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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, 26.10.2022 г. (сряда) 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 гласуваха следните членове на НСПКПП: Емил Дечев – зам.-министър 

на правосъдието и председател на НСПКПП; Георги Спасов – представител на Министерство 

на правосъдието, 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; Ралица 

Радкова – Министерство на финансите; 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:  

 Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по Закона за 

подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП). 

  

1. Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по ЗПФКПП. 

  

- Молба № 98-00-44/20.09.2022 г. от Н.Г.Г, наследник на починалата вследствие на 

престъпление К.М.Г. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл.  2-ро и 3-то, вр. с 

чл. 115 от Наказателния кодекс (НК). Присъдата по делото е влязла в сила на 01.08.2019 г.                 

На основание чл. 18, ал. 3 и 6 от ЗПФКПП, Националния съвет РЕШИ да бъде изпратено 

писмо до молителката, за представяне на уважителна причина за неспазването на срока за 

подаване на молбата. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, 

„Против” – няма). 

 

- Молба № 98-00-42/19.09.2022 г. от Е.Я.Г., като пострадала от престъпление и Молба № 98-

00-43/19.09.2022 г. от Р.Я.Г., като пострадала от престъпление. Към молбите 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 по чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На основание чл. 3, ал. 3, във вр. с 12, 

ал. 2, във вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националния съвет ОТКАЗВА предоставянето на 

финансова компенсация на Е.Я.Г и Р.Я.Г. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 

членове от НСПКПП, „Против” – няма). 

 

- Молба № 98-00-41/07.09.2022 г. от К.Х.С., като пострадала от престъпление. Касае се за 

престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК, което не попада в обхвата на престъпленията по 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 К.Х.С. (Гласуване по 

решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма). 
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- Молба № 98-00-40/07.09.2022 г. от Р.Л., германски гражданин, като пострадал от 

престъпление на територията на Република България. Към молбата не е представен акт на 

орган на съдебната власт по чл. 12, ал. 2 от ЗПФКПП, от който да е видно, че е извършено 

престъпление по чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП, включително няма данни дали е образувано 

досъдебно производство на територията на страна. Националният съвет РЕШИ да бъде 

изпратено запитване по случая до съответната прокуратура и ОД на МВР. (Гласуване по 

решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма). 

 

- Молба № 98-00-39/02.09.2022 г. от С.И.Д., като пострадал от престъпление. Касае се за 

престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК, което не попада в обхвата на престъпленията по 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 С.И.Д. (Гласуване по 

решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма). 

 

- Молба № 98-00-32/20.07.2022 г. от Н.А.Н., Р.А.Н., А.А.Н и А.А.Н., наследници на починалия 

вследствие на престъпление А.А.Н. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 1-во 

и 3-то, вр. с чл. 115 от НК, което попада в обхвата на престъпленията по чл. 3, ал. 3 от 

ЗПФКПП. Съобразно 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, т. 1,                  

чл. 13,  ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП, Националният съвет ПРЕДОСТАВЯ финансова 

компенсация, както следва: 1. На Н.А.Н. в рамер на 2 800 лв., за понесени разходи за съдебни 

и деловодни разноски. 2. На Р.А.Н. в рамер на 2 800 лв., за понесени разходи за съдебни и 

деловодни разноски. 3. На А.А.Н. в рамер на 2 800 лв., за понесени разходи за съдебни и 

деловодни разноски. 4. На А.А.Н. в рамер на 2 800 лв., за понесени разходи за съдебни и 

деловодни разноски. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, 

„Против” – няма). 

 

- Молба № 98-00-37/25.08.2022 г. и Молба № 98-00-38/25.08.2022 г. от Р.Р.Б. и Е.Е.Д. Касае 

се за престъпление по чл. 115 от НК, което попада в обхвата на престъпленията по чл. 3, ал. 3 

от ЗПФКПП. Приложено е удостоверение за наследници на М.Е.Д, според което наследник на 

починалата е малолетният Р.М.Д. Видно е, че малолетният Р.М.Д. не е подал молба за 

финансова компенсация, съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗПФКПП, а подадените две 

молби са от неговите баба и дядо, които не са наследници на починалата, съответно не са 

правоимащи лица по ЗПФКПП. Националният съвет РЕШИ да бъде изпратено писмо до 

настойника на малолетния Р.М.Д., с което да му бъде обърнато внимание, че следва да бъде 

подадена молба от името на детето, чрез неговия настойник и да му бъде разяснено правото 

му на финансова компенсация по чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗПФКПП – пропуснати средства за 

издръжка. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” 

– няма). 

 

- Молба № 98-00-19/10.06.2022 г. от малолетната А.М.Г., чрез законния й представител 

М.П.Г., като пострадала от престъпление. Касае се за престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 3,                    

ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, което попада в обхвата на престъпленията по чл. 3, ал. 3 от 

ЗПФКПП. В молбата са претендирани пропуснати възнаграждения и други доходи, като е 

представен трудов договор на законния представител М.П.Г.. Съгласно чл. 20 от Правилника 

за прилагане на ЗПФКПП, пропуснати доходи по чл. 14, ал. 1,  т. 2 от закона могат да 

претендират лица по чл. 3, ал. 1 от закона. Пропуснатите доходи се удостоверяват с болничен 

лист, експертно решение на териториална експертна лекарска комисия или Националната 

експертна лекарска комисия, служебна бележка от работодателя за изплатени 

възнаграждения, служебна бележка от Националната агенция за приходите за актуално 

състояние на трудовите договори, служебна бележка от Националния осигурителен 



 

3 

институт за изплатени обезщетения за временна неработоспособност или общо заболяване 

по болнични листове. В заседание, проведено на 29.07.2022 г., на основание чл. 20 от 

Правилника за прилагане на ЗПФКПП, НСПКПП е решил да бъде изпратено уведомително 

писмо до молителката, чрез законния й представител за представяне на съответните 

документи, доказващи претендираните имуществени вреди по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗПФКПП. 

Получено е писмо от законния представител М.П.Г., но документи по смисъла на чл. 14 ал. 1, 

т. 2 от ЗПФКПП, които да доказват имуществени вреди, понесени от пострадалото лице не са 

представени. Предвид обстоятелството, че не са доказани имуществени вреди на пострадалото 

лице, вследствие на престъплението, на основание чл. 3, ал. 1, във вр. с чл. 14, ал. 1, във вр. 

с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националния съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова 

компенсация на малолетната А.М.Г. (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 

ПРАВОСЪДИЕТО И 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСПКПП 


