
 

 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 

 

Районна прокуратура град Плевен 

 

 
гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” № 25, ет. 5; телефон/факс: 064/82-33-78, e-mail: rp@pl.prb.bg 

З А П О В Е Д  

№ РД-03-50 

гр. Плевен, 28.06.2021г. 

 

 
 

Пламен Петков – Административен ръководител-районен прокурор 

на Районна прокуратура гр.Плевен, на основание чл.140 от ЗСВ и раздел ІІ, 

точка 11.7 от Указания относно организацията на работа и 

осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратура на РБ 

при провеждане на избори /Указанията/, утвърдени със заповед на главен 

прокурор на РБ 

 
ЗАПОВЯДВАМ: 

определям дежурни звена в Районна прокуратура гр. Плевен по 

повод провеждане на балотаж на частични избори за кмет на кметство с. 

Ясен, община Плевен – Указ № 72 на Президента на Република България,  

 

за предизборния ден 03.07.2021г. 

- Дежурен прокурор Диана Илиева – прокурор в  Районна 

прокуратура гр. Плевен, служебен тел. 064/827982; мобилен тел. и e-mail   

rp@pl.prb.bg 

- Дежурен служител – Теодора Иванова – главен специалист-

административна дейност в Районна прокуратура гр. Плевен, служебен 

тел. 064/830453; мобилен тел. и e-mail   rp@pl.prb.bg 

Дежурството на 03.07.2021г. е присъствено и следва да продължи от 

08.30 часа до 18.00 часа. 

 

за деня на изборите 04.07.2021г. 

-Дежурен прокурор Стефан Димитров – прокурор в Районна 

прокуратура гр. Плевен, служебен тел. 064/800531; мобилен тел. и e-mail   

rp@pl.prb.bg 

- Дежурен служител – Ралица Младенова – съдебен деловодител в 

Районна прокуратура гр. Плевен, служебен тел. 064/800420; мобилен тел. и 

e-mail   rp@pl.prb.bg 

 

Дежурството на 04.07.2021г. е присъствено и следва да продължи от 

началото на изборния ден, както е обявен от закона и приключва един час 

след обявяването от ЦИК на края на изборния ден. 
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Определените участници в дежурните звена да се запознаят и 

стриктно да изпълняват Указанията. 

 

 Настоящата  заповед да се връчи за изпълнение  на определените 

служебни лица в дежурните звена и да се публикува на сайта на Районна 

прокуратура гр. Плевен.  

 

Копие от  заповедта да се изпрати по ел. поща за сведение на: 

- Върховна касационна прокуратура отдел „Специализиран“; 

- Административен ръководител на Окръжна прокуратура гр.Плевен; 

- Директора на ОД на МВР- Плевен; 

- Началника на отдел „Разследване” при ОД на МВР- Плевен; 

- Директора на ТД „Национална сигурност”- Плевен; 

- Районна избирателна комисия гр. Плевен; 

- ОЗ „Охрана”- Плевен; 

 

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ  

                       РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП-ПЛЕВЕН:        

          /Пламен Петков/ 

  

  


