ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КНЕЖА
тел. 09132/ 77-35 факс 77-35
Е mail: kneja@pl.prb.bg
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Д

гр. Кнежа, 14.06.2018 год.
АНГЕЛ ТАНЕВ – Административен ръководител – Районен прокурор
на РП – Кнежа на основание чл.140 от Закона за съдебната власт и
Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на Главен прокурор на РБ, относно
утвърждаване на Правила за прием на граждани в ПРБ и организация на
работата в Районна прокуратура гр. Кнежа по прием на граждани, с цел
осигуряване непосредствен достъп до Административния ръководител –
Районен прокурор гр. Кнежа
ЗАПОВЯДВАМ:
Административния ръководител – Районен прокурор при Районна
прокуратура гр. Кнежа да осъществява прием на граждани веднъж
седмично.
Приемът на граждани се осъществява в работния кабинет на
районния прокурор всеки четвъртък от 10.00 часа до 12.00 часа,
съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
Достъп до определеното помещение за възрастни хора, бременни
жени и хора с увреждания се осигурява чрез „стълбищен робот“ след
предварителна заявка на телефон 09132 77-35 или електронна поща
/адрес/: kneja@pl.prb.bg
Заповедта да се публикува в интернет сайта на РП – Кнежа и обяви по
подходящ начин по местни РТВ.
Копия от заповедта да се поставят на видно място в Съдебната
палата гр. Кнежа и сградите на Кметства във всички населени места от
обслужвания съдебен район.
Копие от заповедта да се изпрати на Административен ръководител
Окръжен прокурор гр. Плевен за сведение.
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
РАЙОНЕН ПРОКУРОР гр.КНЕЖА:
/АНГЕЛ ТАНЕВ /

Приложение № 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР,
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-КНЕЖА
Адрес: гр. Кнежа, ул. Марин Боев № 71 , тел. 091327735 , е-mail kneja@pl.prb.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ноември

октомври

септември

август

юли

Месец

декември

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Година

Дата

Място на приема

05.07.2018 г.
12.07.2018 г.
19.07.2018 г.
26.07.2018 г.

гр. Кнежа, ул. Марин Боев
№ 71
етаж І
кабинет на районния
прокурор

По разпореждане
на Главния
прокурор прием
на граждани
няма да се
осъществява.Това
не възпрепятства
възможността за
депозиране на
жалби и сигнали
13.09.2018 г.
гр. Кнежа, ул. Марин Боев
20.09.2018 г.
№ 71
27.09.2018 г.
етаж І
кабинет на районния
прокурор
04.10.2018 г.
гр. Кнежа, ул. Марин Боев
11.10.2018 г.
№ 71
18.10.2018 г.
етаж І
25.10.2018 г.
кабинет на районния
прокурор
01.11.2018 г.
гр. Кнежа, ул. Марин Боев
08.11.2018 г.
№ 71
15.11.2018 г.
етаж І
22.11.2018 г.
кабинет на районния
29.11.2018 г.
прокурор
06.12.2018 г.
гр. Кнежа, ул. Марин Боев
13.12.2018 г.
№ 71
20.12.2018 г.
етаж І
27.12.2018 г.
кабинет на районния
прокурор

Приемно време
10.00 ч. до 12.00 ч.

10.00 ч. до 12.00 ч.

10.00 ч. до 12.00 ч.

10.00 ч. до 12.00 ч.

10.00 ч. до 12.00 ч.
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Запознати със съдържанието на заповед № РД-04-46/2018 год.:
ИМЕНА
Гл.счетоводител – ДАНИЕЛА ГЕРГОВСКА
Гл.специалист АД – ОЛЯ ДИМИТРОВА
Съд. деловодител – АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА
Призовкар – ИЛИЯ НЕНЧОВСКИ

ДАТА

ПОДПИС

