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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, 23.12.2022 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 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 № 98-00-40/07.09.2022 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. Изпратено е запитване до съответната 

прокуратура и ОД на МВР. Получено е писмо, от което става ясно, че не е образувано 

наказателно производство с пострадало лице Р.Л. Получено е и писмо ОД на МВР – Варна, 

според което не е налице образувано наказателно производство с пострадало лице Р.Л.                         

На основание чл. 3, ал. 3, във вр. с чл. 12, ал. 2 от ЗПФКПП, Националният съвет 

ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на Р.Л., германски гражданин. 

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

 

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

престъпление Катя Манолова Генова. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл.  

2-ро и 3-то, вр. с чл. 115 от НК. Присъдата по делото е влязла в сила на 01.08.2019 г. На 

основание чл. 18, ал. 3 и 6 от ЗПФКПП е изпратено писмо до молителката. Получено е писмо 

с приложена декларация от молителката, която Съветъте е разгледал и приел. За да бъде 

постановено решение по молбата, Съветът реши да бъде изпратено писмо до молителката за 

представяне на разходо-оправдателни документи за претендираните от нея разходи за 

погребение в размер на 1 000 лв. След получаването им, молбата ще бъде разгледана в 

следващо заседание. Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, 

„Против” – няма). 
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 - Молба № 98-00-49/24.11.2022 г. от Д.Д., като пострадала от престъпление. Касае се 

за престъпление по чл. 144, ал. 3 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. 1 от ЗПФКПП, Националият 

съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на Д.Д. Гласуване по решението 

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

 

 - Молба № 98-00-50/24.11.2022 г. от М.А.Л., като пострадала от престъпление. Касае 

се за престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК. Във връзка с претендирани от молителката                              

2 000 лв. за адвокатско възнаграждение по делото, Националният съвет реши да бъде 

изпратено писмо за представяне на изискуемите документи по чл. 21, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на ЗПФКПП. . 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 


