
УКАЗАНИЯ  

 
за акредитация на представители на средствата за масова информация 

при отразяване на Общите събрания за провеждане на избори за 

членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и 

следователите 

 (Приети с решение на Комисията по правни и институционални въпроси 

към Пленума на ВСС по протокол № 13/03.04.2017 г.) 

 

 

I. Обща информация:  
1. На 13.05.2017 г. и на 20.05.2017 г. (в две последователни съботи), 

главният прокурор на Република България, на основание чл. 29а, ал. 3 и 6 от 

Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 16, ал. 4, изр. последно от Закона за 

съдебната власт и Заповед № РД-04-14 от 19.01.2017 г., свиква Общо събрание 

на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет.  

Общото събрание ще се проведе както следва: 

- на 13.05.2017 г. в 10.00 ч. (първа събота) – в гр. София, зала 

„Универсиада“; 

- на 20.05.2017 г. в 8.00 ч. (втора събота) – в гр. София, Съдебна палата, 

бул. Витоша № 2, партер (централно фоайе).  

2. На 27.05.2017 г. и на 03.06.2017 г. (в две последователни съботи), 

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

Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 16, ал. 4, изр. второ от Закона за 

съдебната власт и Заповед № РД-04-18 от 26.01.2017 г., свиква Общо събрание 

на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет.  

Общото събрание ще се проведе както следва: 

- на 27.05.2017 г. в 10.00 ч. (първа събота) – в гр. София, зала 

„Универсиада“; 

- на 03.06.2017 г. в 8.00 ч. (втора събота) – в гр. София, Съдебна палата, 

бул. Витоша № 2, партер (централно фоайе).  

3. На 10.06.2017 г. и на 17.06.2017 г. (в две последователни съботи) 

председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния 

административен съд, на основание чл. 29а, ал. 1 и 6 от Закона за съдебната 

власт, във връзка с чл. 16, ал. 4, изр. първо от Закона за съдебната власт и 

Заповед № 278 от 20.02.2017 г., свикват Общо събрание на съдиите за избор на 

членове на Висшия съдебен съвет.  

Общото събрание ще се проведе, както следва: 

- на 10.06.2017 г. в 10.00 ч. (първа събота) – в гр. София, зала 2, „Интер 

Експо Център“; 

- на 17.06.2017 г. в 8.00 ч. (втора събота) – в гр. София, Съдебна палата, 

бул. Витоша № 2, партер (централно фоайе).  



Общото събрание се провежда ако присъстват повече от половината от 

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

съдии, прокурори и следователи. При липса на кворум събранието се отлага за 

един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите.  

В първите съботи Общите събрания избират:  председател на събранието, 

мандатна комисия, избирателни комисии, избирателни секции (секционни 

комисии) и определят техния брой, приемат решения за времето, реда за 

представяне на кандидатите, изслушват кандидатите по азбучен ред, и поставят 

въпроси към тях. 

Във вторите съботи, в Съдебната палата, от 08.00 ч. ще се произвежда 

изборът за членове на ВСС от квотата на магистратите, като избирателните 

комисии обявяват решението за резултатите. Изборът 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, който се смята за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на 

сто от имащите право на глас. 

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, а 

при равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от 

избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на 

заинтересованите кандидати. 

В случай че при гласуването не е избран съответният брой членове от 

съответната магистратска квота, изборът продължава на следващия ден, когато 

се провежда повторно гласуване.  

При неговото провеждане, ако не е избран съответният брой членове с 

необходимото мнозинство, за избрани се смятат онези от тях, които са получили 

най-много гласове. При равен брой гласове избраният или избраните кандидати 

се определят от избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието 

на заинтересованите кандидати. 

Събранията са публични и ще се излъчват в реално време чрез интернет 

страницата на Висшия съдебен съвет в специално създаден за целта раздел. 

 

ІІ. Указанията имат за цел да организират регистрационен режим за 

акредитация на представители на средствата за масова информация и за тяхната 

работа при отразяване на Общите събрания за провеждане на избори за членове 

на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. 

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

на свободна практика, оператори, фоторепортери и технически персонал, 

определени от ръководството на съответните СМИ.  

Представителите на СМИ имат право да се акредитират за трите Общи 

събрания за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от 



съдиите, прокурорите и следователите или за избрани от тях, посочени 

конкретно във формуляра за акредитация 

Регистрацията за едно от общите събрания има действие и за следващите 

общи събрания. 

 

ІІІ. Акредитация на медии  

1. Акредитацията за медии ще се извършва по електронен път на e-mail 

адрес: pkp@vss.justice.bg. 

 

2. Заявления за акредитация ще се приемат в срок до деня предхождащ 

съответното общо събрание. 

 

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

технически персонал, които желаят да се акредитират за Общите събрания на 

съдиите, прокурорите и следователите, трябва да изпратят следните документи:  

- Официално писмо, подписано от ръководителя/главния редактор,  

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. 

- Формуляр за акредитация (формуляр за акредитация можете да 

изтеглите ТУК); 

 

4. Всяка медия може да акредитира до два екипа за всяко едно от общите 

събрания, които включват репортер и оператор/фоторепортер, а за телевизиите и 

технически лица. Исканията за акредитация на повече от два екипа трябва да се 

обосноват с посочване на причините, налагащи това. 

 

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

Общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите трябва да 

представят: 

- Формуляр за акредитация (формуляр за акредитация можете да 

изтеглите ТУК); 

- Копие от публикувани в медиите материали или документ, 

удостоверяващ принадлежността на кандидатстващия за акредитация 

към съсловна организация на журналисти. 

 

6. Представители на чуждестранни медии в България - журналисти, 

фоторепортери, оператори и технически персонал, които желаят да се 

акредитират за Общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите, 

трябва да изпратят заявка за акредитация, която да съдържа:  
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-  Формуляр за акредитация (формуляр за акредитация можете да 

изтеглите ТУК); 

-  копие на актуална акредитационна карта, издадена от Министерство на 

външните работи на Република България. 

 

7. Акредитацията има временен характер и е с валидност за провеждане на 

Общите събрания за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет 

от съдиите, прокурорите и следователите. 

 

8. 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” и зала 

„Интер Експо Център“ и определяне на зона за достъп. 

 

1. 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.). 

 

2. Право на достъп за отразяване на работата на Общите събрания за 

провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, 

прокурорите и следователите имат само акредитирани представители на СМИ, 

които притежават съответния пропуск.  Промени или допълване на списъка на 

акредитираните представители на СМИ в деня на провеждане на общото 

събрание се допускат с разрешение на главния секретар на ВСС. 

 

3. В сградата за провеждане на общите събрания не се допуска внасянето 

на оръжия, взривни вещества, боеприпаси и други предмети, които по преценка 

на длъжностните лица могат да създадат опасност за нормалното провеждане на 

общите събрания. 

 

4. Достъпът на представителите на СМИ до съответната зала ще се 

осъществява от вход,  различен от този на участващите в Общите събрания, като 

същият ще бъде надлежно обозначен. 

 

5. При влизане представителите на СМИ следва да посочат на съответните 

длъжностни лица коя медия представляват, като се легитимират с лична или 

служебна карта.  

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/14/izbor-akr-f-3.doc


6. Представителите на СМИ подлежат на проверка за носени от тях 

предмети, за които съществува забрана за внасяне в местата, в които се 

провеждат общите събрания. 

 

 7. В деня на провеждане на първото или конкретно посоченото в 

заявлението за акредитация Общо събрание на съдиите, прокурорите или 

следователите, на всеки регистриран представител на СМИ се предоставя 

пропуск лично срещу подпис. 

 

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

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

престой на събитието. 

 

10. Пропускът дава право на достъп до мястото за провеждане на 

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

Общите събрания за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет 

от съдиите, прокурорите и следователите. 

 

 11. Журналистите, фотографите и телевизионните екипи са длъжни да 

изпълняват разпорежданията на охраната на събитието и на председателя на 

Общото събрание, както и да не напускат определената за тях зона. 

 

   

 

 


