
 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 
ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА 

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 
 
По предварителни данни на Националния статистически институт през второто шестмесечие 

на 2014 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 12 256 извършени престъпления. 
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 13 609, като 680 от тях, или 5.0%, са на 

възраст 14 - 17 години. 
Обвиняемите лица през второто шестмесечие на 2014 г. са 15 812, от които: 
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 6 823 лица (43.1% от общия брой 

на обвиняемите); 
• условно осъдени са 6 786 лица, или 42.9% от общия брой на обвиняемите; 
• оправдателна присъда са получили 358 обвиняеми (2.3%); 
• прекратени са делата на 48 лица (0.3%); 
• освободени от наказателна отговорност са 1 797 лица, или 11.4% от общия брой на 

обвиняемите. 
 
Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от НК и някои видове 

престъпления 
 
През второто шестмесечие на 2014 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на 

общоопасните престъпления1 - 4 351, или 35.5% от общия брой на наказаните престъпления. За 
тях са осъдени 4 215, или 31.0% от всички осъдени лица. 

• Престъпленията по транспорта и съобщенията са 3 408, а осъдени за тях са 3 271, или 
77.6% от общия брой на лицата, наказани за извършени общоопасни престъпления. 

• За 664 престъпления, свързани с наркотични вещества (незаконно производство, 
притежание и разпространение на наркотични вещества), са осъдени 651 лица. 

 За престъпленията против собствеността2 с осъдителна присъда са приключили делата за 
3 373 извършени престъпления (27.5%). Наказани са 4 277 лица, което представлява 31.4% от общия 
брой на осъдените през второто шестмесечие на 2014 година.  

• Завършилите с осъждане престъпления за кражби на имущество са 2 687, или 79.7% от 
престъпленията срещу собствеността. За извършването им осъдителни присъди са 
получили 3 664 лица (85.7% от общия брой осъдени за престъпления против 
собствеността). 

• За извършени 204 грабежа на имущество са наказани 301 лица (7.0% от общия брой на 
осъдените за престъпления против собствеността). 

1 В общоопасните престъпления се включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни 
средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната 
енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления.  
2 Престъпленията против собствеността включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, 
вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие. 
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През второто шестмесечие на 2014 г. с осъдителни присъди са завършили делата за 1 286 
престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 
изпълняващи публични функции. За този вид престъпления са осъдени 2 093 лица, като 1 798, 
или 85.9% от тях - за незаконно преминаване през границата. 

 
Фиг. 1. Структура на престъпленията, завършили с осъждане, 

по глави от Наказателния кодекс през второто шестмесечие на 2013 и 2014 година 
 

 
 

 
 През второто шестмесечие на 2014 г. за извършването на 738 престъпления против 
личността1  са осъдени 652 лица, или 4.8% от всички лица с влезли в сила присъди.  

• За причиняване на телесна повреда с осъдителна присъда са завършили делата за 346 
престъпления, като наказани са  338 лица. 

• За разврат осъдените са 132, или 20.2% от общия брой на лицата с влязла в сила присъда за 
престъпления против личността. 

1 Престъпленията против личността  включват: убийство, телесна повреда, злепоставяне, отвличане и противозаконно 
лишаване от свобода, принуда, издаване на чужда тайна, обида и клевета, разврат и трафик на хора. 
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• Завършили с осъдителни присъди са делата за 45 умишлени убийства (довършени и 
опити), като осъдените лица са 46. 

•   Лицата, осъдени за изнасилване и за опит за изнасилване, са 38.  
 
Осъдени лица за други видове престъпления 
 
През второто шестмесечие на 2014 г. са осъдени за: 
• престъпления против стопанството - 1 223 лица (9.0% от всички осъдени лица); 
• документни престъпления - 325 лица (2.4%); 
• престъпления против брака, семейството и младежта - 394 лица (2.9%); 
• престъпления против реда и общественото спокойствие - 242 лица (1.8%); 
• престъпления против правата на гражданите - 128 лица (0.9%); 
• престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 58 лица (0.4%).  

 
 

Фиг. 2. Структура на осъдените лица по глави от Наказателния кодекс 
през второто шестмесечие на 2013 и 2014 година  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Общоопасни престъпления

Престъпления против собствеността 

Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, 

изпълняващи публични функции

Престъпления против стопанството

Престъпления против личността

Други

%

VII - XII 2014

VII - XII 2013

 
 
 
 

 3 



 

Осъдени лица по пол и възраст 
 
 Разпределението на осъдените лица по пол и възраст през второто шестмесечие на 2014 г. е 

следното: 
• броят на осъдените мъже е 12 503, или 91.9% от общия брой на осъдените лица.  
• най-много са осъдените от възрастовата група 30 - 39 години - 3 555, или 26.1% от общия 

брой на осъдените. 
 

Фиг. 3. Структура на осъдените лица по възраст през второто шестмесечие 
на 2014 година 

 
 
 Осъдени лица по наложени наказания  
 

През второто шестмесечие на 2014 г. осъдени на „лишаване от свобода“ са 9 142 лица, или 
67.2% от общия брой на осъдените. Най-много са осъдените на „лишаване от свобода до 6 месеца“ - 
5 114 лица (55.9% от всички лишени от свобода), следвани от осъдените на „лишаване от свобода от 
6 месеца до 1 година“ - 2 344 лица (25.6%). 

 
На „пробация“ са осъдени 3 969 лица, или 29.2% от всички осъдени лица.  
С „глоба“ са наказани 386 лица, или 2.8% от общия брой на осъдените лица. 
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Фиг. 4. Структура на осъдените лица по наложени наказания през второто 

 шестмесечие на 2014 година 
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Методологични бележки 

 

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, обвиняемите и осъдените 
лица са на базата на шестмесечни данни, получавани от районните, окръжните, военните съдилища 
и от Специализирания наказателен съд. 

Обект на наблюдението е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните 
дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността 
на военните съдилища, а от 2012 г. - и за дейността на Специализирания наказателен съд. Не е 
включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд. В броя на 
престъпленията, завършили с осъждане, обвиняемите и осъдените лица за шестмесечието не са 
включени данните от ядрото на Единната информационна система за противодействие на 
престъпността (ЕИСПП), поддържано от Администрацията на Главния прокурор.   

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли 
в сила присъди.  

В броя на престъпленията и осъдените лица за даден отчетен период се включват тези, на 
които присъдата е влязла в сила през същия период. 

В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, 
включително и условно осъдените. 

В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, 
завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.  

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетните са навършили 
14 години, но ненавършили 18 години. 

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица. 
Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, обвиняемите и 

осъдените лица могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg. 
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Приложение 
      Таблица 1 
       

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие  
на 2013 и 2014 година1    

      (Брой) 

 Вид на престъплението 

ІІ шестмесечие 2013 ІІ шестмесечие 20142 

престъпления, 
завършили с 

осъждане 

осъдени лица 
престъпления, 

завършили с 
осъждане 

осъдени лица 

общо в т.ч. 
непълнолетни общо в т.ч. 

непълнолетни 

Общо3 13283 14581 784 12256 13609 680 
  в това число:       
Престъпления против 
личността 706 635 44 738 652 43 
    от тях:        
  Умишлено убийство 
(довършено и опит) 47 47 4 45 46 1 
  Причиняване на телесна 
повреда 267 261 18 346 338 17 
  Разврат 138 133 19 131 132 18 
    в т.ч. Изнасилване 
(довършено и опит) 41 48 4 36 38 3 
Престъпления против 
правата на гражданите 78 94 6 133 128 2 
Престъпления против 
брака, семейството и 
младежта 368 360 2 412 394 2 
Престъпления против 
собствеността  3882 5021 583 3373 4277 450 
     в това число:        
   Кражба 2930 3972 489 2687 3664 398 
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Таблица 1 

 
Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие  

на 2013 и 2014 година1 
(Продължение)      (Брой) 

 Вид на престъплението 

ІІ шестмесечие 2013 ІІ шестмесечие 20142 

престъпления, 
завършили с 

осъждане 

осъдени лица 
престъпления, 

завършили с 
осъждане 

осъдени лица 

общо в т.ч. 
непълнолетни общо в т.ч. 

непълнолетни 

   Грабеж 308 403 71 204 301 33 
   Присвояване 53 50 - 19 21 - 
   Измама 215 234 4 161 164 1 
   Изнудване 16 10 2 9 11 1 
   Унищожаване и  
повреждане на имущество 185 178 10 112 89 5 
Престъпления против 
стопанството 1374 1435 15 1191 1223 14 
в т.ч. против митническия 
режим (контрабанда) 163 175 1 95 91 - 
Престъпления против 
финансовата, данъчната и 
осигурителната система 72 59 - 64 58 - 

Престъпления против 
дейността на държавни 
органи, обществени 
организации и лица, 
изпълняващи публични 
функции 1423 1895 80 1286 2093 102 
     в това число:       
   Незаконно преминаване 
през граница 1137 1593 76 1076 1798 98 
   Превеждане през граница  81 113 2 118 159 - 
   Подкуп 44 47 - 31 31 - 
Документни престъпления 479 360 2 466 325 2 
Престъпления против реда 
и общественото 
спокойствие 243 251 5 240 242 5 
    в т.ч. хулиганство 154 143 3 183 179 3 
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Таблица 1 

 
Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие  

на 2013 и 2014 година1 
 
(Продължение и край)      (Брой) 

 Вид на престъплението 

ІІ шестмесечие 2013 ІІ шестмесечие 20142 

престъпления, 
завършили с 

осъждане 

осъдени лица 
престъпления, 

завършили с 
осъждане 

осъдени лица 

общо в т.ч. 
непълнолетни общо в т.ч. 

непълнолетни 

Общоопасни престъпления 4656 4470 47 4351 4215 60 
     в това число:        
   Палеж 28 29 4 18 16 1 

   Незаконно производство, 
притежаване и използване на 
оръжие, взривове и 
боеприпаси 198 159 1 188 176 - 
   Престъпления по 
транспорта и съобщенията 3634 3557 11 3408 3271 15 
   Противозаконно отнемане 
на МПС 70 72 13 55 56 17 
   Престъпления, свързани с 
наркотици 710 638 18 664 651 21 
Военни престъпления 2 1 - 2 2 - 
 

      
1 С влезли в сила присъди.       
2 Предварителни данни.       
3 Вкл. осъдените лица за 
престъпления, извършени в 
чужбина.       

 
 
 
 
 
 

 9 



 

 
 

Таблица 2 
 

Осъдени лица по пол и възраст през второто шестмесечие на 2013 и 
2014 година1   

   (Брой) 
Пол 
Възраст  ІІ шестмесечие 2013 II шестмесечие 20142 

Общо3 14581 13609 
Мъже 13387 12503 
Жени 1197 1106 
Непълнолетни лица (14 - 17 г.) 784 680 
Мъже 741 648 
Жени 43 32 
Пълнолетни лица (18 и повече 
години)  13797 12929 
Мъже 12646 11855 
Жени 1151 1074 
18 - 24 3765 3497 
Мъже 3563 3321 
Жени 202 176 
25 - 29 2421 2261 
Мъже 2228 2103 
Жени 193 158 
30 - 39 3804 3555 
Мъже 3458 3252 
Жени 346 303 
40 - 49 2184 2088 
Мъже 1975 1855 
Жени 209 233 
50 и повече 1623 1528 
Мъже 1422 1324 
Жени 201 204 
   
1 С влезли в сила присъди.   
2 Предварителни данни.   
3 Вкл. осъдените лица за престъпления, извършени в чужбина.  
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Таблица 3 

 
 

Осъдени лица по наложени наказания през второто 
шестмесечие на 2013 и 2014 година1 

   (Брой)  

 Наложени наказания ІІ шестмесечие 
2013 

II шестмесечие 
20142 

Общо3  14581 13609 
  в т.ч. условно осъдени 6732 6045 
Лишаване от свобода - общо 9609 9142 

До 6 месеца 5210 5114 
От 6 месеца до 1 година 2437 2344 
От 1 до 3 години 1665 1456 
От 3 до 5 години 185 132 
От 5 до 10 години 82 76 
От 10 до 15 години 17 6 
Над 15 години 13 14 

Доживотен затвор 2 1 
Доживотен затвор без замяна - 2 
Глоба 462 386 
Пробация 4334 3969 
Други 174 109 
 

  
1 С влезли в сила присъди.   
2 Предварителни данни.   
3 Вкл. осъдените лица за престъпления, извършени в чужбина. 
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