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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА ПРОКУРАТУРИТЕ ОТ СЪДЕБЕН РАЙОН КЪРДЖАЛИ  

ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2012 г. 

 

През първото шестмесечие на  2012г. прокуратурите от 

Кърджалийския съдебен район са работили по 873 преписки. От тях 779 са 

новообразувани.  

От наблюдаваните 873 преписки са решени 820. Към края на месец 

юни на 2012г. в прокуратурите от съдебния район са останали нерешени 53  

преписки, от които 2 чакат за окомплектоване, а   останалите 51 преписки 

са в срока за решаване от прокурорите.  

 Приключените  820  преписки са решени както следва:   

 - с постановление за образуване на досъдебно производство - 211 

преписки.   

 - с постановление  за отказ  да се образува досъдебно производство - 

173 преписки.  

 - по компетентност са изпратени 288 преписки, от тях на други 

прокуратури  са изпратени 54бр. преписки, а 234 преписки са изпратени  по 

компетентност на административни органи.  

 - с резолюция са прекратени 61 преписки и 8 сигнала са върнати на 

подателя за допълване. 

 Предмет на инстанционен контрол са били 13 акта на прокурори от 

Районните прокуратури. Потвърдени са 8 постановления, отменени са 4, а 1 

акт е частично  отметен. 

 През първото шестмесечие на 2012г. прокурорите от съдебен район 

Кърджали са наблюдавали 1800 досъдебни производства, от които 1 

незабавно, 95 бързи производства и 1730 производства по общия ред, 

разпределени както следва: 126 дела, разследвани от следовател, 1602 

производства, разследвани от органите на МВР и 2 производства 

разследвани от митнически инспектор. 

 От общо наблюдаваните 1800 досъдебни производства от разследващ 

орган са  били приключени 704, по компетентност са изпратени 17 дела. В 

процес на разследване са  258 досъдебни производства. 

 Прокурорите от съдебен район Кърджали, за първото полугодие на 

2012г.  са решили 1471 досъдебни производства. От тях 140 са внесени в 

съдилищата от района с обвинителни актове, по 32 досъдебни производства  

са постановени предложения за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административни наказания, постигнати са споразумения за 

решаване на делото в досъдебното производство по 43 дела, прекратени са 

1025 досъдебни производства.  

 Спряно е разследването по 214 досъдебни производства. 

 



 Внесените за разглеждане в съда 140 досъдебни производства  с 

обвинителни актове срещу 174 обвиняеми лица  се разпределят по глави  от 

НК както следва: 

 
Глава ІІ от НК Престъпления против личността 12 бр. 

Глава ІІІ от НК Престъпления против правата на гражданите 1 бр. 

Глава ІV от НК Престъпления против брака, семейството и младежта 8 бр. 

Глава V от НК Престъпления против собствеността 35 бр. 

Глава VІ от НК Престъпления против стопанството 7 бр. 

Глава VІІ от НК Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната  системи 

1 бр. 

Глава VІІІ от НК Престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични 

функции 

3 бр. 

Глава ІХ от НК Документни престъпления  1 бр.. 

Глава Х от НК Престъпления против реда и общественото спокойствие  5 бр.. 

Глава ХІ от НК Общоопасни престъпления  67 бр. 

 

  

 През горепосочения период са  влезли в сила 196 осъдителни и 

санкционни актове на съда: присъди, определения и решения, с които са 

наложени 290 наказания на 233 лица. 
 

По тях наложените наказания са, както следва: 
 

Лишаване от свобода (ефективно и условно) - 136; 

Пробация - 50; 

Глоба - 58; 

Други (Обществено порицание и Лишаване от права) - 46. 
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