МЕТОДОЛОГИЯ
Данните за престъпленията и осъдените лица са получени в резултат на обработката на информацията за
дейността на районните, окръжните и военните съдилища по наказателните дела.
В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата
е влязла в сила през същата година.
Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на
които делата са прекратени.
Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.
Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали
са извършени от едно или повече лица.
При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е
осъдено или условно осъдено.
Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.
Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е
прекратено.
В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.
Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а
всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са
завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният
резултат.
Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две
престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на
собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на
собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.
Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице
поотделно - в зависимост от изхода на делото.
Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените
лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.
При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото
наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.
Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой
на престъпленията.
Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села
съгласно административното деление на страната.
Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на
престъплението.
Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но
ненавършили 18 години.
В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени
наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.
Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените (раздел I), независимо че данните за
непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.
От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия,
приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в "Държавен вестник", в бр. 37, 91 и
99/1990 година.
Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г., са
получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник
(Прокуратура на Република България - Национална следствена служба).

