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Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
„Правна

етика

и

противодействие

на

корупцията"
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,
Благодарим за отправеното до представители на гражданското общество писмо-покана
от 31.07.2014 г. за участие в пробно гласуване с оглед „отпадане на всякакви съмнения относно
начина на гласуване" във връзка с предстоящия

избор на председател

на

Върховния

касационен съд. Ако ВСС вземе решение, с което начинът на гласуване да бъде променен,
необходимостта от подобна проверка-демонстрация ще отпадне по естествен път.
Още веднъж бихме искал и да подчертаем, че за нас единственият начин на гласуване,
който в пълна степен да гарантира тайната на вота и равнопоставеността на кандидатите е чрез
хартиени бюлетини.
Независимо от това, ние сме убедени, че неправителственият сектор трябва да направи
всичко възможно, за да доведе до по-обективен и успешен край най-важната, според нас,
кадрова процедура в съдебната

власт. За по-ефективно участие

в пробното

гласуване,

предвидено за 20.08.2014г. от 10 ч., бихме желали да Ви помолим да получим предварително
отговори на поставени от нас въпроси и посочените материали:
1.

Извършвани ли са до този момент проверки на системата за машинно гласуване? В
случай, че отговорът е положителен, молим да бъде посочено кога са извършвани,
от кого, какъв е бил резултатът.

2.

Молим, да ни бъде предоставен пълният набор технически спецификации на
системата за машинно гласуване.

3.

Фирмата

"ЕОС

електроникс",

изработила

системата

за

машинно

гласуване,

притежава ли сертификат/и за изработване и въвеждане в експлоатация на подобни
системи? Може ли да ни бъде предоставено копие/я от тях?
4.

През последните няколко месеца станахме свидетели на проблеми със системата
(неуспешен избор на председател на PC - Асеновград и председател на ОС Монтана). В тази връзка, кой осигурява текущата поддръжка на системата за
машинно гласуване?

5.

Какви са възможностите на системата да генерира и съхранява (временен) архив,
който да пази информация за начина на гласуване на всеки член на ВСС.

6.

Извършва ли се и по какъв начин оценка на сигурността на системата? Правена ли е
такава на изхода при въвеждане на системата в експлоатация и в последствие? Кой
осъществява тази оценка?

7.

Какви са възможностите при настоящата система за машинно гласуване да се
използват интегрални бюлетини?

Бихме желали да

напомним,

че в края

на месец

юли 2014г.,

11 уважавани

неправителствени организации работещи в областта на съдебната реформа, в Открито писмо
се обърнаха към ВСС по повод предстоящия избор на председател на ВКС. В това писмо също
се съдържат въпроси, отнасящи се до системата за гласуване, на които се надяваме да
отговорите в рамките на предстоящата проверка.
В посочения от Вас срок (18.08.2014) ще съобщим кои представители от поканените
неправителствени организации и кои специалисти ще присъстват на пробното гласуване.
Надяваме се, че в същия срок ще можем да получим отговори и материали по поставените погоре въпроси.
Намираме за важно да отбележим, че допълнителна проверка на системата за
машинно гласуване трябва да бъде извършена и непосредствено след провеждане на
гласуването (в случай, че ВСС запази тази система на гласуване). Само по този начин ще бъдат
елиминирани всякакви съмнения за манипулации и подмяна на вота.
Настояваме отново, ВСС да преосмисли решенията си в тази посока и заеме позиция,
която да съответства на вменената му по закон дейност - да осигурява независимостта на
съдебната власт и високо обществено доверие в правосъдието.

С уважение,

Български адвокати за правата на човека
Български институт за правни инициативи
Български хелзинкски комитет
Съюз на съдиите в България
Съюз на юристите в България
Център за изследване на демокрацията
Център на НПО - Разград

