
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
В ПОДКРЕПА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАТУТА НА РАЙОНЕН СЪД -  БЯЛА 

КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДО
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” № 12 
електронна поща:
vss@vss.justice.bg, ssk@vss.justice.bg

Към писмо Ваш рег.индекс ВСС1212/19 от 10.06.2021 г.

Относно: Гражданска подписка на гражданите от ОБЩИНИТЕ БЯЛА, 
БОРОВО, ДВЕ МОГИЛИ и ЦЕНОВО, област Русе, подкрепящи запазване на 
статута на Районен съд -  Бяла като самостоятелен орган на съдебната власт и 
отпадането му от списъка за преструктуриране като териториално отделение на 
Районен съд -  Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

С писмо Ваш регистрационен индекс - ВСС 1212/19 от 10.06.2021 г. Ви 
изпратихме гражданска подписка от 102 страници, съдържаща 1118 подписа, 
положени от граждани на град Бяла и общината на 09.06.2021 г., подкрепящи 
запазване на статута на Районен съд -  Бяла като самостоятелен орган на 
съдебната власт и отпадането му от списъка за преструктуриране като 
териториално отделение на Районен съд -  Русе.

Уведомяваме Ви, че подписката до 14.06.2021 г. е подкрепена от още 2674 
човека. Общо от началото на инициативата до днес 3792 лица са се подписали на 346 
страници, като същата продължава да е отворена за подкрепа и от други граждани 
споделящи това становище. На по-късен етап отново ще Ви изпратим данни за 
актуалния брой граждани подкрепящи подписката.

Молим, гражданската подписка да бъде представена и взета предвид при 
разглеждането на въпроса на съответните заседания на ВСС и публикувана на сайта 
на ВСС съгласно приетото решение от 18.05.2021 г. на Съдийската колегия на ВСС 
по надлежния ред и при спазване на действащото законодателство в областта на 
защита на личните данни, в т. ч. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Подписката ще Ви бъде изпратена от официалния електронен адрес на 
Община Бяла -  byala.rs@byala.bg .

За контакти с Инициативния комитет -  Марияна Джикова, тел.: 0899428487.

Приложение: Гражданска подписка- 346 страници, разпределена в 4 файла.

С уважение,

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

МАРИЯНА ДЖИКОВА 

КРЕМЕНА СЛАВОВА 

СИЛВИЯ ПАНАЙОТОВА 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА
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