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, 29.11.2021 г. (понеделник) се състоя заседание на Националния съвет за
подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП), в онлайн платформа
на Министерство на правосъдието.
На заседанието присъстваха следните членове на НСПКПП: Георги Спасов –
представител на Министерство на правосъдието, член и секретар на Съвета, председателстващ
заседанието, съгласно Заповед № ЛС-04-720/29.11.2021 г. на зам.-министър на правосъдието
и председател на НСПКПП г-жа Мария Павлова; 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 – резервен член; Зоя Милчева –
Министерство на външните работи; 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:
1. Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по Закона за
подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП);
2. Други.
1. Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по ЗПФКПП.
- Вх. № 98-00-37/14.10.2021г. от Г.Д.Л., като пострадала от престъпление, чрез законния си
представител Д.Д.Л. Касае се за престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 във вр. с чл. 149, ал. 1 от
Наказателния кодекс (НК), което попада в обхвата на престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 3
ЗПФКПП. Предвид представените факти, обстоятелства и документи към молбата за
финансова компенсация, на основание чл. 3, ал. 3, чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 13, ал. 1 и чл. 14,
ал. 1, т. 3 ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова
компенсация на Г.Д.Л. в размер на 2 000 лв., като допълва Решение № 15/21.07.2021 г. на
НСПКПП. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против”
– няма).
- Вх. № 98-00-38/26.10.2021г. от С.Е.Н., наследник на починалия вследствие на престъпление
Е.В.Н. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115 от НК, което попада в обхвата
на престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 3 ЗПФКПП. Присъдата по делото е влязла в сила на
08.10.2012 г., а молбата е подадена на 26.10.2021 г., т.е извън предвидения в чл. 18, ал. 3
ЗПФКПП едногодишен срок. На следващо място, в молбата се претендира изплащане на
понесени неимуществени вреди, вследствие на престъплението. НСПКПП реши на основание
чл. 18, ал. 6 ЗПФКПП да бъде изпратено уведомително писмо до молителката за представяне
на писмена декларация относно причините и обстоятелствата за неспазването на срока за
подаване на молбата, включително да представи информация и документи за причинени
имуществени вреди по смисъла на чл. 14, ал. 1 ЗПФКПП. На следващо място, НСПКПП реши
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да бъде изпратено писмо до съответната ОД на МВР, за предоставяне на информация относно
това дали молителката е уведомена за правата си по чл. 6 ЗПФКПП. (Гласуване по решението
на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-39/10.11.2021г. от И.П.П. Молбата не е подадена по образец и към нея не е
приложен акт на орган на съдебната власт по чл. 12, ал. 2 ЗПФКПП, от който да е видно, че е
извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 3, ал. 3 ЗПФКПП. На следващо място не
е посочено да са претърпени имуществени вреди по смисъла на чл. 14, ал. 1 ЗПФКПП,
съответно не са приложени и документи за такива вреди. НСПКПП реши да бъде изпратено
уведомително писмо до молителката, за представяне на молба по образец и необходимите
документи за разглеждането й, включително да приложи акт по чл. 12, ал. 2 ЗПФКПП и
разходо-оправдателни документи за понесени разходи по смисъла на чл. 14, ал. 1 ЗПФКПП.
(Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-40/12.11.2021г. от Ж.В.П., като пострадала от престъпление. Касае се за
престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, което не попада в обхвата на престъпленията,
посочени в чл. 3, ал. 3 ЗПФКПП. На основание чл. 3, ал. 3, във вр. с чл. 24, ал. 4 от
ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на
Ж.В.П. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 9 членове от НСПКПП, „Против” –
няма).
2. Други.
Членовете на Съвета обсъдиха възможността за създаването на постоянна безплатна
телефонна линия с единен телефонен номер за цялата страна за информиране на пострадалите
от престъпления. В тази връзка, приеха Експертната комисия да подготви концепция за
създаването и финансирането на такава линия, включително да бъдат предприети изменения
в ЗПФКПП, така щото телефонната линия да бъде нормативно уредена като самостоятелна
глава в закона. (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)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ЗАСЕДАНИЕТО НА НСПКПП
(Заповед № ЛС-04-720/29.11.2021 г.
на зам.-министър на правосъдието
и председател на Съвета г-жа
Мария Павлова)
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