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УКАЗАНИЯ 
 

за акредитация на представители на средствата за масова информация 

при отразяване на Общото събрание на прокурорите за избор на член 

на Висшия съдебен Съвет 

(приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/13.08.2020 г.) 

 

 I. Обща информация: 

 За 19.09.2020 г. и на 26.09.2020 г.  на основание чл. 29а, ал. 3 и 6 от 

Закона за съдебната власт (ЗСВ), във връзка с чл. 16, ал. 4, изречение второ 

от ЗСВ и Заповед № РД-04-244 от 02.07.2020 г. на главния прокурор на 

Република България, е свикано Общо събрание на прокурорите за избор на 

член на Висшия съдебен съвет (ВСС). 

 Общото събрание ще се проведе в гр. София на 19.09.2020 г. от 10.00 

ч. в зала „Интер Експо център“, бул. Цариградско шосе № 147 и на 

26.09.2020 г. от 08.00 ч. в Съдебната палата, бул. Витоша № 2, партер 

(централно фоайе). 

 Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината 

от включените в избирателния списък прокурори по чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и 

чл. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, 

прокурорите и следователите. При липса на кворум събранието се отлага 

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

Общото събрание е публично и се излъчва в реално време чрез интернет 

сайта на ВСС. В условията на извънредна епидемична обстановка, по 

решение на Пленума и при наличие на техническа възможност, общото 

събрание може да се провежда дистанционно в онлайн среда чрез 

осигуряване на видеоконферентна връзка. 

 В първата събота Общото събрание на прокурорите избира 

председател, който го ръководи, организира избора на избирателната 

комисия и на секционните комисии. Приема се решение за времето за 

изслушване на кандидата – представяне на неговата концепция и отговори 

на въпроси, отправени от членовете на Общото събрание, включително и 

въз основа на становищата по чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ. 

 Във втората събота от 08:00 до 18:00 ч. се провежда изборът за член 

на ВСС от квотата на прокурорите. След приключване на гласуването 

публично се отварят изборните кутии, преброяват се подадените бюлетини 

и се съставят протоколи за резултатите от съответните секционни комисии. 

Секционната избирателна комисия за електронно дистанционно гласуване 

през интернет генерира чрез информационната система за електронен 

избор резултатите от гласуването. Председателят на избирателната 

комисия въвежда в информационната система за електронен избор 

резултатите от гласуването с хартиени бюлетини и чрез информационната 

система сумира общия резултат от гласовете, подадени електронно и чрез 
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хартиена бюлетина, след което генерира резултатите от избора. 

Избирателната комисия се произнася с решение, което включва имената на 

избрания член на съответната колегия и броя на получените гласове. 

 Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината 

от прокурорите, включени в избирателния списък. 

  

 ІІ. Правно основание и цел на акредитацията 

 Съгласно чл. 30, ал. 5 от Правилата за провеждане на избори на 

членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, на всички етапи 

от изборния процес могат да присъстват представители на медиите. 

Указанията имат за цел да регламентират процедурата за акредитация и 

достъпът на представители на средствата за масова информация (СМИ) 

при отразяване на Общото събрание на прокурорите за провеждане на 

избор на член на Висшия съдебен съвет.  

 Представители на СМИ по смисъла на тези Указания са журналисти, 

фотографи, оператори и технически персонал, предложени от 

ръководството на съответните медии, вкл. на свободна практика. 

 Акредитацията за Общото събрание на прокурорите е валидна за 

19.09.2020 г. и 26.09.2020 г. 

 

 ІІІ. Акредитация на представителите на СМИ 

 1. Акредитацията на представителите на СМИ се извършва чрез 

подаване на документи на електронния адрес на сектор „Връзки с 

обществеността“: pkp@vss.justice.bg, в срок до 17 септември 2020 г. 

 

 2. Средствата за масова информация, които желаят да акредитират 

свои представители представят: 

 - Официално писмо, подписано от ръководителя/главния редактор на 

медията, с приложен списък на предложените за акредитация лица - 

журналисти, фотографи, оператори и технически персонал, с посочени три 

имена; длъжност, която заемат; телефон за връзка; електронна поща; адрес 

за кореспонденция; номер на валидна журналистическа/служебна карта. 

 - Попълнен формуляр за акредитация (формуляр за акредитация 

можете да изтеглите ТУК); 

 - Попълнена декларация за съгласие за обработване на лични данни 

от ВСС (декларацията можете да изтеглите ТУК); 

 

 3. Всяка медия може да акредитира до два екипа за съответната дата 

на Общото събрание на прокурорите, които включват репортер и 

оператор/фотограф, а за телевизиите - и технически лица. Исканията за 

акредитация на повече от два екипа се обосновават с посочване на 

конкретни причини. 

 

mailto:pkp@vss.justice.bg
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/izbor-akr-f-2020.-medii.doc
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Declaracia.docx
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 4. Журналисти на свободна практика, които желаят да се 

акредитират за Общото събрание на прокурорите представят: 

 - Попълнен формуляр за акредитация (формуляр за акредитация 

можете да изтеглите ТУК); 

 - Попълнена декларация за съгласие за обработване на лични данни 

от ВСС (декларацията можете да изтеглите ТУК); 

 - Доказателство за журналистическа дейност (копие от актуални 

журналистически материали, разпространени чрез електронни или печатни 

медии и съответното доказателство за заплащане, или документ, 

удостоверяващ принадлежността на кандидатстващия за акредитация към 

съсловна организация на журналисти). 

 

 5. Представители на чуждестранни медии в България - журналисти, 

фотографи, оператори и технически лица, които желаят акредитация за 

Общото събрание на прокурорите представят:  

 - Копие на актуална акредитационна карта, издадена от 

Министерство на външните работи на Република България; 

 - Попълнен формуляр за акредитация (формуляр за акредитация 

можете да изтеглите ТУК); 

- Попълнена декларация за съгласие за обработване на лични данни 

от ВСС (декларацията можете да изтеглите ТУК). 

 

 6. Право на достъп за отразяване дейността на Общото събрание на 

прокурорите имат само акредитираните представители на български и 

чужди СМИ и журналисти на свободна практика. 

 

 7. Списъкът с акредитираните представители на СМИ се утвърждава 

от Главния секретар на ВСС по предложение на сектор „Връзки с 

обществеността“. Въз основа на него се изготвят поименни пропуски, 

които се предоставят на акредитираното лице срещу валиден документ за 

самоличност/валидна журналистическа/служебна карта и подпис. 

 

 8. Промени или допълване на списъка на акредитираните в деня на 

провеждане на общото събрание, се допускат с разрешение на Главния 

секретар на ВСС. 

 

 9. В първия ден от провеждането на Общото събрание на 

прокурорите акредитираните лица след регистрация и срещу подпис, 

получават поименен пропуск, който са длъжни да носят на видно място. 

 

 10. Пропускът дава право на достъп до определените зони при 

провеждане на Общото събрание на прокурорите. 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/izbor-akr-f-2020-free.doc
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Declaracia.docx
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/izbor-akr-2020-ch-medii.doc
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/28/Declaracia.docx
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 11. Акредитираните лица са длъжни да съблюдават и изпълняват 

разпорежданията на длъжностните лица от администрацията на ВСС, 

Главна дирекция „Охрана“ и на председателя на Общото събрание на 

прокурорите. 

 

 12. В сградите за провеждане на Общото събрание на прокурорите не 

се допуска внасянето на оръжия, взривни вещества, боеприпаси и други 

предмети, които могат да създадат опасност за нормалното провеждане на 

мероприятието. 

 

 13. Акредитираните лица са длъжни да съблюдават предписанията и 

изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените 

противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на 

здравеопазването (при спазване на актуалните мерките като задължително 

ползване на поставените дезинфектанти, защитни маски или друго 

средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).  

 

 14. Акредитираните лица с видими симптоми на остри респираторни 

болести (повишена температура над 38 градуса, кашлица, затруднено 

дишане и др.) и тези, които не спазват актуалните противоепидемични 

мерки за носене на лични предпазни средства, няма да бъдат допускани в 

залата за провеждане на Общото събрание на прокурорите. 

 


