
#

#

В И С Ш  С Ъ Д Е Б Е Н  С Ъ В Е Т
Регистрационен индекс Дата

г

ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Приложено, изпращаме Ви сканирана гражданска 
подписка от 210 страници, съдържаща 2124 подписа на граждани от община 
Свиленград и община Любимец против закриването на PC -  Свиленград и 
преобразуването му в Териториално отделение на PC -  Харманли, както и 
против модел 4 предложен от Висшия съдебен съвет за преустройство на 
съдебната система и промяната на подсъдността по делата.

С писмо вх. № ВСС -  1212/07.06.2021 г. Ви изпратихме 
подписка, съдържаща 126 страници със 1405 подписа, като заявихме, че 
същата продължава да бъде отворена и за други граждани.

Приложената към настоящото писмо гражданска 
подписка е подкрепена от още 2 124 човека. Гражданите, които са изразили 
своето становище до настоящия момент са общо 3524 човека.

Поради големината на файловете Ви изпращаме 
сканираните подписи в поредни имейли.
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