
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ЧИРПАН 

З А П О В Е Д 
№ 53 

гр. Чирпан, 24.11.2016 г. 

Надежда Иванова Банова - ЗА Административен ръководител 
на РП Чирпан (съгласно Заповед № 52 от 21.11.2016г. на 
Административен ръководител-районен прокурор на РП Чирпан), 
относно „Правила за прием на граждани в Прокуратурата на 
Република България", утвърдени със Заповед № РД-02-29 от 
31.10.2016г. на Главен прокурор на Република България, в изпълнение 
на Заповед № ОП-144/2016г. и Заповед № ОП-145/2016г. - двете на 
Административен ръководител - окръжен прокурор на ОП Стара 
Загора относно изнесен прием на граждани и с цел създаване на 
организация по изпълнението им и на основание чл. 140 от ЗСВ, 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 

1. В изпълнение на т. 10 от Заповед № ОП - 145/2016г. на ОП 
Стара Загора ОПРЕДЕЛЯМ Росица Нейкова - съдебен служител при 
РП - Чирпан за служител, който да подпомага Административен 
ръководител - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Стара 
Загора при осъществяването на прием на граждани в изнесена приемна 
със седалище в РП - Чирпан по утвърдения график за прием на 
граждани. 

2. Приемът на граждани да се осъществява в сградата на съдебна 
палата, ул. Георги Димитров № 28, ет. 2, кабинет № 10. 

3. Да се разлепи на видно място до входа на приемната -
кабинет № 10 в РП - Чирпан Заповед № ОП - 145/2016г. от 08.11.2016г. 
на Административен ръководител - Окръжен прокурор при ОП - Стара 
Загора, съдържаща необходимата информация във връзка с реда за 
прием на гражданите, съобразно „Правила за прием на граждани в 
Прокуратурата на Република България", утвърдени със Заповед № ЗД -
02 - 29/31.10.2016г. на Главен прокурор на Република България. 

4. Да се осигури обявяването на официалната интернет страница 
на РП - гр. Чирпан на следните документи: 

гр. Чирпан, п.к. 6200, бул. "Георги Димитров" № 28, тел/факс: 0416/94144,0416/94436, e-mail: rp_chirpan@sz.prb.bg 

mailto:rp_chirpan@sz.prb.bg


4. 1. „Правила за прием на граждани в Прокуратурата на 
Република България", утвърдени със Заповед № ЗД - 02 -
29/31.10.2016г. на Главен прокурор на Република България; 

4. 2. Заповед № ОП - 144/08.11.2016г. на Административен 
ръководител - Окръжен прокурор при ОП - Стара Загора; 

4. 3. Заповед № ОП - 154/21.11.2016г. на Административен 
ръководител - Окръжен прокурор при ОП - Стара Загора, ведно с 
утвърден от него „График за прием на граждани в изнесени приемни по 
седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен 
съдебен район за периода месец 11.2016г. - 06.2017г. 

4. 4. Утвърден със Заповед № ОП - 145/2016г. от 08.11.2016г. на 
Административен ръководител - Окръжен прокурор при ОП - Стара 
Загора „График за прием на граждани в Окръжна прокуратура - гр. 
Стара Загора за периода м. 11.2016г. - м. 06.2017г." 

4. 5. Заповед № 53/ 24.11.2016г. на РП - Чирпан. 
5. Служителят на РП - Чирпан, определен с настоящата заповед, 

да подпомага Административен ръководител - Окръжен прокурор при 
ОП - Стара Загора във връзка с приема на граждани в изнесена 
приемна в РП - гр. Чирпан - Росица Нейкова: 

5. 1. Да организира своевременното изпращане в ОП - Стара 
Загора чрез електронна поща на постъпилите в РП - гр. Чирпан 
предварителни заявки за изнесен прием в РП - гр. Чирпан. 

5. 2. Да организира своевременното обявяване на видно място до 
входа на приемната в съответната прокуратура и на официалната 
интернет страница на съответната прокуратура 

- на съответния дневен график за всяка от обявените дати за 
изнесен прием, след изпращането му в ОП- Стара Загора 

- на графиците за изнесен прием за следващи периоди, след 
утвърждаването им и изпращането им в ОП - Стара Загора. 

Сканирано електронно копие от настоящата заповед да се 
изпрати за сведение и изпълнение чрез електронна поща на 
прокурорите и служителите при РП - Чирпан. 

Сканирано електронно копие от настоящата заповед да се 
изпрати за сведение чрез служебната електронна поща на Окръжна 
прокуратура гр. Стара Загора. 

ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
(съгласно Заповед № 52 от 21.11.2016г.) 
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