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О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 
на Съюза на съдиите в България 

към съдийската общност в страната 

 

  

 

Уважаеми колеги, 

 

Повод за настоящето обръщение е решението от 3 ноември, тази година, на 

Пленума на Висшия съдебен съвет, с което беше отхвърлено предложението за 

освобождаване на господин Димитър Узунов като представляващ ВСС. 

 

Макар и взето с необходимото по закон мнозинство, това решение на ВСС не 

съответства на изискванията за легитимност, доколкото не станаха ясни мотивите, с които 

гласувалите за решението членове на съвета не се съгласиха с категорично установените 

факти за направени от страна на господин Узунов изказвания, които не са верни и които 

засягат негативно както негови колеги, членове на съвета, така и авторитета на 

колективния орган. От Конституцията, Закона за съдебната власт и Кодекса за етично 

поведение на българските магистрати произтича безусловното задължение на членовете 

на ВСС и особено на неговия представляващ да имат безукорно поведение, което включва 

и въздържане от разпространяване на неверни твърдения. Задължение за ВСС е да 

санкционира неспазването на това задължение. С решението си от 3.11 ВСС за пореден 

път прояви двоен стандарт при упражняване на своите правомощия. 

 

Уважеми колеги, въпреки така взетото решение на ВСС, Ви призоваваме да 

продължите да спазвате високите нравсвени изисквания към съсловието ни. Поредният 

отказ на ВСС да прилага неотклонно и ефективно тези изисквания подкопава доверието 

към съдебната власт и отново ни изправят пред трудната задача със своето собствено 

поведение да допринасяме за повишаване на авторитета на професията ни. Освен чрез 

своето поведение на работното място и в обществото, съдиите могат реално да допринесат 

за това и чрез участието си в избора на представители на професионалната общност във 

ВСС. А такъв избор предстои само след няколко месеца.  

 

Само след дни предстои и провеждането на експериментално електронно 

гласуване, при което ще бъде тествана изработената след възлагане от ВСС система за 

електронно дистанционно гласуване за избор на следващ състав на съвета. Независимо от 

множеството неясноти относно начините, по които тази система осигурява свободното 

волеизявление, тайната на вота, точността на отчитането на подадените гласове и 

възможността за проверка на законното протичане на избора при обжалване на 

резултатите, Ви призоваваме да участвате в експерименталното гласуване. Само по този 
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начин бихме могли да се уверим дали предлаганата система работи и по какъв начин 

осигурява отчитане на гласуването ни. Доколкото същата система не допуска подаване на 

недействителен вот, гласуване в рамките на експерименталния „избор” може да се 

осъществи само чрез избор измежду „кандидати” – членове на сегашния и предходен 

състав на ВСС, които са дали съгласие да бъдат включени като такива. В този смисъл 

предстоящото експериментално гласуване дава възможност на участващите в него 

магистрати да изразят и своето отношение към успешността на мандата на всеки един от 

съответните „кандидати” чрез посочването му или не в електронната бюлетина.   

 

 

София, 07.11.2016г.      Атанас Атанасов, 

        Председател на УС на ССБ 


