РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
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, 20.06.2022 г. (понеделник) се състоя заседание на Националния съвет за
подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП), с гласуване по
електронните пощи на членовете на Съвета.
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. Предложения и обсъждане на възможността за провеждане на виктимологично
изследване в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления за
периода 2019 г. – 2021 г., съобразно правомощията си по чл. 21, т. 6 от ЗПФКПП;
1. Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по ЗПФКПП.
- Вх. № 98-00-12/18.04.2022 г. от Б.П.С., наследник на починалия вследствие на престъпление
П.К.С. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 3-то, във вр. с 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 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 4 500 лв. на Б.П.С., за понесени разходи за съдебни и
деловодни разноски. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП,
„Против” – няма).
- Вх. № 98-00-16/01.06.2022 г. от З.Л.Б., като пострадал от престъпление. Касае се за
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, което не попада в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На
основание чл. 3, ал. 3, във вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националния съвет ОТКАЗВА
предоставянето на финансова компенсация на З.Л.Б. (Гласуване по решението на НСПКПП:
„За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
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2. Предложения и обсъждане на възможността за провеждане на виктимологично
изследване в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления за периода
2019 г. – 2021 г., съобразно правомощията си по чл. 21, т. 6 от ЗПФКПП.
Във връзка с дадени препоръки в Одитен доклад в Министерство на правосъдието
относно прилагането на ЗПФКПП, Националния съвет обсъди възможността за провеждане на
виктимологично изследване в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления за
периода 2019 г. – 2021 г., съобразно правомощията си по чл. 21, т. 6 от ЗПФКПП.
Представителят на прокуратирата предложи Съвета да се обърне за съдействие по поставения
проблем към експерт в областта на виктимологията, тъй членовете на Съвета нямат
професионална компетентност по темата и естеството на работата в НСПКПП не дава поглед
върху криминологичната обстановка в стараната, като цяло и виктимологичните процеси в
частност. Поради това, към момента неможе да бъде дадена конкретна тема на
виктимологичното изследване, което да е от реална полза за обществото и развитието на
криминологичната наука. Представителят на МВнР обърна внимание, че по отношение на
обхвата на изследването, следва да се съберат и да бъде направен анализ на сравнителни данни
с други европейски държави, поради което направи предложение да бъдат изследвани
основните рискови фактори за съответния период и да се дадат предложения за ефективна
превенция. Темата за провеждането на виктимологичното изследване ще бъде разисквана и в
следващи заседания на Съвета. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
Изготвил протокола:
Георги Спасов – член и секретар на НСПКПП: (П)

ЕМИЛ ДЕЧЕВ (П)
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВИОСЪДИЕТО,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСПКПП
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