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ЗАПОВЕД
№ РД-04-424
гр. София, 23.06.2021г.

ИЛИАНА КИРИ ЛО ВА - административен ръководител - градски
прокурор на СГП. в изпълнение на писмо адм. № 36/22.06.2021г. на г-жа
Пламена Цветанова и в съответствие с Указания относно организацията на
работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от НРБ при
провеждане на избори и референдуми, утвърдени със Заповед № ЛС1161/15.04.2014г., поел.изменена със Заповед № РД-02-24/27.09.2019г. на
главния прокурор и на основание чл. 140, ал. 1, т. I и ал. 2 от Закона за
съдебната власт,

РАЗПОРЕЖДАМ:
I.
За обезпечаване на организацията на работата на Софийска градска
прокурату ра във връзка с провеждането на избори за Народно събрание,
насрочени за 11 юли 2021г., определям дежурни прокурори и съдебни
служители на 10.07.2021 г. и 11.07.2021 г., както следва:
1. За предизборния ден 10.07.2021 г. /събота/:
1.1. от 10:00ч. до 16:00ч.:
Заместник-градски прокурор Иво Илиев, служ.тел. 02/9219660
1.2. О т 08:30ч. до 13:30ч.:
- Кристиян Александров
-

-

прокурор,

служ.тел.

02/9219621

Веселина Иванова - главен специалист-организационна дейност,
служ.тел. 02/9219200
Саша Василева - съдебен деловодител, служ.тел. 02/9219207

Жени Желева-Стоилова - съдебен деловодител в звено „УИС“,
служ.тел. 02/9219629
1.3. О т 13:00ч. до 18:00ч.:
- Йордан
Петров
прокурор,
служ.тел.
02/9219625
Камелия Виденова - съдебен администратор, служ.тел. 02/9219297
-

Антония Иванова - съдебен деловодител, служ.тел. 02/9219207

-

Богдана Търъшева служ.тел. 02/9219629

съдебен деловодител

в звено „УИС“,
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2. За изборння ден 11.07.2021 г. /неделя/:
2.1. От началото на изборния ден до 13:00ч.:
- Ивайло
Петров
прокурор,
служ.тел.
-

02/9219625,

Мария Чингова - административен секретар, служ.тел. 02/9219200,
Румяна

Ташева

-

завеждаш

служба,

служ.тел.

02/9219211,

-

Ралица Кофилова - съдебен деловодител в звено „УИС“, служ.тел.
02/9219629,
2.2. О т 12:00ч. до 18:00ч.:
- Иван
Тасков
прокурор,
служ.тел.
02/9219674,
-

Даниела Миленкова младши специалист-организационна
дейност, служ.тел.02/9219200,
Ирена Цолова - съдебен деловодител, служ.тел. 02/9219207,

-

Юлия Дечева - съдебен деловодител в звено „УИС“, служ.тел.
02/9219629.
2.3. О т 16:00ч. до един час след край на мгборнин ден:
- Иван
Петров
прокурор,
служ.тел.
02/9219625,

-

Лилия Василева - прокурорски помощник, служ.тел. 02/9219297,

-

Цонка

-

Димка Везева-Кендименова
служ.тел. 02/9219629.

Минкова

-

завеждащ
-

служба,
младши

служ.тел.

02/9219207,

специалист-статистик,

II. Прокурорите и съдебните служители, определени в т. I на
заповедта изпълняват служебните си задължения на работните си места, в
съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
III. На разположение, в режим „на п овикване” и явяване при
необходимост в Софийска градска прокуратура да бъдат следните съдебни
служители:
1. Надя Маринкова - старши специалист-КИ, служ.тел. 02/9219343
на 10.07.2021г. и 11.07.2021 г.
2. Николай Николов - главен специалист-автотранспорт,
на 10.07.2021г.
3. Христо Василев - шофьор-куриер на 11.07.2021г.
IV. Определените в т. I. дежурни прокурори проверяват справките
за относимостта им към изборни престъпления, както и за коректността на
подадената информация по тях.

V. Ръководител сектор „Информационно обслужваме“ Пламен
Ганчев да оповести на сайта на Софийска градска прокуратура информация
за възможността граждани и организации да подават сигнали и жалби,
свързани с изборния процес на посочени телефони и електронна поща на
СГП.
VI. По време на работата по изборите прокурорите стриктно да
изпълняват Указания относно организацията на работа и осъществяването
на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждане на избори и
референдуми, утвърдени със Заповед № J1C-1161/15.04.2014г., изменени и
допълнени със Заповед № РД-04-182/23.06.2017г., № РД-04-194/11.06.2018г.
и № РД-02-24/27.09.2019г. на главния прокурор, относимиге решения на
Конституционния съд, да съобразяват актуалната нормативна уредба и
съдебна практика.
VII. Димка Везева-Кендименова - младши специалист-статистик
осигурява своевременно ежедневно въвеждане в УИС на данните за
образуваните преписки и досъдебни производства, включително за
съдебните и прокурорските актове по същество при стриктно спазване на
указанията на Ръководството за работа с УИС.
VIII. Административния
секретар Мария Чингова организира
изготвянето и изпращането на дежурното звено във ВКП и САП справки от
справочния модул на УИС Oracle Discoverer: „Преписки с изборни
престъпления - по преписки4' и „Преписки с изборни престъпления по
отделни престъпни състави - по преписки“, както следва:
- в 16:00 ч. всеки петък от началото на предизборната кампания до
деня преди изборите;
- в 13:00 ч. и в 18:00 ч. в деня преди провеждане на изборите;
- в 13:00 ч. и в 20:00 ч. (респективно в 21:00 ч.) в деня на провеждане
на изборите.
Всеки петък от началото на предизборната кампания до деня преди
изборите справките се изготвят от Здравка Славчева Манчова - съдебен
деловодител, а в предизборния и изборния ден се изготвят от определените в
т. I съдебни служители от звено „УИС“.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Заповедта и Указания относно организацията на работа и
осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждане
на избори и референдуми, утвърдени със Заповед № JiC -1161/15.04.2014г.,
изменени и допълнени със Заповед № РД-04-182/23.06.2017г., № РД-04194/11.06.2018г. и JV» РД-02-24/27.09.2019г. на главния прокурор да се
публикуват на ведомствения сайт на Софийска градска прокуратура и да се
изпратят по електронна поща на заместник-градските прокурори,
прокурорите при СГП, ръководител сектор „ЗКИ“, съдебния администратор,
административния секретар, съдебните служители и главния счетоводител
на СГП.
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Настоящата заповед да се изпрати по електронна поща за сведение на:
- Върховна касационна прокуратура - Завеждащ 01 отдел
„Специализиран“ - и на административен секретар на 01 отдел „Специализиран“;
- административния ръководител апелативен прокурор на
Апелативна прокуратура - София;
- административния ръководител - районен прокурор на Софийска
районна прокуратура;
- -завеждащ СО-СГП;
- Директора на СДВР;
- Председателя на ДАНС;
- Централна избирателна комисия - за уведомяване на съответните
районни избирателни комисии;
- звено „Съдебна охрана“;
- Кмета на Столична община - за уведомяване на кметовете на райони
към СО.
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