РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИ НИ СТ ЕР С ТВ О НА ПР АВ ОСЪД ИЕ ТО
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КОМПЕНСАЦИЯ НА
ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Адрес: гр. София 1040, ул. „Славянска” № 1, тел.: 02/9237 359, e-mail: compensation@justice.government.bg

Днес, 11.03.2022 г. (петък) се състоя заседание на Националния съвет за подпомагане
и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП), в онлайн платформа на
Министерство на правосъдието.
На заседанието присъстваха следните членове на НСПКПП: Емил Дечев - заместникминистър на правосъдието и председател на НСПКПП; Георги Спасов - представител на
Министерство на правосъдието, член и секретар на Съвета; Веска Райчева - Върховен
касационен съд; Радосвета Раева - Върховна касационна прокуратура; Любомира
Любомирова - Министерство на здравеопазването; Пламена Петрова - Министерство на труда
социалната политика; Зоя Милчева - Министерство на външните работи; Ралица Негенцова Висш адвокатски съвет и Росанка Венелинова - Българска асоциация на организациите за
подкрепа на пострадалите - 9 от общо 13 членове на НСПКПП.
Налице е необходимия кворум от 2/3 от състава на Съвета и заседанието следва да се
счете за редовно при следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по Закона за
подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП);
2. Актуализиране на Формуляра за правата на пострадалите от престъпления, съгласно
чл. 6а, ал. 2 от ЗПФКПП, във връзка с проведена процедура по ЗОП през 2021 г.;
3. Други.
1. Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по ЗПФКПП.
- Вх. № 98-00-41/17.11.2021 г. от А.Ш.К., наследник на починалия вследствие на пресъпление
Ш.Р.К. Касае се за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс (НК), което попада в
обхвата на престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Предвид представените факти,
обстоятелства и документи към молбата за финансова компенсация, на основание чл. 3, ал. 2
и 3, във вр. с чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП, Националният съвет
РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация в размер на 400 лв. на А.Ш.К., за
понесени разходи за съдебни и деловодни разноски. (Гчасуване по решението на НСПКПП:
„З а ” - 9 членове от НСПКПП, „П рот ив” —няма).
- Вх. № 98-00-42/25.11.2021 г. от К.Г.П., като постардал от престъпление. Към молбата не е
приложен акт на орган на съдебната власт по чл. 12, ал. 2 от ЗПФКПП, от който да е видно, че
е извършено престъпление, попадащо в обхвата на престъпленията по чл. 3, ал. 3 от закона.
Приложено е Удостоверение от СДВР, според което е образувано досъдебно производство за
престъпшление по чл. 346, ал. 1 НК, което не попада в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП._На
основание чл. 3, ал. 3, във вр. с чл. 12, ал. 2, във вр. с чл. 24, ал. 1 от ЗПФКПП,
Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на К.Г.П.
(Гчасуване по решението на НСПКПП: „ З а ” - 9 членове от НСПКПП, ,, Против ” —няма).
- Вх. № 98-00-43/07.12.2021 г. от Г.С.Б., като постардал от престъпление. Касае се за
престъпление по по чл. 131, предл. 1-во, във вр. с чл. 128, ал. 2, предл. 2-ро, хип. 1-ва, във вр.
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с ал. 1 НК, което попада в обхвата на престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, предл. 2-ро, във вр. е чл. 14, ал. 2 от ЗПФКПП,
финансова компенсация могат да получат пострадали, претърпели имуществени вреди от
престъпленията, посочени в ал. 3. Предвид обстоятелството, че молителят не претендира
имуществени вреди по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗПФКПП, включително не са представени и
документи за такива вреди, Националния съвет РЕШИ да бъде изпратено уведомително писмо
до Г.С.Б., в което да му бъдат разяснени разпоредбите на закона, включително да представи
информация и документи за причинени имуществени вреди, вследствие на престъплението,
ако са налице такива. След получаване на информацията, молбата ще бъде разгледана в
следващо заседание. (Гчасуване по решението на НСПКПП: „ З а ” - 9 членове от НСПКПП,
„Против ” - няма).
- Вх. № 98-00-44/30.12.2021 г. от Ц.К.Р., наследник на починалия вследствие на престъпление
Р.Х.Р. Касае се престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 3, във вр. с чл. 115 НК, което попада
в обхвата на престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Съгласно разпоредбата на чл.
3, ал. 1, предл. 2-ро, във вр. с чл. 14, ал. 2 от ЗПФКПП, финансова компенсация могат да
получат пострадали, претърпели имуществени вреди от престъпленията, посочени в ал. 3.
Предвид обстоятелството, че в молбата за финансова компенсация не са посочени
имуществените вреди по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗПФКПП, за които се претендира,
включително и от другите двама наследници К.Р.Р. и Р.Р.Р., Националния съвет РЕШИ да
бъде изпратено уведомително писмо до правоимащата, за конкретизиране на вида и размера
на имуществени вреди, за които се претендира, включително да й бъде обърнато внимание, че
другите двама наследници също имат възможност да подадат молби за финансова
компенсация по надлежния ред, в които да посочат претендираните от тях имуществени вреди.
(Гчасуване по решението на НСПКПП: „За ” - 9 членове от НСПКПП, „Против ” - няма).
- Вх. № 98-00-1/11.01.2022 г. от Т.В.М., пострадала от престъпления. Касае се за гражданин на
Руската федерация, пострадал от престъпление по чл. 110 и чл. 330, ал. 1 НК, които не попадат
в обхвата на престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На следващо място, са
приложени протоколи по чл. 6, ал. 1 от ЗПФКПП за уведомяване на пострадал от
престъпление, но не е приложен акт на орган на съдебната власт по чл. 12, ал. 2 от ЗПФКПП.
Съгласно чл. 1 от ЗПФКПП, този закон урежда условията и реда за подпомагане и финансова
компенсация от държавата на пострадали от престъпления български граждани или граждани
на държави - членки на Европейския съюз. При условията и по реда на този закон подпомагане
и финансова компенсация могат да получат и чужди граждани в случаите, предвидени в
международен договор, по който Република България е страна. Към настоящия момент не е
налице международен договор с Руската федерация, по който Република България е страна,
съответно молителката не е правоимащо лице по закона. На основание чл. 1, чл. 3, ал. 3, във
вр. с чл. 12, ал. 2 и чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето
на финансова компенсация на Т.В.М. (Гчасуване по решението на НСПКПП: „З а ” - 9 членове
от НСПКПП, „П рот ив” - няма).
- Вх. № 98-00-2/13.01.2022г. от Г.Н.Д. и вх. № 98-00-3/13.01.2022 г. от П.Г.Д., наследници на
починалия вследствие на престъпление Н.Р.Д. Касае се за престъплние по чл. 199, ал. 2, т. 2,
вр. с чл. 198, ал. 1 НК, което попада в обхвата на престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от
ЗПФКПП. Предвид представените факти, обстоятелства и документи към молбите за
финансова компенсация: 1. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 1 и чл. 14,
ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова
компенсация в размер на 500 лв. на Г.Н.Д., за понесени разходи по съдебни и деловодни
разноски; 2. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 3 и 5 от
ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация в
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размер на 3 952,20 лв. на П.Г.Д., за понесени разходи по съдебни и деловодни разноски и
погребението на пострадалия. По отношение на представеният документ „разписка“ за 2 000
лв. за заплатено адвокатско възнаграждение и 200 лв. за разноски за път и нощувки на адвокат
З.С., Съветът РЕШИ да бъде изпратено уведомително писмо до молителите, за представяне
на допълнителна информация и съответните разходо-оправдателни документи за тези
претендирани вреди. (Гчасуване по решението на НСПКПП: „За" - 9 членове от НСПКПП,
„Против ” - няма).
- Вх. № 98-00-4/27.01.2022 г. от С.И.С., като пострадала от престъпление. Касае се за
престъпление по чл. 152, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1, т. 2 от НК, което попада в обхвата на
престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Предвид представените факти,
обстоятелства и документи към молбата за финансова компенсация, на основание чл. 3,
ал. 3, във вр. с чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП, Националният
съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация в размер на 4 000 лв. на
С.И.С., за понесени разходи за съдебни и деловодни разноски. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „З а ” - 9 членове от НСПКПП, ,,П рот ив” —няма).
- Вх. № 98-00-5/21.01.2022 г. от Ц.П.Т., наследник на починалия вследстевие на престъпление
Т.П.К. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 3 и 4, т. 12, предл. 1-во, вр. с чл.
115 от НК, което попада в обхвата на престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП.
Предвид представените факти, обстоятелства и документи към молбата за финансова
компенсация, на основание чл. 3, ал. 2 и 3, във вр. с чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 1 и чл. 14,
ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова
компенсация в размер на 3 000 лв. на Ц.П.Т., за понесени разходи за съдебни и деловодни
разноски. (Гчасуване по решението на НСПКПП: „ З а ” - 9 членове от НСПКПП, „Против” няма).
- Вх. № 98-00-6/24.01.2022 г. от И.Б.Н. Молбата не е подадена по образец и към нея не са
приложени необходимите документи за разглеждането й, включително не е приложен ак на
орган на съдебната власт по чл. 12, ал. 2 от ЗПФКПП, от който да е видно, че е извършено
престъпление, попадащо в обхвата на престъпленията по чл. 3, ал. 3 от Закона. Националния
съвет РЕШИ да бъде изпратено уведомително писмо до молителя, с което да му бъдат
разяснени разпоредбите на ЗПФКПП, както и да му бъдат изпратени документите за подаване
на молба за финансова компенсация по образец, за да се възползва от възможността да потърси
финансова компенсация по Закона. (Гчасуване по решението на НСПКПП: „З а ” - 9 членове
от НСПКПП, ,, Против ” - няма).
- Вх. № 98-00-7/24.01.2022 г. от В.К.Д.-Н., като пострадала от престъпление. Касае се за
престъпление по чл. 3196, ал. 3 от НК, което не попада в обхвата на престъпленията, посочени
в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На основание чл. 3, ал. 3, във вр. с чл. 24, ал. 1 от ЗПФКПП,
Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на В.К.Д.-Н.
(Гчасуване по решението на НСПКПП: „За ” - 9 членове от НСПКПП, ,, Против ” - няма).

2 . Актуализиране на Формуляра за правата на пострадалите от престъпления, съгласно
чл. 6а, ал. 2 от ЗПФКПП, във връзка с проведена процедура по ЗОП през 2021 г.________
Във връзка с проведена процедура по Закона за обществените поръчки през 2021 г.,
Съветът прие да бъде актуализиран Формуляра за правата на пострадалите от престъпления,
съгласно чл. 6а, ал. 2 от ЗПФКПП, като бъдат отразени координатите на организациите за
подкрепа на пострадали от престъпления за петте апелативни съдебни района в страната,
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оказващи безплатна психологическа консултация и помощ, и осигуряване на подслон или
друго подходящо временно настаняване на пострадалите от престъпления. (Г'пасуване по
решението на НСПКПП: „З а ” - 9 членове от НСПКПП, „П рот ив” - няма).

Изготвил протокола:
Георги Спасов - член и секретар на НСПКПП: (п)
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ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСПКПП
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