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ПРАВИЛА 
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 
И ЗА ТЯХНАТА РАБОТА ПРИ ОТРАЗЯВАНЕТО НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ 
СЪБРАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВСС ОТ КВОТАТА НА 

СЪДА, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВИЕТО 
 
 
 

I.  Общи положения:  Тези правила регламентират акредитацията на 
представителите на средствата за масова комуникация (СМК),  които отразяват 
делегатските събрания   за избор на членове на ВСС от квотата на съда,  
прокуратурата и следствието. Представители на СМК по смисъла на тези 
Правила са: журналисти,оператори, фоторепортери и технически персонал,  
определени от ръководството на съответното СМК да отразяват делегатските 
събрания. 
 
ІІ. Акредитация за достъп на представителите на средствата за 
масова комуникация 
 
1. Право на  достъп за отразяване на работата на делегатските събрания за избор 
на членове на ВСС имат само акредитирани представители на СМК, които 
притежават съответния пропуск. 
 
 
2. Пропуските са поименни. 
 
 
3. СМК предоставят в срок до 17.08.2012  г.  на Дирекция „Връзки с 
обществеността и протокол”  в администрацията на ВСС/АВСС/, подписани от 
техните ръководители списъци със своите представители, които предлагат за 
акредитация. 
 



4. Списъците по т. 3  се утвърждават от Главния секретар на ВСС по 
предложение на директора на Дирекция „ Връзки с обществеността и протокол”  
и възоснова на тях се изготвят поименните пропуски. 
 
 
5. Акредитацията  на постоянните кореспонденти на чуждестранни медии в 
България   се осъществява срещу представяне на молба и копие на 
акредитационна карта,  издадена от Министерството на външните работи на 
Република България. 
 
 
6. Акредитационните пропуски са валидни за конкретните дати на провеждане 
на общите делегатски събрания –  съответно на съдиите -15.09.2012,  на 
прокурорите - 21.09.2012  г.  и общото събрание на следователите - 19.09.2012 г., 
и дават право на достъп до Пресцентър и специално определени места в зала 3 
на НДК. 
 
 
7. Журналистите,  фоторепортерите и техническите екипи са длъжни да носят 
закачени на видно място поименните пропуски през цялото време на престоя им 
в НДК, които ще получат при регистрацията  в деня на провеждане на  общите 
събрания. 


