
  СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Член на Международната асоциация на съдиите 

 

  
 

 
 

ДОКЛАД 
от наблюдението от представители на Съюза на съдиите в България върху провеждането на 

14 и 21 януари 2017 г. на избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. 
 

Съюзът на съдиите в България се регистрира като наблюдател на избора на член на ВСС от 
страна на прокурорите, за да може представители на организацията да придобият и споделят 
със своите колеги непосредствени впечатления за организацията и провеждането на този 
избор. Важността му произтича от факта, че за пръв път бяха приложени практически 
правилата за избор на членове на ВСС от страна на професионалната общност, основани на 
принципа „един магистрат – един глас“. Този принцип, съгласно измененията на ЗСВ от 2016 г. 
се изразява в провеждане на общо събрание на съответната професионална общност /на 
съдии, прокурори и следователи/ за изслушване на кандидатите и за пряк избор чрез хартиени 
бюлетини, като с преходна разпоредба на закона беше предвидена и възможност за 
електронно дистанционно гласуване, обусловено от въвеждането от страна на ВСС до края на 
същата година на система, гарантираща свободното гласоподаване и тайната на вота. Също 
така, съгласно предвидения нов ред за избор на членове на ВСС от професионалната квота, 
всеки един магистрат може да номинира свои колеги за кандидати в избора. 
 
На насрочения за 14 и 21 януари 2017 г. избор прокурорите от страната следваше да изберат 
член на ВСС на мястото на починалия през месец април 2016 г. Камен Ситнилски. С оглед на 
това и продължителността на мандата на избирания кандидат беше ограничена до изтичане 
на мандата на настоящия ВСС през месец октомври тази година. Само един кандидат беше 
номиниран за участие в избора – заместник-окръжният прокурор на ОП гр. Хасково Розалин 
Трендафилов, предложен от 26 прокурори от същия съдебния район.  
 
В предвидения в закона срок преди провеждане на избора към така излъчения кандидат не 
бяха отправени въпроси от страна прокурори, както и от съсловни и неправителствени 
организации. 
 
При провеждането на общото събрание на прокурорите на първата от двете насрочени дати 
администрацията на ВСС беше създала необходимата организация за своевременно 
регистриране на присъстващите избиратели, наблюдатели и представители на медиите, 
тяхното настаняване в залата за провеждане на събранието и предоставяне на необходимата 
информация. Въпреки активната ангажираност на работещите в администрацията на ВСС, 
поради особеностите на залата, в която беше проведено събранието – предназначена за 
организиране на спортни прояви, имаше затруднения в озвучаването, така че своевременно 
да се осигури микрофон на участниците, отправящи предложения за кандидати за членове на 
мандатната, избирателната и секционните комисии. Независимо от липсата на множество 
кандидатури, провеждането на избора на членове на тези комисии отне много време и в този 
смисъл при организацията на предстоящите общи събрания за избор на членове на 
следващия състав на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите следва да се създадат 
необходимите условия за своевременно броене и обобщаване на резултатите от гласуването 
при избор на членове на комисии.  
 
През първия ден от общото събрание на прокурорите, освен избор на членове на мандатна, 
избирателна и две секционни комисии, беше проведено и изслушване на кандидата. То се 
състоя единствено в кратко представяне от страна на прокурор Трендафилов на концепцията 
му, като към него не бяха отправени въпроси от присъстващите на събранието избиратели. 
 
Във втория ден от общото събрание беше проведен изборът на член на ВСС. От имащите 
право на глас 1 507 прокурори, 1 341 бяха заявили гласуване чрез системата за електронно 
дистанционно гласуване.

1
 Отчетената избирателна активност на гласувалите чрез тази 

система беше 77,70 %, а на имащите възможност за гласуване чрез хартиена бюлетина – 
32,53 %.

2
 При провеждането на избора от страна на членовете на избирателната и двете 

                                                      
1
 http://evote.justice.bg/Prosecutors/Candidates/dea04069-2349-47a6-9237-de1ae539bbb7  

2
 http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/13/Reshenie.pdf  

http://evote.justice.bg/Prosecutors/Candidates/dea04069-2349-47a6-9237-de1ae539bbb7
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/13/Reshenie.pdf


 2 

секционни комисии беше осигурена възможност на регистрираните наблюдатели да 
присъстват и да се информират на всички етапи от провеждането на избора. Следва да се 
отбележи, че въведеното от ВСС с Правилата за избор ограничение за наблюдателите да са 
разположени на разстояние не по-малко от 5 метра от избирателната и секционните комисии 
няма своето основание в закона и не осигурява изискването за пряка видимост на действията 
на членовете на комисиите по отчитане на изборните резултати. Отговори на поставяните от 
наблюдателите на ССБ въпроси бяха дадени и от лицата, обслужващи сървърите, отчитащи 
резултатите от провежданото електронно дистанционно гласуване. 
 
Изразяваме становище, че отчитането на резултатите от проведеното гласуване с хартиена 
бюлетина беше извършено при стриктно спазване на изискванията на ЗСВ и Правилата за 
провеждане на избора. При преброяването на използваните хартиени бюлетини беше 
отчетено високо процентно съотношение на невалидните бюлетини спрямо общия брой 
подадени чрез това гласуване действителни гласове /10 невалидни бюлетини от подадени 54/. 
 
Отчитането на резултатите от подадените вотове чрез системата за електронно дистанционно 
гласуване беше извършено в съответствие с Правилата за провеждане на избора. 
Същевременно наблюдението ни върху използването на тази система в реални условия 
допълнително потвърди становището ни, че е необходимо от страна на ВСС да бъде 
предоставена при условията на пълна прозрачност допълнителна информация, за да бъдат 
убедени магистратите, че са спазени изискванията на закона електронното дистанционно 
гласуване да осигурява свободата на волеизявление и тайната на вота. В това отношение 
следва да се отбележи, че ССБ активно предлагаше и в процеса на приемане на измененията 
в ЗСВ, и при изработването на Правилата за избор на членове на ВСС от професионалната 
квота, спрямо системата за електронно дистанционно гласуване да се регламентират 
подробни изисквания, аналогично на съществуващите в Изборния кодекс по отношение на 
машинното и електронното гласуване

3
. Използваната при проведения избор на член на ВСС 

от общото събрание на прокурорите система за електронно дистанционно гласуване беше 
внедрена от страна на ВСС, без на магистратите да бъде предоставена подробна и ясно 
разбираема информация за начина на функциониране на системата, с оглед на поставените 
лаконични изисквания в ЗСВ да бъде гарантираната тайната на вота и свободата на 
волеизявление. След проведеното през месец ноември 2016 г. експериментално електронно 
дистанционно гласуване по повод появилите се въпроси от страна на професионалната 
общност Съюзът на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите се обърнаха с писмо 
към Комисия „Професионално обучение и информационни технологии“ с искане за 
организиране на среща с фирмата – разработчик на системата, на която непосредствено тези 
въпроси да бъдат поставени и обсъдени. По същество това искане не беше уважено от страна 
на посочената комисия на ВСС, като ни беше отговорено, че при задаване на конкретни 
въпроси от наша страна, ще бъде предоставяна съответната информация. ССБ използва 
наблюдението на проведения избор на член на ВСС от общото събрание на прокурорите, в 
рамките на което беше използвана за пръв път системата за електронно дистанционно 
гласуване, внедрена от ВСС, за да бъдат формулирани такива въпроси, въз основа и на 
впечатленията ни от функционирането на същата система. 
 
Реализацията на свободното волеизявление предполага едни и същи условия за упражняване 
на избирателното право, независимо дали се използва системата за електронно гласуване 
или се гласува чрез хартиена бюлетина. В този смисъл и системата за електронно 
дистанционно гласуване за избор на членове на ВСС от професионалната квота следва да 
дава възможност и да се гласува с празна бюлетина, каквато възможност предоставя 
гласуването с хартиена бюлетина. В разпоредбите на чл. 268, ал. 2 и на § 145, ал. 18 от 
Избирателния кодекс изрично е предвидена възможност при машинно или електронно 
дистанционно гласуване при провеждане на избори за народни представители, органи на 
местно самоуправление или за президент и вицепрезидент на съответния гласоподавател да 
се осигури възможност да не гласува за никой от кандидатите, респективно на листите на 
партиите и коалициите, поради което не би следвало да представлява техническа трудност и 
в системата за електронно дистанционно гласуване при избор на членове на ВСС да се 
предостави на съдиите, прокурорите и следователите също възможност да гласуват с 
непопълнена електронна бюлетина. При проведения избор на член на ВСС от прокурорите с 
един участващ в избора кандидат, липсата на опция да се гласува „против“ и възможността 
при електронното дистанционно гласуване да се отчете само подадени „за“ гласове, 
обуславяше като единствена възможност да не се подкрепи кандидата от избралите 
електронно гласуване те да не участват в избора.  
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Сериозен недостатък на системата за електронно дистанционно гласуване за избор на 
членове на ВСС е неосигуряването на информация, гарантираща проверка за правилното 
отчитане на подадените гласове. За разлика от гласуването с хартиена бюлетина, при която 
фактът на участие в избора се удостоверява чрез полагане на подпис от съответния 
избирател в избирателен списък и в този смисъл се създава възможност за сверяване на 
общия брой подадени бюлетини с участвалите в избора избиратели, системата за електронно 
дистанционно гласуване не отчита кои от регистрираните за участие в избора прокурори са 
осъществили правото си на глас. Отчитането единствено на броя на подадените гласове не 
осигурява възможност за обективна проверка дали отчетения от същата система брой гласове 
съответства на участвалите реално в избора избиратели, каквато проверка се осъществява 
при сверяването на броя и вида на намерените в урната хартиени бюлетини с броя на 
получили бюлетини и гласували с тях магистрати. В това отношение следва да се отбележи, 
че наблюдавалите провеждането на експерименталното електронно гласуване експерти от ТУ 
и БАН са препоръчали поддържането от страна на системата и на техническа възможност за 
проверка от страна на гласувалите дали техният вот е отчетен правилно, което предложение 
обаче е било отхвърлено от КПОИТ на ВСС с аргумент, че такава една доработка на 
системата би осигурила проследяемост на гласуването и в този смисъл би компрометирала 
запазването на тайната на вота.

4
 От консултациите, които ССБ направи със специалисти по 

информационни технологии се установи, че технически е осъществимо запазване на тайната 
на гласуването по електронен път при осигуряване на възможност избирателя да провери 
правилността на отчитане на вота му. Нормативно това е предписано и в разпоредбата на § 
145, ал. 14, т. 24 от Изборния кодекс относно системата за електронно дистанционно 
гласуване, която следва да бъде експериментално използвана при провеждане на избори 
след 1.01.2018 г. 
 
Според публикуваното на страницата на ВСС становище на наблюдавалия 
експерименталното електронно дистанционно гласуване през месец ноември 2016 г. доц. 
доктор Радослав Йошинов от БАН, в хода на последвалото експерименталното гласуване 
обсъждане с разработчиците на системата са били направени редица препоръки и забележки, 
които са били отчетени от разработчиците и е предстояло да бъдат внедрени.

5
 Като се има 

предвид, че това становище е обявено на 24.11.2016 г., а системата е одобрена от Пленума 
на ВСС с решение от 1.12.2016 г.

6
, възникват въпросите какви конкретно доработки на 

системата са били извършени по отношение на системата и дали това е станало преди 
вземането на решението от страна на Пленума на ВСС, че същата система отговаря на 
законовите изисквания и на заданието за нейното изграждане. 
 
Друг въпрос по отношение на системата за електронно дистанционно гласуване възникна по 
повод на дадените уверения от страна на администриращите системата при извършеното 
наблюдение на избора на член на ВСС от общото събрание на прокурорите, че по никакъв 
начин не се запаметява от модулите на системата информация за устройствата, от които 
избирателите достъпват до уникалните линкове за гласуване и чрез които гласуват. Тези 
уверения не обясняват по какъв начин след проведеното експериментално електронно 
гласуване бяха обобщени данни колко от участвалите в това гласуване магистрати са 
използвали мобилни телефони

7
, доколкото информация за вида на използвано за достъп до 

системата електронно устройство може да бъде събрана чрез идентификация на IP адреса на 
съответното устройство.   
 
Най-същественият въпрос относно системата за електронно дистанционно гласуване, който 
остава отворен и след проведеното наблюдение на използването й при проведения избор на 
прокурор Розалин Трендафилов за член на ВСС е как при евентуално оспорване пред съд на 
предстоящите изори от страна на кандидати в тях би могло да се провери дали са отчетени 
правилно подадените гласове, с оглед на функциите на системата да не поддържа архив за 
реализиралите правото си да гласуват избиратели и техния вот. 
 
 
Въз основа на изложеното, обобщаваме следните изводи от извършеното наблюдение: 
 

- Проведеното на 14 и 21 януари 2017 г. Общо събрание на прокурорите за избор на 
член на ВСС беше организирано и проведено в съответствие с разпоредбите на 
Закона за съдебната власт и Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС, 
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утвърдени от Пленума на ВСС. 
 

- В хода на провеждането на избора бяха предоставени възможности на избирателите в 
лицето на прокурорите от страната свободно да излъчват кандидати , да изразяват 
становища по отношение на номинираните и да отправят към тях въпроси. 
 

- Бяха създадени необходимите условия за свободно упражняване на активното 
избирателно право чрез избор на начин на гласуване и чрез гласоподаване в 
зависимост от избрания начин – с хартиена бюлетина или с използване на системата 
за електронно дистанционно гласуване, внедрена от ВСС. 
 

- Изборните резултати бяха отчетени в съответствие с правилата за това, установени в 
ЗСВ и утвърдените от ВСС Правила. 
 

- Общото събрание беше проведено при условията на добро планиране и 
осъществяване от страна на администрацията на ВСС, като следва да се отчете 
необходимостта от посрещане на предизвикателствата, следващи от предстоящите 
избори за следващ състав на ВСС от страна на общите събрания на съдиите, 
прокурорите и следователите. 
 

- Необходимо е ВСС да предостави допълнителна информация за внедрената система 
за електронно дистанционно гласуване, като се обясни по максимално достъпен начин 
как същата гарантира тайната на вота. Следва да се осигурят и еднакви условия за 
упражняване на правото на избор чрез използване на тази система и чрез гласуване с 
хартиена бюлетина, както и еднакви условия за отчитане на двата вида гласуване и 
проверка при евентуално оспорване на изборните резултати.     
 

 
Гр. София,      Председател на УС на ССБ 
08.02.2017 г.         Атанас Атанасов 


