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СТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА
ТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН
ЗАТЕЛЕН СЪД
СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
ПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ
ЛАТИВЕН СЪД-ВАРНА
f ./А | /АПЕЛАТИВЕН СЪД-БУРГАС
V АПЕЛАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ
АПЕЛАТИВЕН СЪД-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД
ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
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УВАЖ АЕМ И ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
В изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към
Пленума на ВСС по протокол № 11/25.03.2020 г., Висшият съдебен съвет
разкри на 10.04.2020 г. банкова сметка в Българска народна банка за чужди
средства в левове за целите на събиране на средства от дарения и помощи
за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу
разпространението на СОУГО-19 на територията на страната.
Сега е моментът да покажем солидарност с българските медици и
здравна система и израз на нашата съпричастност към техните усилия и
себеотрицание в пандемична ситуация.
ВСС призова магистратите и съдебните служители да се включат активно в
дарителската кампания, като в първите три дни постъпиха лични средства
на стойност 6 000 лв.
Обръщам се към Вас да популяризирате сред магистратите и
съдебните служители в органите на съдебната власт възможността за
проява на солидарност с гражданите и медицинските лица, като продължи

събирането на средства в дарителската сметка IBAN: BG33 BNBG 9661
3300 1738 02, BIC: BNBGBGSD.
С оглед на горепосоченото и с цел популяризиране на дарителската
кампания на ВСС, моля да публикувате на интернет сайта на Вашия съд
линк към съобщението за набирателната сметка на ВСС, публикувано на
началната страница на интернет сайта на ВСС - „Банкова сметка за
набиране на средства от дарения на магистрати и и съдебни служители“
(http://www.vss.justice.bg/page/view/104990).
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