
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА ПРОКУРАТУРИТЕ 

ОТ СЪДЕБЕН РАЙОН КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2008 г. 

 

 

 

През 2008 г. в прокуратурите от съдебен район – Кърджали са 

наблюдавани общо 2223 преписки. Общо наблюдаваните досъдебни 

производства през периода са 2951 броя. Внесени са за разглеждане в 

съответните съдилища 537 броя прокурорски актове спрямо 607 лица.  

 

І. ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ – 392 броя, спрямо 443 лица. 

1. Глава ІІ - За престъпления против личността  - 29 броя срещу 38 

лица. 

2. Глава ІІІ - За престъпления против правата на гражданите - 3 

броя срещу 3 лица. 

3. Глава ІV - За престъпления против брака и семейството - 16 броя 

срещу 16 лица.  

4. Глава V - За престъпления против собствеността - 113 броя срещу 

143 лица. 

5. Глава VІ - За престъпления против стопанството – 9 броя срещу 9 

лица. 

6. Глава VІІ - За престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителните системи – 1 брой срещу 1 лице.  

7. Глава VІІІ - За престъпления против дейността на държавни 

органи и обществени организации – 14 броя срещу 21 лица.  

8. Глава ІХ - Документни престъпления - 3 броя срещу 3 лица. 

9. Глава Х - За престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 10 броя срещу 13 лица.  

10. Глава ХІ - Общоопасни престъпления – 194 броя срещу 196 лица. 

 

ІІ. СПОРАЗУМЕНИЯ  и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 78а ОТ НК – 145 бр. 

спрямо 164 лица. 

 1. Глава ІІ - За престъпления против личността – 8 броя срещу 8 

лица. 

2. Глава ІІІ - За престъпления против правата на гражданите – 5 

броя срещу 6 лица. 



3. Глава ІV – За престъпления против брака и семейството – 12 

броя срещу  12  лица 

4. Глава V - За престъпления против собствеността – 28 броя срещу 

33 лица 

5. Глава VІ - За престъпления против стопанството – 7 броя срещу 7 

лица. 

6. Глава VІІ – Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи – 1 брой срещу 1 лице.  

7. Глава VІІІ - За престъпления против дейността на държавни 

органи и обществени организации – 14 броя срещу 22 лица. 

8. Глава ІХ - Документни престъпления – 11 броя срещу 11 лица. 

9. Глава Х - За престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 4 броя срещу 9 лица. 

10. Глава ХІ - Общоопасни престъпления - 55 броя срещу 55 лица. 

 

През 2008 г. са влезли в сила 541 осъдителни и санкционни решения, с 

които са осъдени и санкционирани 599 лица. 

 

ІІІ. В прокуратурите от съдебен район – Кърджали през 2008 г. са получени 

за изпълнение 458 присъди, определения и решения, с които са наложени 

наказания на 458 лица: 

Лишаване от свобода (ефективно) – 86; 

Пробация – 230; 

Друг вид наказания 200 (обществено порицание-20 и лишаване от 

права-180);  
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