Проект 01.07.2016

ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

Глава първа
Общи разпоредби
Чл.1. Тези правила уреждат изборите на членове на Висшия съдебен съвет от
съдиите, прокурорите и следователите.
Чл.2.(1) Цел на настоящите правила е провеждането на преки избори, с
гарантирана тайна на гласуването и информирано свободно волеизявление на всеки
съдия, прокурор и следовател.
(2) За тази цел правилата осигуряват:
1. тайно гласуване с хартиени бюлетини или електронно на общо
събрание или електронно дистанционно гласуване през интернет;
2. максимална информация за професионалните и нравствените качества
на всеки от кандидатите, неговата мотивация, идеите и възможностите му за конкретен
принос в работата на пленума,съдийската и прокурорската колегии на Висшия съдебен
съвет;
3. достатъчно време за конкретно професионално обсъждане
4. гаранции за прозрачност и честност на целия изборен процес.
Глава втора
Свикване на общите събрания
Чл.3.(1) Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен
съвет се свиква съвместно от председателя на Върховния касационен съд и от
председателя на Върховния административен съд.
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(2) Общото събрание на прокурорите и общото събрание на следователите за
избор на членове на Висшия съдебен съвет се свикват от главния прокурор.
(3) Общите събрания се свикват не по-рано от осем месеца и не по-късно от шест
месеца преди изтичането на мандата на Висшия съдебен съвет.
(4) Общите събрания по предходните алинеи се свикват от министъра на
правосъдието в 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3, ако не са свикани от
лицата по ал.1 и 2.
(5) Свикването на общите събрания се съобразява със сроковете, предвидени в
закона.
(6) Поканата за свикването на общото събрание съдържа датите на двете
последователни съботи, началния час, мястото за провеждането му и дневния ред.
Поканите се обнародват в „Държавен вестник” и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
(7) При предсрочно освобождаване на изборен член на Висшия съдебен съвет в
7-дневен срок се свиква съответното общо събрание.
Чл.4. Пленумът на Висшия съдебен съвет приема график за провеждането на
изборите, съобразно сроковете, предвидени в закона и относно приемане на образци за
изборните протоколи и технически образец на бюлетините, отпечатването на
хартиените бюлетини, разработването на електронния им вариант по азбучен ред на
допуснатите от колегиите кандидати, както и план за останалите необходими действия
за тяхната организационно-техническата подготовка и провеждане.
Глава трета
Избирателни списъци
Чл.5. (1) В 14-дневен срок от насрочване на избора колегиите на Висшия
съдебен съвет съставят списъци на действащите съдии, прокурори и следователи, които
служат за избирателни списъци.
(2) Избирателните списъци се публикуват на страницата на Висшия съдебен
съвети в публичния модул на информационната система за електронен избор на
членове на ВСС.
(3) В 3-дневен срок от публикуване на съответния списък всеки съдия, прокурор
и следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет да бъде
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включен в списъка. Колегията се произнася в тридневен срок от постъпване на
искането с решение, което не подлежи на обжалване. При промяна на изборен списък
съответната колегия на Висшия съдебен съвет публикува незабавно актуализирания
списък.
(4) Избирателните списъци съдържат трите имена, длъжността и органа на
съдебната власт, към който принадлежи съответният съдия, прокурор или следовател.
Чл. 6.(1) С оглед организационното обезпечаване на изборния процес не покъсно от 3 седмици преди насрочения изборен ден избирателният списък се допълва
като за всеки съдия, прокурор и следовател се посочва избраният от него начин на
гласуване:
-

с хартиена бюлетина на общо събрание;

-

електронно на място на общо събрание;

-

електронно дистанционно през интернет.

(2) Изборът за начин на гласуване се извършва чрез попълване на декларация по
образец – приложение № ….. към настоящите правила.
(3) Администрацията на Висшия съдебен съвет въвежда в информационната
система за всеки магистрат поотделно избрания от него начин на гласуване, както и
сканирани копия на попълнените и подписани декларации. Декларациите се изпращат
от административните ръководители до Висшия съдебен съвет не по-късно от 1 месец
преди насрочения изборен ден.
(4) Магистрат, който не е попълнил и подал декларация в срока по ал. 1, се
смята, че ще гласува с хартиена бюлетина на общо събрание. Неподаването на
декларация също се отбелязва в информационната система за електронен избор.
Чл. 7. В деня на произвеждането на избора всеки действащ съдия, прокурор и
следовател може да упражни правото си да гласува чрез представяне на удостоверение
от административния ръководител за заеманата от него длъжност, като се дописва в
избирателните списъци. Дописаните кандидати гласуват с хартиена бюлетина на общо
събрание.
Глава четвърта
………………………- предложение за наименование на главата
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Чл. 8. (1) Гласуването на място на общото събрание се извършва с хартиена
бюлетина по образец, утвърден от пленума на Висшия съдебен съвет или електронно.
(2) Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не
позволява да се разкрива тайната на гласуването.
(3) На бюлетината са изписани трите имена на кандидатите, подредени по
азбучен ред, с квадратче пред всяко име за отбелязване на вота.
(4) Броят на хартиените бюлетини, които трябва да бъдат отпечатани за
съответното общо събрание, се определя с решение на пленума на ВСС
Чл. 9. (1) Електронното дистанционно гласуване през интернет и електронното
гласуване на място на общо събрание се извършват чрез внедрената във Висшия
съдебен съвет информационната система за електронен избор на членове на Висшия
съдебен съвет от квотата на съдебната власт.
(2) Упражняване на правото на глас при електронно гласуване (дистанционно и
на общо събрание) се извършва с помощта на нарочно издадени и определени по брой
за всяко общо събрание от Висшия съдебен съвет талони за гласуване.
(3) Талоните се генерират от информационната система за електронен избор по
квоти (съдии, прокурори и следователи) на случаен принцип и съдържат следните
свързани данни:
а) случайно генериран уникален адрес (линк) за гласуване;
б) съответстващ на уникалния адрес случайно генериран уникален код за
гласуване;
в) уникален за информационната система пореден номер на талона.
(4) Независимо от вида на талона (съдии, прокурори и следователи), в
информационната система за електронен избор не се допускат два талона с един и същ
пореден номер.
(5) При предоставяне на талон на избирател, адресът за гласуване и кодът за
гласуване са скрити надеждно и не се виждат. Вижда се единствено поредният номер
на всеки един талон.
(6) Всеки талон може да се използва или за електронно дистанционно гласуване
по интернет или за електронно гласуване на място на общо събрание. При електронно
гласуване на общо събрание избирателят използва само кода за гласуване, а при
дистанционно гласуване по интернет, освен кодът за гласуване се използва и адресът
(линкът) за гласуване, чрез който се достъпва системата през интернет.
(7) С един талон се гласува както на първи кръг, така и при повторно гласуване.
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(8) На всеки един кръг с талона може да се гласува еднократно. След успешно
гласуване, информационната система за електронен избор не позволява повторно
гласуване в съответния изборен ден.
Чл. 10. (1) Талоните се генерират от информационната система за електронен
избор еднократно по видове за всяка от трите групи - съдии, прокурори и следователи.
(2) Генерирането на талоните за гласуване от информационната система за
електронен избор се удостоверява със съответните протоколи.
(3) Пленумът на Висшия съдебен съвет организира отпечатването на талоните за
електронно гласуване.
(4) Предаването на талоните за печат, приемането им от печат, раздаването им
на административните ръководители, на председателите на секционни комисии,
получаването им от гласоподавателите и деактивирането им се удостоверяват с
нарочни писмени документи – протоколи и декларации по образци, приложение към
настоящите правила.
Чл. 11. (1) В срок до 12 дни преди изборния ден главният секретар на Висшия
съдебен съвет или определено от него лице предоставя на всеки административен
ръководител брой талони за електронно гласуване, съответен на заявените желания от
магистратите в съдебния район за електронно дистанционно гласуване през интернет.
Талоните се раздават на магистратите в срок до 7 дни преди изборния ден.
(2) Получаването на талон за електронно дистанционно гласуване от всеки един
магистрат става срещу попълване и подписване на декларация по образец, приложение
№ .... към настоящите правила. Административният ръководител зарежда в
информационната система сканирано копие на попълнената и подписана от всеки
кандидат декларация, както и отбелязва поредният номер на получения талон за
гласуване. Попълнените декларации (хартиеният носител) се изпращат до Висшия
съдебен съвет в срок до 6 дни преди изборния ден.
(3) В случай че има останали нераздадени талони за електронно дистанционно
гласуване, те се връщат обратно на Висшия съдебен съвет с протокол.
(5) Всички раздадени талони, с изключение на декларираните за загубени или
унищожени, се активират между с 7,00 ч. и 8,00 ч. на изборния ден.
(6) Вариант, в случай че се приеме да има деактивиране на изгубен талон:
В изборния ден избирател може да съобщи на място на общото събрание, че е
изгубил талона си за гласуване или той е унищожен по друга причина. Съобщаването
се извършва пред секционната избирателна комисия. Председателят на секционната
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комисия деактивира съответния талон, освен в случаите, когато се установи, че с
посочения талон вече е гласувано. В този случай, ако със загубения или унищожен
талон не е гласувано, избирателят има право да гласува електронно на общото събрание
или с хартиена бюлетина.
Забележка за провеждане на обсъжданията с магистратите: Ако се реши талонът
да не съдържа пореден номер /поради което ще бъде невъзможна деактивация на
талон/, тогава с изгубването/унищожаването на талона, магистратът губи правото си на
глас.
Глава пета
Кандидати ??? – предложение за наименование на главата
Чл. 12. (1) Предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от
съдиите, прокурорите и следователите могат да се правят от всеки съдия, прокурор или
следовател не по-късно от два месеца преди произвеждането на избора.
(2) Предложенията се правят писмено и се внасят в деловодството на Висшия
съдебен съвет от предложителя/ите или упълномощено лице или се изпращат по
пощата с обратна разписка.
(3) Предложенията с мотивите към тях и имената на предложителите се обявяват
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни от постъпването им
(4) В 14-дневен срок от обявяването на предложенията кандидатите представят в
писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на
Висшия съдебен съвет, както и документи за съответствие с изискванията на закона. В
същия срок кандидатите представят декларация, свързана с несъвместимостта или за
обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на решения,
за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото
си по чл. 19а, ал. 1.
(5) Документите по ал. 4 се публикуват в срок до три дни от представянето им на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Чл. 13 (1) За всеки кандидат съответната колегия на Висшия съдебен съвет
изисква от Инспектората към Висшия съдебен съвет подробни справки за всички
проверки. Инспекторатът предоставя справките в 7-дневен срок от поискването.
(2) В 14-дневен срок от обявяването на всяко предложение по реда на чл. 29в, ал.
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3 съответната колегия на Висшия съдебен съвет публикува на интернет страницата си
документите по ал. 1 и документите на всеки кандидат от кадровото му дело по чл. 30а,
ал. 2 ЗСВ.
(3) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се произнася по допустимостта
на всяко предложение по отношение на изискуемите образование, юридически стаж и
представянето на предвидените документи относно кандидатите съдии за членове на
Висшия съдебен съвет, а прокурорската колегия – относно кандидатите прокурори и
следователи, в срок до седем дни след изтичане на срока по ал. 2. Решенията се
обявяват незабавно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(4) Решенията по допустимостта на предложенията може да се обжалват в
тридневен срок от обявяването им по реда на ал. 3 чрез съответната колегия на Висшия
съдебен съвет пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и
двама съдии от Върховния административен съд, определени на принципа на
случайния подбор чрез електронно разпределение от всеки съд за съответните съдии.
Така избраният състав определя докладчик чрез жребий. Решението се постановява в 7дневен срок от подаване на жалбата и е окончателно. Решението се публикува на
интернет страницата на ВСС.
(5) Редът по ал. 4 се прилага за всяка жалба.
(6) В тридневен срок от влизане в сила на решенията по допустимостта
колегиите на Висшия съдебен съвет изготвят списъци с имената и заеманата длъжност
на всички кандидати, допуснати до участие в изборите за членове на Висшия съдебен
съвет.
(7) Публикуването на документите се извършва в съответствие със Закона за
защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 14. (1) В информационната система за електронен избор на членове на
Висшия съдебен съвет се публикува досие на всеки кандидат, съдържащо:
а) три имена;
б) снимка на кандидата;
в) заемана длъжност от кандидата;
г) подробна автобиография на кандидата по образец;
д) предложението за издигане на кандидата, заедно с мотивите към
него и имената на предложителя;
е) мотиви на кандидата за заемане на длъжността, които могат да
съдържат:
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- данни за достижения, доказващи високи професионални и
нравствени качества;
- опит за работа в екип;
- умения, полезни за работата на Висшия съдебен съвет ;
- данни за отстояване на позиции в защита на закона, правата на
гражданите и независимостта на съдебната власт;
- други данни по преценка на кандидата.
ж) концепция на кандидата за дейността на ВСС;
з) становища и въпроси към кандидата;
и) документи за съответствието на кандидата с изискванията на закона;
й) декларация от кандидата, свързана с несъвместимостта или за
обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при
вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за
придобиването на имуществото му по чл. 19а, ал. 1 ЗСВ;
к) справка за кандидата по образец, извършена от Инспектората към
ВСС;
л) документи на кандидата от кадровото му досие.
(3) В случай че кандидат за член на Висшия съдебен съвет оттегли своята
кандидатура, името му се заличава от списъка на кандидатите.
Чл. 15. (1) Всеки допуснат кандидат от съответната професионална квота може
да организира и проведе предизборна кампания, в предпочитани от него форми, която
може да включва:
а) представяне съответно пред съдии, прокурори или следователи на
концепцията си за дейността на Висшия съдебен съвети материали за собствените си
професионални и нравствени качества и обсъждането им;
б) дискусии с професионални общности, в т.ч. и в социалните мрежи;
в) медийни прояви.
(2) Кандидатът е длъжен да отговори на всички въпроси, поставяни му в хода на
предизборната кампания, включително и поставените чрез интернет страницата на
ВСС.
Чл. 16. В предизборната си кампания кандидатите не могат да използват:
а) подкрепа от политически партии и свързани с тях граждански организации, от
други държавни органи извън органите на съдебната власт;
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б) материална и финансова подкрепа;
в) обещания към конкретни избиратели, свързани с бъдещата дейност.
Чл. 17. (1) Съдите, прокурорите или следователите, които подкрепят определен
кандидат, могат да се включат в предизборната му кампания и да изразяват подкрепата
си.
(2) Не се допуска материална и финансова подкрепа за кандидат.
Чл. 18. (1) В хода на предизборната кампания се спазват правилата на Етичния
кодекс на българските магистрати.
(2) Не се допуска изпадането на кандидат в конфликт на интереси.
(3) Не се допуска провеждането на отрицателна кампания срещу друг кандидат,
основаваща се на обидни или клеветнически твърдения.
Чл. 19. Срещите на кандидата могат да се провеждат извън работното време в
сградите на съдебната власт, при условие, че се осигури равнопоставеност на всички
желаещи кандидати.
Чл. 20. (1) Становища за кандидатите и въпроси към тях могат да се представят
на съответната колегия на Висшия съдебен съвет от съдии, прокурори, следователи,
юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна
дейност, не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание.
(2) В срок до три дни след постъпването им становищата и въпросите се
публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Не се публикуват данни,
които съдържат класифицирана информация, и факти от личния живот на кандидатите.
Глава шеста
Избирателни комисии, избирателни секции и изслушване
Чл. 21. Общото събрание се провежда в две последователни съботи. Всеки
съдия, прокурор и следовател се легитимира и регистрира с подпис в списъка по чл. 29д
ЗСВ преди откриване на общото събрание.
Чл. 22. (1) В първата събота общото събрание избира председател на общото
събрание, мандатна комисия, избирателна комисия и секционни избирателни комисии и
изслушва кандидатите.
(2) Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от
включените в съответния списък по чл. 29д ЗСВ съдии, прокурори или следователи.
При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда
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независимо от броя на присъстващите. Събранията са публични и се излъчват в реално
време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Чл. 23. (1) Общото събрание на съдиите се открива от председателя на ВКС
и/или председателя на ВАС, общото събрание на прокурорите се открива от главния
прокурор, а общото събрание на следователите – от директора на Националната
следствена служба.
(2) Откриващите общите събрания обявяват броя на присъстващите членове на
съответното общо събрание според регистрираните членове в списъка по чл. 29д, ал. 1
ЗСВ и предлагат да бъде избран председател на общото събрание.
(3) След постъпване на предложения за председател на общото събрание се
пристъпва към гласуване с вдигане на ръка. За избран се смята кандидатът, получил
най-много гласове от присъстващите.
Чл. 24. (1) Председателят на общото събрание ръководи събранието и
организира избора на мандатната комисия, избирателната комисия и секционните
комисии.
(2) Квестори (преброители) са лица от администрацията на ВСС, определени по
списък, приет от общото събрание.
(3) Стенографи от администрацията на Висшия съдебен съвет изготвят
стенографски протокол и аудиозапис.
Чл. 25. /1/Общото събрание избира от своя състав мандатна комисия, която се
състои от трима членове, освен ако общото събрание не определи друг брой на
членовете. За избрани се смятат първите трима от кандидатите, които са получили наймного гласове от присъстващите.
/2/ Общото събрание избира от своя състав избирателна комисия и съответния
брой секционни избирателни комисии.
/3/ Всяка избирателна комисия се състои от посочения в чл. 29з ал. 1 от ЗСВ
брой членове.
/4/ Член на избирателна комисия или на секционна избирателна комисия не
може да е кандидат, съпруг на кандидат, роднина по права линия, по съребрена линия
до четвърта степен л да се намира във фактическо съжителство с кандидат за член на
ВСС.
/5/ Членовете на избирателните комисии или на секционните избирателни
комисии не могат да са помежду си съпрузи или да са във фактическо съжителство,
роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.
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/6/ Членовете на избирателните комисии избират от своя състав председател и
заместник председател, а членовете на секционните избирателни комисии –
председател.
Чл. 26. Мандатната комисия отчита и обявява резултата за избора на членовете
на избирателната комисия и секционните комисии. За целта съставя протокол, който е
неразделна част от протокола на общото събрание.
Чл. 27. (1) Общото събрание определя броя на секционните избирателни
комисии съобразно броя на заявленията на съдиите, прокурори или следователи по
избирателния списък за участие в общото събрание или електронно дистанционно
гласуване при спазване на правилото на чл. 29з, ал. 2 ЗСВ – за всеки 500 съдии,
прокурори или следователи се съставя по една избирателна секция, като остатъците помалки от 500 души се разпределят поравно между избирателните секции.
(2) Гласуващите електронно на място на общо събрание се обособяват в една
или повече избирателни секции в съответствие с предвиденото в чл. 29з, ал. 2 ЗСВ.
(3) Всички гласуващи електронно дистанционно през интернет образуват
самостоятелна избирателна секция.
Чл. 28. (1) Общото събрание приема решение за времето за изслушване на всеки
от кандидатите.
(2) Кандидатите, включени в списъците по чл. 29г, ал. 5 ЗСВ, се изслушват по
азбучен ред.
(3) Въпроси към кандидатите могат да отправят членовете на общото събрание и
на комисията, включително въз основа на становищата по чл. 29и, ал. 2 ЗСВ.
Комисията е длъжна да зададе всички постъпили въпроси.
Чл. 29. След приключване на процедурата по изслушване на кандидатите,
председателят на общото събрание отлага заседанието за следваща събота, определена
в свикването.
Глава седма
Участие на обществеността
Чл. 30. (1) На всички етапи от изборния процес могат да присъстват наблюдатели,
които са изрично упълномощени представители на юридически лица с нестопанска цел,
определени за извършване на общественополезна дейност.
(2) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет регистрира юридическите лица
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с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, които
желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в
изборите.
(3) Регистрирането на организациите по ал. 2 се извършва въз основа на заявление,
подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна
регистрация или от изрично упълномощено от него лице.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. удостоверение за актуално правно състояние;
2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато
документите се подават от упълномощено лице;
3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично
упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер,
съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани,
които да се регистрират като наблюдатели;
4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията,
които да се регистрират като наблюдатели; представителите на юридически лица с
нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, може да са
упълномощени с общо пълномощно.
/5/ На всички етапи от изборния процес могат да присъстват представители на
медиите.
/6/ Общите събрание се излъчват он-лайн на интернет страницата на ВСС.

Глава осма.
Произвеждане на изборите
Раздел I Гласуване с хартиена бюлетина
Чл. 31. (1) Общото събрание продължава следващата събота с провеждане на
избора.
(2) Изборът се произвежда от 8,00 ч. до 18,00 ч. Когато в 18,00 ч. пред
избирателната

секция

има

негласували

съдии,

прокурори

или

следователи,

председателят на избирателната секция установява техния брой и самоличност.
Негласувалите съдии, прокурори или следователи предават документите си за
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самоличност на избирателната секция. Само тези съдии, прокурори или следователи се
допускат до гласуване след 18,00 ч.
Чл. 32. (1) Главният секретар на Висшия съдебен съвет предоставя на
избирателната комисия всички отпечатани хартиени бюлетини за съответния избор, за
което се съставя протокол.
(2) До момента на предоставяне на избирателната комисия бюлетините се
съхраняват в администрацията на Висшия съдебен съвет от главния секретар.
Чл. 33. (1) Избирателната комисия изготвя и предоставя на секционните
комисии списъци на лицата по азбучен ред, които ще гласуват в съответната секция.
(2) Избирателната комисия предоставя на всяка секционна комисия прозрачни
празни урни, затворени с печат на ВСС.
Чл. 34. Гласуването е тайно и се извършва с хартиена бюлетина по образец,
утвърден от пленума на Висшия съдебен съвет, която се пуска в избирателната кутия.
Чл. 35 (1) Всеки съдия, прокурор или следовател се легитимира пред съответната
секционна комисия с лична карта или друг документ за самоличност и получава
хартиена бюлетина, което се отбелязва в списъка по чл. 33. Хартиената бюлетина се
показва на гласуващия, че е чиста и се подпечатва на гърба с печат, съдържащ
наименованието

и

номера

на

съответната

избирателна

секция.

Секционната

избирателна комисия може да нарани печата с цел постигане на неговата уникалност.
(2) Попълването на бюлетината се извършва в обособено помещение по начин,
който гарантира тайната на вота.
(3) След като гласува, лицето сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се
види отбелязаният вот. Сгънатата бюлетина се подпечатва от член на секционната
комисия и се поставя в избирателната урна, а гласоподавателят се подписва в списъка
по чл. 33 и получава обратно легитимиращия документ.
Раздел II Електронно гласуване

Чл. 36. (1) Упражняването на правото на глас чрез електронно дистанционно
гласуване се извършва след като магистратът достъпи информационната система за
електронно гласуване през интернет на електронния адрес (линк), отпечатан на
получения от него талон за гласуване.
(2) След като достъпи системата магистратът въвежда отбелязания на талона му
код за гласуване и информационната система му предоставя възможност да направи
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своя избор за член/членове на ВСС. Изборът се извършва чрез маркиране на
квадратчето пред името на всеки желан от избирателя кандидат. Преди избирателят да
потвърди своя окончателен избор, информационната система за електронен избор
предоставя възможност за преглед на избраните от него кандидати.
(3) След като веднъж е гласувал и потвърдил пред информационната система
своя избор, избирателят не може да го променя.
(4) Във връзка с тайната на вота, информационната система не записва и не
съхранява информация за това кой избирател за кой/кои кандидат/и за член/членове на
Висшия съдебен съвет е гласувал.
(5) Изборният ден за електронното дистанционно гласуване през интернет
започва в 08.00 ч. и приключва в 18.00 ч.
Чл. 37. (1) При електронно гласуване на общо събрание избирателят отива в
избирателната секция, в която предварително е разпределен, легитимира се с лична или
служебна карта и получава талон за електронно гласуване. Получаването на талона се
удостоверява с подпис от избирателя в избирателния списък. При предоставяне на
талона, избирателната комисия отбелязва в информационната система поредния номер
на предоставения му талон, с което талонът за електронно гласуване става активен.
(2) Избирателят влиза в обособеното помещение за гласуване, въвежда само
кодът за гласуване от предоставения му талон и информационната система му дава
възможност да направи своя избор за член/членове на ВСС. Изборът се извършва чрез
маркиране на квадратчето пред името на всеки желан от избирателя кандидат.
(3) След като избирателят направи своя окончателен избор, информационната
система визуализира направения избор за 5 секунди и връща системата автоматично в
начално състояние, готова за следващия избирател.
(4) Изборният ден за електронното гласуване започва в 8.00 ч. и продължава до
18.00 ч. Когато в 18.00 ч. пред избирателната секция има негласували съдии, прокурори
или следователи, председателят на избирателната секция установява техния брой и
самоличност. Негласувалите съдии, прокурори или следователи предават документите
си за самоличност на избирателната секция. Само тези съдии, прокурори или
следователи се допускат до гласуване след 18.00 ч.
(5) Неизползваните талони за електронно гласуване при приключване на
изборния ден се описват в протокол и се връщат на избирателната комисия.
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Глава девета.
Отчитане на изборните резултати

Раздел I Преброяване и отчитане на резултатите от хартиените
бюлетини
Чл. 38. (1) Отварянето на изборните кутии и преброяването на подадените
бюлетини е публично и се извършва от съответните избирателни секции веднага след
приключване на гласуването.
(2) Изборните кутии се отварят в присъствието на всички членове на
секционната комисия. Могат да присъстват кандидати за членове на ВСС, регистрирани
наблюдатели, представители на медиите, като им се осигурява пряка видимост при
преброяване на бюлетините. За нормалното протичане на избора, на комисията се
осигурява спокойна и нормална обстановка, като се определя зона за ограничен достъп
до нея, не по-малко от пет метра.
(3) За резултатите от избора всяка от секциите съставя протокол в два
екземпляра, в който се вписват общият брой на гласувалите, действителните и
недействителните бюлетини; бюлетините, подадени поименно за всеки кандидат.
Протоколът се подписва от председателя и от членовете на избирателната секция.
Чл. 39. Действителни са бюлетините, които:
1. са по утвърдения образец;
2. съдържат означени необходимия брой или по-малко кандидати за съдийската
или прокурорската колегия, избирани от общото събрание;
3. имат поставени върху тях два печата от съответната избирателна секция;
печатът съдържа наименованието и номера на избирателната секция;
4. нямат вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;
5. съдържат отбелязване за кандидата със знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със
син цвят.
Чл. 40. Бюлетините се преброяват в присъствието на всички членове на
секционната комисия. В протокола по чл. 38, ал. 3 се описват броя на действителните,
съобразно изискванията по чл. 29л, ал. 2 ЗСВ и недействителните бюлетини, както и
резултата от гласуването за всеки от кандидатите.
Чл. 41. Протоколът се подписва от всички членове на секционната комисия. Ако
някой от членовете не е съгласен, го подписва с особено мнение и кратко отбелязване
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на възраженията. Ако някой от членовете откаже да го подпише, за това се прави
отбелязване от председателя на секционната комисии. Неподписването от някой член
не прави протокола недействителен.
Чл. 42. (1) Председателят на всяка секционна комисия предава протокола с
резултатите от гласуването, както и всички бюлетини, разпределени според вида им
(действителни, недействителни и неизползвани) на председателя на избирателната
комисия, което се отбелязва в нарочен протокол, подписан от двамата председатели и
членовете на избирателната комисия.
Раздел II Преброяване и отчитане на резултатите от електронното
дистанционно гласуване
Чл. 43. (1) Секционната избирателна комисия за електронно дистанционно
гласуване през интернет генерира чрез информационната система за електронен избор
протокол за резултатите от гласуването в тази секция след окончателното приключване
на изборния ден.
(2) Генерираният протокол се разпечатва и подписва от членовете на
секционната избирателна комисия за електронно дистанционно гласуване през
интернет.
Раздел III Преброяване и отчитане на резултатите от електронното
гласуване на общо събрание
Чл. 44. (1) Секционната/ите избирателна/и комисия/и за електронно гласуване
на общото събрание генерира чрез информационната система за електронен избор
протокол за резултатите от гласуването в тази секция след окончателното приключване
на изборния ден.
(2) Генерираният протокол се разпечатва и подписва от членовете на
съответната секционна комисия за електронно гласуване на общото събрание.
Раздел IV Окончателен резултат от избора
Чл.

45.

(1)

Председателят

на

избирателната

комисия

въвежда

в

информационната система за електронен избор резултатите от гласуването с хартиени
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бюлетини, в съответствие с данните в протокола/ите от съответната/ите избирателни
секции за гласуване с хартиени бюлетини на общото събрание.
(2) След въвеждане на данните по предходната алинея председателят на
избирателната комисия чрез информационната система сумира общия резултат от
гласовете, подадени електронно дистанционно през интернет, електронно на място на
общо събрание и чрез хартиена бюлетина на общо събрание. След това, отново чрез ИС
на електронен избор, председателят на избирателната комисия генерира резултатите от
избора, които включват имената на избраните членове на съответната колегия и броя на
гласовете, с които са избрани.
(3) За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от
действителните гласове. Ако кандидатите, отговарящи на това условие, са повече от
броя на членовете, които се избират на съответното общо събрание, за избрани се
смятат тези измежду тях, които са получили най-много гласове.
(4) Въз основа на генерирания резултат избирателната комисия се произнася с
решение за резултатите от избора, което включва имената на избраните членове на
съответната колегия и броя на гласовете, с които са избрани. Решението се подписва от
председателя и от членовете на избирателната комисия. Неразделна част от решението
на избирателната комисия са протоколите на избирателните секции. Решението и
протоколите се обявяват незабавно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(5) Председателят на избирателната комисия съобщава резултата от проведеното
гласуване за всеки от кандидатите, решението на избирателната комисия има ли и кои
са избраните кандидати, както и дали ще се провежда втори тур и между кои
кандидати.
Чл. 46.(1) Когато при гласуването не е избран съответният брой членове по реда
на предходния текст, изборът продължава на следващия ден, като се произвежда
повторно гласуване.
(2) При повторно гласуване, ако избирателната комисия не е успяла да отпечата
нови бюлетини, невключващи избраните по реда на чл. 29л, ал. 3 ЗСВ кандидати, се
гласува с първоначалните бюлетини. В този случай подадените за тези кандидати
гласове не се зачитат при определянето на валидността на бюлетината и на изборния
резултат.
(3) При провеждане на повторно гласуване при електронно дистанционно
гласуване и електронно гласуване на общо събрание се използват талоните за
гласуване, използвани при провеждане на първи тур.
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Чл. 47 (1) При провеждане на повторното гласуване, ако не е избран съответният
брой членове с необходимото мнозинство, за избрани се смятат онези от тях, които са
получили най-много гласове.
(2) При равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от
избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите
кандидати.
Чл. 48. (1) Всяко решение на избирателната комисия, с което се обявява резултатът
от избора, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред състава по чл.
29г, ал. 4 ЗСВ.
(2) Жалбата се подава чрез съответната колегия на Висшия съдебен съвет, която в
тридневен срок изпраща цялата преписка на състава по 29г, ал. 4 ЗСВ.
(3) Съставът разглежда жалбата в открито съдебно заседание с призоваване на
жалбоподателя и представител на избирателната комисия и се произнася с решение в
14-дневен срок, което е окончателно.
(4) Бюлетините се подреждат и запечатват в избирателните кутии. Те се
съхраняват до влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се
произнася за резултата от избора, и се унищожават с решение на пленума на Висшия
съдебен съвет след встъпване в длъжност на новоизбраните членове.
(5) Решението на избирателната комисия и протоколите на избирателните секции
се пазят 5 години от деня на избора.
Чл. 49. (1) Ако изборът бъде обявен за незаконосъобразен, нов избор се
произвежда не по-късно от един месец.
(2) Датата на избора се насрочва от лицата по чл. 29а, ал. 1 – 3 ЗСВ и се
съобщава на съдиите, прокурорите и следователите по реда за свикване на общото
събрание.
(3) Новият избор се произвежда по правилата, предвидени за редовния избор.
ДАЛИ ДА СЕ ОБОСОБЯВА НОВА ГЛАВА ЗА ДОЛНИТЕ ДВА ЧЛЕНА ???
Чл. 50. (1) Организационно-техническата подготовка на събранията се извършва
от администрацията на Висшия съдебен съвет.
(2) Разходите по провеждането на събранията са за сметка на бюджета на Висшия
съдебен съвет.
Чл. 51.. При предсрочно освобождаване на изборен член на Висшия съдебен съвет
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избор на нов член се насрочва при условията и по реда на този раздел.
Глава десета.
Гаранции за тайната на вота при електронното гласуване

Чл. 52. (1)Висшия съдебен съвети използва внедрената информационна система
за електронен избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите, и
следователите, която гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление.
(2) Информационната система за електронен избор се състои от следните
модули:
а) Административен модул;
б) модул Избирателни списъци;
в) модул Електронен избор;
г) Публичен модул.
(3) Модула Избирателни списъци представлява отделна информационна система
и няма общи компоненти или физическа връзка с останалите модули.
Чл. 53. (1) Непосредствено след внедряване на информационната система за
електронен избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и
следователите изходният софтуерен код (сорс код) на информационната система се
подписва с квалифициран електронен времеви печат. При необходимост от последващи
корекции, възложени от ВСС, те също се подписват с квалифициран електронен
времеви печат, като всички версии на информационната система за електронен избор се
пазят в този вид.
Чл. 54. (1) Модул Електронен избор не съдържа каквато и да е информация за
самоличността на избирателите.
(2) Модул Електронен избор не записва и не съхранява информация за това кой
избирател за кой/кои кандидат/и за член/членове на Висшия съдебен съвет е гласувал
или с какъв код за кой/кои кандидат/и за член/членове на Висшия съдебен съвет е
гласувано.
(3) Клиентската част на модул Електронен избор е с изключено кеширане
(съхранение) на данни за избирател, кодове и избор.
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(4)

При

електронно

дистанционно

гласуване

през

интернет

след

5

последователни грешни опита за въвеждане на код за гласуване, адресът (линкът) за
достъп до системата се блокира.
(5) Модул Електронен избор гарантира, че един избирател може да гласува само
веднъж в рамките на изборния ден. За целта:
1. При въвеждане от избирателя на код за гласуване в модул Електронен
избор, системата се обръща в реално време през защитен с електронен
сертификат канал със запитване към модул Избирателни списъци за проверка
дали съответният номер на талон е активен. Ако талонът е активен, системата
допуска избирателя до последващи действия за упражняване правото на глас.
Ако талонът не е активен, извежда съответното съобщение с указание за понататъшни действия.
2. След като веднъж е упражнено право на глас с код за гласуване, при
повторно влизане в ИС за електронно гласуване с този код, системата извежда
съобщение за това, че с този код е гласувано, без да визуализира избора, който е
бил направен преди това.
3. Системата поддържа възможност за прозвучаване на звуков сигнал
след упражняване на правото на глас. Целта е да бъде осуетена възможността
избирател да гласува повече от веднъж, използвайки освен своя талон за
гласуване и друг, получен от негов колега при електронното гласуване на общо
събрание.
Чл. 55. Информационната система за електронно гласуване ще бъде ограничена
за достъп в интернет от мрежи извън територията на Р България.
Чл. 56. След влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се
произнася за резултата от избора, всички данни в информационната система се
архивират и се пазят 5 години от деня на избора.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1 (1) Тези правила са приети от Пленумa на Висшия съдебен съвет с решение
по Протокол № ……………от…….юли 2016 г. по предложение на колегиите на
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съдиите и на прокурорите и след обсъждане с органите на съдебната власт на
основание чл. 29б, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
(2) Тези правила се прилагат и в случаите на избор на член на Висшия съдебен
съвет от съответната квота, който да довърши мандат, съобразно чл.130 ал. 9 от
Конституцията на Република България и чл.29р ЗСВ.
(3) На основание § 78 ПЗР от ЗИД на ЗСВ от април 2016 г. - най-късно до 03. 12.
2016 г. се провежда експериментално дистанционно гласуване съобразно тези правила.
(4) Експериментално гласуване преди срока по ал. 3 може да се проведе по
решение на Висшия съдебен съвет в случаите по ал. 2.
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