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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, 09.10.2015 г. (петък), от 14:00 ч. се състоя заседание на Националния съвет 

за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП).    

На заседанието присъстваха следните членове на НСПКПП: Петко Петков – 

заместник-министър на правосъдието, председател на Съвета; Нина Чимова – 

Министерство на вътрешните работи; Боряна Николова – Министерство на 

здравеопазването; Мария Бойчева – Министерство на труда и социалната политика; Ася 

Първанова – Министерство на финансите; Кремена Николова – Министерство на 

външните работи; Александра Радкова-Кънева – Държавна агенция за закрила на детето; 

Анита Димитрова – Национална комисия за борба с трафика на хора и Атанас Железчев – 

Висш адвокатски съвет – 9 от общо 13 членове на НСПКПП.   

 На заседанието присъства и Георги Спасов – секретар на Съвета и член на 

Експертната комисия към него, водещ протокола на заседанието.  

  

 В 14.15 ч. НСПКПП прие, че е налице необходимия кворум 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. Представяне и обсъждане на ЗИД на ЗПФКПП, след направени корекции и 

допълнения, във връзка със становището по финансовата обосновка на законопроекта и с 

разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и 

защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на 

Съвета. 

 Председателят на Съвета г-н Петко Петков направи предложение да бъдат 

включени за разглеждане в дневния ред две молби за финансова компенсация, които не 

фигурират в предварително представения дневен ред за заседанието, тъй като фактите и 

обстоятелствата по тези молби дават възможност да бъдат взети решения в настоящото 

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

 Председателят на Съвета подложи на гласуване така предложения дневен ред, 

който беше приет от членовете на Съвета. (Гласуване: „За” – 9 членове от НСПКПП, 

„Против” – няма). 

 

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

  

- Вх. № 98-00-31/28.05.2015 г. от К.М.Б., родител на починалия вследствие на 

престъпление М.К.Б. Престъплението е по чл. 199, ал. 2, т. 1, предл. 1-во и 2-ро, във вр. 

ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) и попада в обхвата на чл. 3, 

ал. 3 от ЗПФКПП. Тъй като към молбата за финансова компенсация не са представени 

разходо-оправдателни документи за претендираните имуществени вреди вследствие на 
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престъплението, на правоимащия е изпратено уведомление за представяне на 

необходимите документи. Според получената обратна разписка, правоимащият е получил 

писмото, но въпреки това до настоящото заседание не е получен отговор, съотвено не са 

представени необходимите документи. На основание чл. 3, ал. 1, предл. 2-ро, във вр. с 

чл. 18, ал. 6, предл. 1-во, във вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет 

ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на К.М.Б. (Гласуване по 

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

 

- Вх. № 98-00-47/24.08.2015 г. от Ц.П.Д. В молбата са описани множество факти и 

обстоятелства, касаещи сигнали на молителя за извършени престъпления от общ характер 

на територията на гр. Видин. Приложени са копия на документи до различни институции 

и органите на съдебната власт. Към молбата няма представен акт по смисъла на чл. 12 от 

закона, от който да е видно, че е извършено престъпление по чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На 

основание чл. 12, във вр. с чл. 3, ал. 3, във вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, 

Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на Ц.П.Д.                 

В решението ще бъде обърнато внимание на Ц.П.Д., че Съветът осъществява своите 

функции и правомощия съобразно разпоредбите на специалния закон и хипотезите, при 

които оказва съдействие на пострадали лица са изрично посочени в цитирания 

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

„Против” – няма). 

 

- Вх. № 98-00-40/30.06.2015 г. от В.А.П. Представени са множество факти, обстоятелства 

и документи, касаещи жалби на молителката до органите на съдебната власт, 

включително документи по досъдебни и съдебни производства и кореспонденция с 

различни институции. С молбата са отправени искания към Съвeта за осигуряване на 

съдебен защитник и възможност за участие в съдебен процес, за защита на живота и 

сигурността на молителката, както и за предоставяне на парични средства от първа 

необходимост. Към молбата няма представен акт по смисъла на чл. 12 от закона, от който 

да е видно, че е извършено престъпление по чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На основание чл. 12, 

във вр. с чл. 3, ал. 3, във вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет 

ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на В.А.П. По отношение на 

искането за осигуряване на защита на живота и сигурността на молителката, както и на 

съдебен защитник, в решението ще й бъде обърнато внимание за компетентните органи в 

държавата, към които може да се обърне, за да получи такава помощ, в случай, че са 

налице основания за това. В решението ще бъде посочено също, че Съветът осъществява 

своите функции и правомощия съобразно разпоредбите на специалния закон и 

хипотезите, при които оказва съдействие на пострадали лица са изрично посочени в 

цитирания нормативен акт. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от 

НСПКПП, „Против” – няма). 

 

- Вх. № 98-00-21/24.03.2015 г. и Вх. № 98-00-22/24.03.2015 г. от М.Й.С., финландски 

гражданин и Я.Я.С., финландски гражданин, дете на починалия на територията на 

Република България финландски гражданин Я.Ю.С. Я.Я.С. е представляван от М.Й.С. 

Молбите са подадени чрез Държавната хазна на Република Финландия. Наказателното 

дело във връзка със смърта на финландския гражданин Я.Ю.С. е в съдебна фаза, 

съответно не е налице влязъл в сила акт по смисъла на чл. 12 от ЗПФКПП. На основание 

чл. 12, във вр. с чл. 3, ал. 3, вр. чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет 
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ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на М.Й.С. и Я.Я.С. В решението 

ще бъде обърнато внимание на молителите, че когато е налице влязъл в сила акт по 

смисъла на чл. 12 от ЗПФКПП, същите могат да подадат нови молби за финансова 

компенсация по надлежния ред, които ще бъдат разгледани от Съвета при условията и по 

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

„Против” – няма). 

 

- Вх. № 98-00-22/12 г. от 18.09.2014 г. от Н.М.А., съпруга на починалия вследствие на 

престъпление Р.Н.А. Престъплението е по чл. 115 от НК и попада в обхвата на чл. 3, ал. 3 

от ЗПФКПП. Във връзка с представените фактите, обстоятелствата и документи по 

случая, на основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и 2, чл. 14, т. 5 от 

ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация 

на Н.М.А. в размер на (…) лв. за понесени разходи по погребението на пострадалия. 

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

няма). 

 

- Вх. № 98-00-37/15.06.2015 г. от С.А.И. и И.П.И., родители на починалия вследствие на 

престъпление Я.И.П. и постъпила молба самостоятелна молба с Вх. № 98-00-

44/16.07.2015 г. от И.П.И. Престъплението е по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1-во, във вр. с                

чл. 115 от НК и попада в кръга от престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП.               

По отношение С.А.И., е изпратено уведомление за представяне на документи към 

молбата. Решение по молбата на С.А.И. ще бъде взето в следващо заседание. Съобразно 

представените факти, обстоятелства и документи в молбата на И.П.И., на основание чл. 3, 

ал. 2 и 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 5 от ЗПФКПП, Националният съвет 

РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на И.П.И. в размер на (…) лв. 

за понесени разходи по погребението на пострадалия. (Гласуване по решението на 

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

 

- Вх. № 98-00-43/14.07.2015 г. от М.К.Х., родител на починалата вследствие на 

престъпление С.Г.Р. Престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2-ро, вр. чл. 115 от НК и 

попада в кръга от престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Съобразно 

представените факти, обстоятелства и документи в молбата, на основание чл. 3, ал. 2 и 3, 

чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и 2, чл. 14, т. 3 и 5 от ЗПФКПП, Националният съвет 

РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на М.К.Х. в размер на (…) лв. 

за понесени разходи по съдебни и деловодни разноски и погребението на пострадалата. 

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

няма). 

 

- Вх. № 98-00-36/04.06.2015 г. от К.Й.Г., дете на починалата вследствие на престъпление 

П.С.Й. С Решение № 21/02.07.2015 г. НСПКПП е предоставил финансова компенсация на 

К.Й.Г., на основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 3 от 

ЗПФКПП, По отношение на претендираните от молителката имуществени вреди по                  

чл. 14, т. 6 от ЗПФКПП, Съветът е приел да отложи решението си за следващо заседание, 

предвид необходимостта от представяне на допълнителна информация относно тези 

вреди. С оглед представената допълнителна информация от първоинстанционния съд, 

разглеждал наказателното дело, във връзка със смъртта на П.С.Й., на основание чл. 3,            

ал. 2 и ал. 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 6 от ЗПФКПП, Националният 
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съвет изменя свое Решение № 21/02.07.2015 г. в частта, касаеща вида и размера на 

финансовата компенсация за правоимащата К.Й.Г., като РАЗРЕШАВА предоставянето на 

финансова компенсация на К.Й.Г. в размер на (…) лв. и за понесени от нея други 

имуществени вреди, изразяващи се в закопуването на самолетен билет, във връзка с 

присъствието й в съдебно заседание по наказателното дело пред първоинстанционния 

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

няма). 

 

- Вх. № 98-00-50/23.09.2015 г. от М.Т.И., като пострадала от престъпление. 

Престъплението е по чл. 131а, във вр. с чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и не попада в 

обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На основание чл. 3, ал. 3, вр. чл. 24,  ал. 4 от 

ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на 

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

– няма). 

 

- Вх. № 94-Е-130/26.06.2015 г. от Е.А.М. и М.А.М., деца на починалата вследствие на 

престъпление А.М.М. и подадена молба за финансова компенсация по образец от двете 

лица с Вх. № 98-00-49/23.09.2015 г. Престъплението е по чл. 115 от НК и попада в 

обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Съветът прие да отложи решението си по молбата за 

следващо заседание, с оглед необходимостта от предоставяне на допълнителна 

информация от молителите и общината по адрес на пострадалата, във връзка с 

претендиранире имуществени вреди по чл. 14, т. 5 от ЗПФКПП. (Гласуване по решението 

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

 

2. Представяне и обсъждане на ЗИД на ЗПФКПП, след направени корекции и 

допълнения, във връзка със становището по финансовата обосновка на 

законопроекта и с разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални 

стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за 

замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.  

  

 Председателят на Съвета г-н Петко Петков представи ЗИД на ЗПФКПП, след 

направени корекции и допълнения, които са във връзка с изразрено становище на 

Министерство на финансите по финансовата обосновка на законопроекта и с 

необходимостта от въвеждане на разпоредби на Директива 2012/29/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за 

правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково 

решение 2001/220/ПВР на Съвета. Със законопроекта се предвижда осигуряване на 

безплатен достъп за всички пострадали от престъпления от общ характер до организации, 

оказващи безплатна психологическа консултация и практическа помощ по ЗПФКПП,                

а финансовата компенсация по закона ще се предоставя само за изрично посочените в 

закона тежки умишлени престъления. Отпада включването на средната телесна повреда в 

кръга на престъпленията, за които по закона се предвижда финансова компенсация от 

държавата, но се запазва предложението за опита за убийство и престъпленията блудство 

и изнасилване, за които ще се предоставя финансова компенсация независимо дали са 

настъпили тежки увреждания на здравето. Размерът на фианансовата компенсация ще 

бъде до 10 000 лв. за всички правоимащи лица по закона, а когато се касае за лица, 
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ненавършили пълнолетие, компенсацията за издръжка ще бъде до 10 000 лв. за всяко едно 

лице. Също така, НСПКПП ще осъществява сътрудничество и координация с 

Европейските мрежи, които се занимават с въпроси пряко свързани с правата на 

пострадалите от престъпления.  

 Председателят на Съвета г-н Петко Петков обърна внимание на членовете, че до 

12.10.2015 г. могат да направят бележки и предложения по законопроекта, като ги 

изпратят по електронната поща на секретаря на Съвета.  

 

 Заседанието на Националния съвет приключи в 15:30 ч.  

 

Изготвил протокола:  

Георги Спасов – секретар на Съвета и член на Експертната комисия към него: (п) 

 

        

   
 

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА  

                   ПРАВОСЪДИЕТО И                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСПКПП:  (п)                                                        

ПЕТКО ПЕТКОВ  


