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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, 29.07.2022 г. (петък) 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: Георги Спасов – 

представител на Министерство на правосъдието, секретар на Съвета, председателстваш 

заседанието, съгласно Заповед № ЛС-04-324/22.07.2022 г. на председателя на НСПКПП; Веска 

Райчева – Върховен касационен съд; Радосвета Раева – Върховна касационна прокуратура; 

Ваня Георгиева – Министерство на вътрешните работи; 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. 

  

- Вх. № 98-00-11/01.04.2022 г. от И.Н.Н., наследник на починалия вследствие на престъпление 

Н.Т.Н. Касае се за престъпление по чл. 124, ал. 1, във вр. с чл. 130, ал. 2 Наказателния кодекс 

(НК), което не попада в обхвата на престъпления, посочени в 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 И.Н.Н. (Гласуване по решението на НСПКПП: 

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

 

- Вх. № 98-00-13/25.05.2022 г. от В.С.С. Приложено е Постановление на прокуратурата за 

отказ от образуване на досъдебно пороизводство, на основание 213, ал. 1 и чл. 199 от 

Наказателно-процесуалния кодекс. На основание чл. 3, ал. 3, във вр. с 12, ал. 2, във вр.                  

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

компенсация на В.С.С. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, 

„Против” – няма). 

 

- Вх. № 98-00-14/25.05.2022 г. от А.В.П., наследник на починалия вследствие на престъпление 

В.А.П. Молбата е подадена погрешка от името на починалото лице, както и приложената 

декларация по чл. 18, ал. 7 от ЗПФКПП. Освен това в молбата не са посочени имуществените 

вреди по чл. 14, ал. 2 от ЗПФКПП, за които се претендира. НСПКПП реши да бъде изпратено 

уведомително писмо за отстраняване на нередовностите по молбата, включително да бъдат 

посочени имуществените вреди, за които се претендира по ЗПФКПП. (Гласуване по 

решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма). 
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- Вх. № 98-00-15/30.05.2022 г. от М.Я.А. 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 по чл. 3, 

ал. 3 от ЗПФКПП. НСПКПП реши да бъде изпратено уведомително писмо, с разяснения 

относно разпоредбите на ЗПФКПП и прилагане на необходимите документи за разглеждане 

на молба за финансова компенсация. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове 

от НСПКПП, „Против” – няма). 

 

- Вх. № 98-00-18/08.06.2022 г. от Д.В.Ш., чрез неговия попечител М.Д.Ш. Касае се за 

престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 5, вр. с чл. 115, във вр. чл. 18 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, т. 1, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП, Националният 

съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация в размер на 1 500 лв. на 

Д.В.Ш., за понесени разходи за съдебни и деловодни разноски. (Гласуване по решението на 

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

 

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

като острадала от престъпление. Касае се за престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 3, ал. 1, вр. с             

чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, което попада в обхвата на престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от 

ЗПФКПП. В молбата са претендирани понесени пропуснати възнаграждения и други доходи 

за определен период от време, спрямо полагащото се трудово възнаграждение на законния 

представител, но не става ясно дали този период от време е от датата на извършване на 

престъплението, включително не са представени доказателства, удостоверяващи 

пропуснатите доходи. На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗПФКПП, НСПКПП 

реши 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. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от 

НСПКПП, „Против” – няма). 

 

- Вх. № 98-00-21/16.06.2022 г. от М.Л.Б., като пострадала 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 по чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Приложено е копие на Протокол по чл. 

6, ал. 1 от ЗПФКПП, според който М.Л.Б. е пострадала от престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 

9, б. “а“, пр. 1, вр. с чл. 243, ал. 1 НК, което не попада в обхвата на престъпления, посочени в 

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 

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

няма). 

 

- Вх. № 98-00-22/16.06.2022 г. от И.Н.К., вх. Молба № 98-00-23/16.06.2022 г. от П.Н.П., вх. 

Молба № 98-00-27/16.06.2022 г. от И.Й.Г. и вх. Молба № 98-00-28/16.06.2022 г. от Г.Й.А. 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, включително не става 

ясно дали е извършено престъпление от общ характер. 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 И.Н.К., П.Н.П., И.Й.Г. и Г.Й.А. (Гласуване по решението на 

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

 

- Вх. № 98-00-26/01.07.2022 г. от Н.Я.Н. Касае се за престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 3 НК, но 

молбата за финансова компенсация е подадена извън срока по чл. 18, ал. 3 от ЗПФКПП.                          

На следващо място, в молбата не са посочени и имуществените вреди по чл. 14, ал. 2 от 
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ЗПФКПП, за които се претендира. На основание чл. 18, ал. 6 от ЗПФКПП, НСПКПП реши да 

бъде изпратено уведомително писмо до молителката за представяне писмена декларация за 

причините и обстоятелствата за неспазването на срока, както и да представи информация и 

съответните документи за понесените имуществени вреди по чл. 14, ал. 2 от ЗПФКПП. След 

представянето им, молбата ще бъде разгледана в следващо заседание на Съвета. (Гласуване по 

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

 

- Вх. № 98-00-29/04.07.2022 г. от К.Л.С., наследник на починалия вследствие на престъпление 

С.Т.С. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 115 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, т. 1, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП, Националният 

съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация в размер на 6 000 лв. на 

К.Л.С., за понесени разходи за съдебни и деловодни разноски. (Гласуване по решението на 

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

 

- Вх. № 98-00-44/30.12.2021 г. от Ц.К.Р., вх. № 98-00-30/11.07.2022 г. от К.Р.Р. и вх. № 98-00-

31/11.07.2022 г. от Р.Р.Р., наследници на починалия вследствие на престъпление Р.Х.Р. Касае 

се за 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. Предвид представените факти, 

обстоятелства и документи към молбата за финансова компенсация: 1. 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 и т. 5 от ЗПФКПП, 

Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация в размер на  

2 176,66 лв. на Ц.К.Р., за понесени разходи за съдебни и деловодни разноски и погребението 

на пострадалия; 2. 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 РАЗРЕШАВА предоставянето на 

финансова компенсация в размер на рамер на 1 666,66 лв. на К.Р.Р., за понесени разходи за 

съдебни и деловодни разноски; 3. 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 РАЗРЕШАВА 

предоставянето на финансова компенсация в размер на рамер на 1 666,66 лв. на Р.Р.Р.,                            

за понесени разходи за съдебни и деловодни разноски. (Гласуване по решението на НСПКПП: 

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

 

Изготвил протокола:      

Георги Спасов – член и секретар на НСПКПП: (п) 

 

 

 

         ГЕОРГИ СПАСОВ (п) 

         СЕКРЕТАР И ЧЛЕН НА НСПКПП  
         ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО 

(Заповед № ЛС-04-324/22.07.2022 г. на зам.-

министър Емил Дечев – председател на 

Съвета) 

 


