
ПРАВИЛА 

 
за акредитация на представители на средствата за масова информация 

при отразяване на Общото събрание на прокурорите за избор на член 

на Висшия съдебен съвет на 14.01.2017 г. и  21.01.2017 г. 

 

 зала „Универсиада”, гр. София 

 

I. Обща информация:  
На 14.01.2017 г. и 21.01.2017 г. (в две последователни съботи) главният 

прокурор на Република България, на основание чл. 29а, ал. 2 и 6 от Закона за 

съдебната власт и Заповед № РД- 04-331 от 5.10.2016 г., свиква Общо събрание 

на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет.  

Общото събрание ще се проведе в гр. София, зала „Универсиада”, както 

следва: – на 14.01.2017 г. от 10.00 ч. (първа събота) и на 21.01.2017 г. от 8.00 ч. 

(втора събота).  

Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от 

включените в избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт 

прокурори. При липса на кворум събранието се отлага един час по-късно и се 

провежда независимо от броя на присъстващите.  

В първата събота, на 14.01.2017 г. Общото събрание избира избирателна 

комисия и избирателни секции, и изслушва кандидатите. 

Втората събота, на 21.01.2017 г. от 08.00 ч. до 18.00 ч. се произвежда 

изборът, който се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от 

магистратите, включени в избирателните списъци. В случай, че гласувалите са 

по-малко се произвежда нов избор на следващия ден – 22.01.2017 г., който се 

смята за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на 

глас. 

В случай, че при произвеждането на избора не е избран кандидат, изборът 

продължава на следващия ден, като се провежда повторно гласуване.  

Събранието е публично и се излъчва в реално време чрез интернет 

страницата на Висшия съдебен съвет. 

 

ІІ. Правилата за акредитация на представители на средствата за масова 

информация и за тяхната работа при отразяване на Общото събрание на 

прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 14.01.2017 г. и на 

21.01.2017 г. (наричани за краткост Правила) регламентират реда и условията за 

акредитация на представителите на средствата за масова информация (СМИ), 

които ще отразяват провеждането на Общото събрание и произвеждането на 

избора за член на ВСС от прокурорите. 



Представители на СМИ по смисъла на тези Правила са журналисти, вкл. 

на свободна практика; оператори, фоторепортери и технически персонал, 

определени от ръководството на съответните СМИ.  

 

ІІІ. Акредитация на медии  

 

1. Акредитацията за медии ще се извършва единствено по електронен път 

на e-mail адрес: pkp@vss.justice.bg. 

 

2. Заявления за акредитация ще се приемат в срок до 9 януари 2017 г., 

включително. 

 

3. Представители на медиите – журналисти, фоторепортери, оператори и 

технически персонал, които желаят да се акредитират за Общото събрание на 

прокурорите трябва да изпратят заявка за акредитация, която да съдържа:  

- Формуляр за акредитация (формуляр за акредитация можете да 

изтеглите ТУК); 

- Официално писмо на бланка на медията, която представляват, 

подписано от ръководителя/главния редактор и съдържащо пълния 

списък с имената на журналистите, фоторепортери, оператори и 

технически персонал, подали заявление за акредитация. В писмото 

следва да се посочат трите имена на лицата, които ще бъдат 

акредитирани, длъжността, която заемат в медията, телефони за връзка, 

електронна поща, адрес за кореспонденция, номер на 

журналистическата/служебна карта. 

 

Всяка медия може да акредитира до два екипа, които включват репортер и 

оператор/фоторепортер, а за телевизиите и технически лица.  

 

Заявленията за акредитация на представители на медиите ще се считат за 

невалидни, ако лицето не фигурира в писмото на ръководителя/главния 

редактор на медията, която представлява. 

 

4. Журналисти на свободна практика, които желаят да се акредитират за 

Общото събрание на прокурорите трябва да представят: 

- Формуляр за акредитация (формуляр за акредитация можете да 

изтеглите ТУК); 

- Копие от публикувани в медиите материали и/или документ, 

удостоверяващ принадлежността на кандидатстващия за акредитация 

към съсловна организация. 

 

5. Представители на чуждестранни медии в България - журналисти, 

фоторепортери, оператори и технически персонал, които желаят да се 
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акредитират за Общото събрание на прокурорите трябва да изпратят заявка за 

акредитация, която да съдържа:  

-  Формуляр за акредитация (формуляр за акредитация можете да 

изтеглите ТУК); 

-  копие на актуална акредитационна карта, издадена от Министерство на 

външните работи на Република България. 

 

6 Акредитацията има временен характер и е с валидност за провеждане на 

Общото събрание и произвеждането на избор за член на ВСС от квотата на 

прокурорите. 

 

7 Списъкът с акредитираните представители на СМИ се утвърждава от  

Главния секретар на ВСС по предложение на дирекция „Публична комуникация 

и протокол” и въз основа на него се изготвят поименни пропуски. 

 

IV. Организация на пространството в зала „Универсиада”, зона за 

достъп. 

 

1. Вход за представители на СМИ:  Централен вход на зала „Универсиада”. 

 

2. Ограничен достъп: В залата за провеждане на Общото събрание на 

прокурорите ще бъде определено специално място за представителите на СМИ. 

 

3. Право на достъп за отразяване на работата на събранията за избор на 

членове на ВСС имат само акредитирани представители на СМИ, които 

притежават съответния пропуск. 

 

 4. Пропускът ще бъде предоставен лично на всеки представител на СМИ 

при регистрацията му в деня на провеждане на Общото събрание на 14.01.2017г. 

 

 5. Пропускът дава право на достъп до мястото за провеждане на събитието 

и до специално определени места за медии в залата за провеждане на Общото 

събрание на прокурорите, произвеждане на избора, както и до местата за 

преброяване на гласовете от избирателните секции. 

 

 6. Акредитираните представители на СМИ, вкл. техническият персонал са 

длъжни да носят поименните пропуски, на видно място, по време на целия им 

престой на събитието. 

 

 7. Представителите на СМИ могат да присъстват на всички етапи от 

изборния процес, съгласно Правилата за провеждане на избори на членове на 

ВСС от съдиите, прокурорите и следователите (приети с решение на Пленума на 

ВСС по протокол №30/28.07.2016 г.). 
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