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Тенденцията в България да се съди за дребни престъпления продължава. Това се 

разбира от внимателния прочит на изследването на Националния статистически 

институт за престъпленията, завършили с осъждане, както и за осъдените през първото 

шестмесечие на т.г. Две трети от присъдите са били за кражби и катастрофи - 10 хил. от 

общо 15 хил. 

Данните показват, че в този период с осъдителна присъда са приключили делата за 14 

136 престъпления. Влезлите в сила присъди са 15 796. Ефективно осъдени са били 9276 

души, а условно - 6520. Най-много са наказаните за тежки катастрофи, завършили със 

смърт, за каране в нетрезво състояние и хванати повторно с над 0.5 промила. За тези 

провинения наказания са получили 4361 души. Към въпросните деяния попадат и 

наказаните престъпления, свързани с наркотични вещества - за шестмесечието те са 

571, а осъдените - 548 души.  

На второ място в класацията са кражбите на имущество, измама, изнудване, вещно 

укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба с доверие. В 

челото са осъдителните присъди за кражби - 3936, а осъдените за това са 5564 лица. За 

грабеж на имущество присъди са получили 469, а осъдените за престъпленията против 

личността са 774. Сред тях са и 41 за изнасилвания.  

В другата една трета престъпления са тези против стопанството - 1191, против реда и 

общественото спокойствие - 297, престъпления против брака, семейството и младежта - 

281. За престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система са 

получили наказание едва 61 души, а осъдените за подкуп са само 35 души. Това е дори 

по-малко от същия период на миналата и по-миналата година.  

Мъжете са по-често осъждани от жените, показват още данните на НСИ. През първото 

шестмесечие на 2011 г . присъди са получили 14 694 представители на силния пол и 

1066 дами. Най-голям е делът на осъдените на възраст 18-24 години - те са 4305. В тази 

възрастова група с най-висока стойност е и коефициентът на криминална активност - 

1310 на 100 000 души. На второ място по интензитет на криминална активност са 

осъдените на възраст 25-29 години - 2606.  

Лишените от свобода са 10 049, или 63.6% от всички осъдени. С най-голям брой и 

относителен дял са присъдите до 6 месеца - 4980 души (49.6%), и лишаване от свобода 

от 6 месеца до 1 година - 2857 лица (28.4%). Това означава, че две трети от осъдените 

на затвор ще лежат най-много година. 30.6 на сто от общия брой на осъдените пък са 

получили наказанието пробация - 4832 души, а глобените са 608. 

 


