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, 02.07.2015 г. (четвъртък), от 13:30 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; Любомир Димов –
представител на Министерство на правосъдието, председател на Експертната комисия към
НСПКПП, Мария Михайлова – Върховна касационна прокуратура; Нина Чимова –
Министерство на вътрешните работи; Боряна Николова – Министерство на
здравеопазването; Мария Бойчева – Министерство на труда и социалната политика;
Александра Радкова-Кънева – Държавна агенция за закрила на детето; Атанас Железчев –
Висш адвокатски съвет и Стилиян Иванов – Българска асоциация на организациите за
подкрепа на пострадалите – 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 13.30 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. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на ЗПФКПП, иницииран
от НСПКПП, след получено становище по финансовата обосновка на законопроекта.
Председателят на Съвета г-н Петко Петков направи предложение да бъдат включени
за разглеждане в дневния ред три молби за финансова компенсация, които не фигурират в
предварително представения дневен ред за заседанието, тъй като фактите и обтоятелствата
по тези случаи 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. № 98-00-27/24.04.2015 г. от Ю.Е.Б. като пострадал от престъпление. Престъплението
е по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) и не попада
в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП, първо защото деянието е останало във фазата на опита
и второ, тъй като на пострадалия са причинени средна телесна повреда по смисъла на чл.
129 от НК и лека телесна повреда по смисъла на
чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс
(НК), за които специалния закон не предвижда подпомагане и финансова компенсация. На
основание чл. 3, ал. 3, вр. чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА
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предоставянето на финансова компенсация на Ю.Е.Б. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-9/03.02.2015 г. и Вх. № 98-00-33/01.06.2015 г. от Д.Д.Д., като пострадал от
престъпление. Молбите са подадени по силата на Директива 2004/80/ЕО чрез Федералното
министерство по трудовите и социални въпроси на Република Германия. Престъплението
е по чл. 129 от НК – причиняване на средна телесна повреда 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 Д.Д.Д. (Гласуване по
решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-18/13.05.2015 г. от С.В.Ж. като пострадала от престъпление. Престъплението
е по чл. 194, 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 С.В.Ж. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове
от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-16/05.03.2015 г. от Н.Г.Г., молба по електронната поща с вх. № 98-0030/08.03.2015 г. от Т.Л.Г. и жалба от същото лице с вх. № 98-00-6/02.04.2015 г.
С
Решение № 4/2015 г. НСПКПП е отказал финансова компенсация по молбa за финансова
компенсация с Вх. № 98-00-6/21.01.2015 г. от Т.Л.Г. и Н.Г.Г., и допълнителни документи и
информация към молбата от дати 27.01.2015 г., 05.02.2015 г. и 06.03.2015 г., на основание
чл. 12, т. 2, пр. 2-ро, вр. чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП. В постъпилите нови молби и жалбa от
горепосочените лица не се съдържат нови факти и обстоятелства по описаните случаи,
които да дават основание на Съвета да преразгледа приетото решение. НСПКПП реши да
бъде изпратено писмо до молителите, с приложено копие от решението, включително
отново да им бъдат разяснени разпоредбите на ЗПФКПП и правомощията на Съвета.
(Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-34/02.06.2015 г. от З.Т.П. и Д.Г.П., родители на починалия вследствие на
престъпление Ц.Д.П. Към молбата е приложено постановление на прокуратурата за
прекратяване на наказателно производство, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК). Съгласно разпоредбата на чл. 12, т. 2, предл.
2-ро от
ЗПФКПП, финансовата компенсация се предоставя след влизане в сила на прокурорския
или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение
на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7 и 9 от НПК. На
основание чл. 12, т. 2, предл. 2-ро, вр. чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет
ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на З.Т.П. и Д.Г.П. (Гласуване по
решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-48/2014 г. от Ж.В.Б., К.В.Б., К.В.Б. и В.Г.Б., деца на починалите вследствие
на престъпление В.Г.Б. и Е.Д.Б., и Б.Р.Л., като пострадал от престъпление. Молбата е
подадена чрез адвокат Й.Д. – пълномощник на молителите. Касае се за престъпления по чл.
116, ал. 1, т. 4, вр. чл. 115 от НК и чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Съветът е предоставил на
два пъти възможност на молителите да предоставят допълнителна информация и
документи във връзка с молбата, но въпреки това такива не са представени. На основание
чл. 14, чл. 18, ал. 3, ал. 5 и ал. 6, предл. 1-во, във вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП,
Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на Ж.В.Б.,
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К.В.Б., К.В.Б., В.Г.Б. и Б.Р.Л. (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 и обстоятелствата по молбата, НСПКПП
реши отново да отложи решението си за следващо заседание, с оглед необходимостта от
представяне на допълнителна информация за претендираните от молителката имуществени
вреди по чл. 14, т. 3 и 5 от ЗПФКПП. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9
членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-5/20.01.2015 г. от П.П.Д., като пострадал от престъпление. Престъплението
е по чл. 128, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и попада в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКППП. Молбата
за финансова компенсация е подадена извън установения двумесечен срок по чл. 18, ал. 3
от ЗПФКПП. Предвид изложената от молителя причина за неспазването на срока и
представените в тази връзка документи, както и обстоятелството, че пострадалият е бил
уведомен за правата си по специалния закон от органите на МВР, видно от представения
протокол за уведомяване на пострадал от престъпление по чл. 6 от ЗПФКПП, НСПКПП
реши да не разглежда молбата за финансова компенсация по същество и съответно да
откаже предоставянето на финансова компенсация по ЗПФКПП. На основание чл. 18, ал. 3
и 5, във вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на
финансова компенсация на П.П.Д. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове
от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-19/17.03.2015 г. от малолетната А.А.М., чрез нейният законен представител
П.В.А., дете на починалия вследствие на престъпление А.Х.М. и Вх. № 98-00-20/18.03.2015
г. от Д.Д.А., родител на починалия вследствие на престъпление А.Х.М. Престъплението е
по чл. 115 от НК и попада в кръга от престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП.
Съобразно представените факти, обстоятелства и документи по случая: 1. На основание чл.
3, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет
РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на малолетната А.А.М. в размер
на (…) лв.; 2. На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 3 и
5 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова
компенсация на Д.Д.А. в размер на (…) лв. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” –
9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-24/27.03.2015 г. от Е.С.К. и А.С.К., деца на починалата вследствие на
престъпление С.С.К. Молбата е подадена чрез М.Е.В., попечител и настойник на децата.
Престъплението е по чл. 115 от НК и попада в кръга от престъпления, посочени в чл. 3, ал.
3 от ЗПФКПП. Съобразно представените факти и обстоятелства по случая:
1.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, т. 2, предл. 1-во, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 4 от
ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация
на Е.С.К. в размер на (…) лв.; 2. На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, т. 2, предл. 1-во,
чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА
предоставянето на финансова компенсация на А.С.К. в размер на (…) лв. (Гласуване по
решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-25/14.04.2015 г. от С.В.С., син на починалия вследствие на престъпление
В.С.П. Престъплението е по чл. 199, ал. 2, т. 2, пр. 1-во, вр. с чл. 198, ал. 1 от НК и попада
в кръга от престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Съобразно представените
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факти, обстоятелства и документи по случая, на основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, т. 1,
чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 3 и т. 5 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА
предоставянето на финансова компенсация на С.В.С. в размер на (…) лв. (Гласуване по
решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-32/29.05.2015 г. от К.В.Н., като пострадала от престъпление. Престъплението
е по чл. 198, ал. 1 от НК. Предвид представените факти, обстоятелства и документи по
случая, НСПКПП реши да бъде поискана допълнителна информация от прокуратурата.
(Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-35/04.06.2015 г. от А.Ю.К., като пострадал от престъпление. Престъплението
е по чл. 116, ал. 1, т. 11, вр. чл. 115, вр. чл. 18 от НК и попада в кръга от престъпления,
посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП, тъй като на пострадалия е била причинена тежка
телесна повреда по смисъла на чл. 128, ал. 2 от НК. Съобразно представените факти,
обстоятелства и документи по случая, на основание чл. 3, ал. 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1,
чл. 14, т. 1 и ал. 3 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на
финансова компенсация на А.Ю.К. в размер на (…) лв. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-36/04.06.2015 г. от З.Й.Й., К.Й.Г. и Й.З.Й., съответно деца и съпруг на
починалата вследствие на престъпление П.С.Й. Престъплението е по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 9,
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 по случая: 1. 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, Националният съвет
РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на З.Й.Й. в размер на (…) лв.
(Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма);
2. 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,
Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на К.Й.Г. в
размер на (…) лв. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП,
„Против” – няма). По отношение на претендираните от молителката имуществени вреди
по чл. 14, т. 6 от ЗПФКПП, НСПКПП реши да отложи решението си за следващо заседание,
с оглед необходимостта от представяне на допълнителна информация във връзка с тези
вреди. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” –
няма); 3. На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 3 и 5 от
ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация
на Й.З.Й. в размер на (…) лв. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
2. Обсъждане на ЗИД на ЗПФКПП, иницииран от НСПКПП, след полученото
становище по финансовата обосновка на законопроекта.
Съветът обсъди предложеният от Министерство на правосъдието Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на
пострадали от престъпления, във връзка с получено отрицателно становище от
Министерство на финансите по финансовата обосновка на законопроекта, по конкретно поотношение на разширяването на обхвата на престъпленията, за които държавата ще
предоставя подпомагане и финансова компенсация, разширяването на правоимащите лица
по закона, както и увеличаването на размера на самата финансова компенсация. Съветът
реши да продължи дискусията по законопроекта, тъй като предложените промени реално
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ще подобрят положението на пострадалите от тежки умишлени престъпления срещу
личността, в правен, социален и практически аспект, включително чрез въвеждане на
изискванията 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.
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
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