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Text in Bulgarian: Закон за подпомагане и 
финансова компенсация на пострадали от 
престъпления 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Chapter One 
GENERAL PROVISIONS 

Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и 
реда за подпомагане и финансова 

компенсация от държавата на пострадали от 

престъпления български граждани или 
граждани на държави - членки на 
Европейския съюз. 

(2) При условията и по реда на този закон 
подпомагане и финансова компенсация могат 
да получат и чужди граждани в случаите, 
предвидени в международен договор, по 
който Република България е страна. 

Article 1. (1) This Act shall set forth the terms 
and procedures for assistance and financial 

compensation from the State to victims of crime 

who are Bulgarian nationals or nationals of 
European Union Member States. 

(2) Under the terms and procedures of this Act, 
assistance and financial compensation may also 
be provided to foreign nationals in cases 
envisaged by international agreements to which 
the Republic of Bulgaria is a party. 

Чл. 2. Целта на закона е да бъде призната и 
гарантирана защитата на правата и 
законните интереси на пострадали от 

престъпления. 

Article 2. The purpose of this Act is to 
recognize and ensure the protection of the 
rights and legitimate interests of victims of 

crime. 

Чл. 3. (1) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 6.10.2016 г.)  При условията и по реда на 
този закон подпомагане могат да получат 
пострадали, претърпели имуществени и 
неимуществени вреди от престъпления от 
общ характер, а финансова компенсация - 

пострадали, претърпели имуществени вреди 
от престъпленията, посочени в ал. 3. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Когато пострадалият е 
починал в резултат на престъплението, 
правото на подпомагане и финансова 

компенсация преминава върху неговите 

Article 3. (1) (Supplemented, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016)  Under the terms and 
procedure of this Act, assistance may be 
provided to victims who have suffered 
pecuniary and non-pecuniary damages as a 
result of crime of general nature, and financial 

compensation may be awarded to victims who 
have suffered pecuniary damages from the 
crimes referred to in Paragraph 3. 

(2) (Amended, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  Where a victim has died as a 
result of a crime, the victim's rights to 

assistance and financial compensation shall be 
transferred to the victim's heirs or the person 

https://web.apis.bg/p.php?i=406835
https://web.apis.bg/p.php?i=2850396
https://web.apis.bg/p.php?i=3154727
https://web.apis.bg/p.php?i=245401
https://web.apis.bg/p.php?i=245401
https://web.apis.bg/p.php?i=245401


наследници или върху лицето, с което се е 

намирал във фактическо съжителство. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  Финансова компенсация могат 
да получат лицата по ал. 1 и 2, когато са 
претърпели вреди от престъпленията: 

1. тероризъм; умишлено убийство; опит за 
убийство; умишлена тежка телесна повреда; 
блудство; изнасилване; трафик на хора; 

2. престъпления, извършени по поръчение 
или в изпълнение на решение на 
организирана престъпна група; 

3. други тежки умишлени престъпления, от 

които като съставомерни последици са 
настъпили смърт или тежка телесна повреда. 

with whom the victim has been in actual 

cohabitation. 

(3) (Amended, SG No. 51/2016, effective 

6.10.2016)  Financial compensation may be 
provided to persons referred to in Paragraphs 1 
and 2, who have suffered damages as a result 
of any of the following crimes: 

1. terrorism; intentional murder; attempted 
murder; intentional grievous bodily harm; 
sexual abuse; rape; trafficking in people; 

2. a crime committed by order or under a 
decision of an organized criminal group; 

3. or another serious premeditated crime 

resulting in death or grievous bodily harm, as 
consequences of offence defined by statute. 

Чл. 4. Този закон се прилага, когато 
престъпленията по чл. 3, ал. 3 са извършени 
на територията на Република България или 
когато са извършени извън нейната 
територия и пострадалият е български 
гражданин. 

Article 4. This Act shall apply where a crime 
referred to in Article 3, Paragraph 3 has been 
committed in the Republic of Bulgaria, or where 
such a crime has been committed outside the 
country and the victim is a Bulgarian national. 

Чл. 5. Подпомагането и финансовата 
компенсация са проява на хуманно 
отношение на държавата към пострадалите 

от престъпления. 

Article 5. Assistance and financial 
compensation are forms of humane treatment 
extended by the State to victims of crime. 

Глава втора 
ИНФОРМИРАНЕ НА 
ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЗА 
ТЕХНИТЕ ПРАВА 

Chapter Two 
INFORMING CRIME 
VICTIMS OF THEIR RIGHTS 

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 6.10.2016 г.)  Органите на 
Министерството на вътрешните работи, 

следователите и организациите за подкрепа 
на пострадали незабавно уведомяват 

пострадалите или лицата по чл. 3, ал. 2 за: 

1. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  възможностите им за достъп 
до медицинска помощ, за организациите, към 
които могат да се обърнат за безплатна 
психологическа помощ и подкрепа, както и за 
всякакъв вид специализирана помощ, които 
могат да получат; 

2. правото им на правна помощ, органите, 
към които могат да се обърнат за 
упражняването му, условията и реда за 

предоставяне на безплатна правна помощ; 

3. органите, пред които може да бъде 
подаден сигнал за извършеното 

Article 6. (1) (Amended, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016)  The bodies of the 
Ministry of Interior, investigators and victim 

support organisations shall immediately inform 
the victims or the persons under Article 3 (2) 

of: 

1. (amended, SG No. 51/2016, effective 

6.10.2016)  their right to access to medical 
care, the organisations to which they can refer 
for free psychological help and support, as well 
as of any kind of specialised help they are 
entitled to receive; 

2. victims' right to legal aid, the services to 
which they can turn in order to exercise that 
right, and the terms and procedures for 
obtaining legal aid free of charge; 

3. the services to which a crime can be 
reported, the procedures following such a 
report, and the types of action which victims 
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престъпление, процедурите след подаване на 

сигнала и възможностите за действие на 
пострадалите при условията и реда на тези 
процедури; 

4. (нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  органите, пред които може да 
бъде подаден сигнал при нарушаване на 
правата им от компетентния орган, действащ 
в рамките на наказателното производство; 

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.) правата им в 
наказателния процес и възможностите за 

участието им в него; 

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 

сила от 6.10.2016 г.) органите, към които 
могат да се обърнат, за да получат защита за 
себе си и своите близки, условията и реда за 
получаване на такава защита; 

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.) органите, към които 
могат да се обърнат, за да получат финансова 
компенсация от държавата, условията и реда 
за получаването й; 

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.) възможностите за 
защита на правата и интересите им, ако са 

чужди граждани, пострадали от 
престъпления на територията на Република 

България; 

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.) възможностите за 
защита на правата и интересите им, ако са 
пострадали от престъпления на територията 
на друга държава, и към кои органи могат да 

се обърнат в тези случаи. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Наблюдаващият прокурор в 

хода на досъдебното производство следи за 
изпълнението на задълженията на 
разследващите органи за предоставяне на 
информацията по ал. 1. 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.).  

can take under the applicable terms and 

procedures; 

4. (new, SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)

 the bodies to which a signal of infringement 
of their rights by the competent authority acting 
in the criminal proceedings may be sent; 

5. (renumbered from Item 4, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016) victims' rights in the 
criminal process and the options for their 
participation in it; 

6. (renumbered from Item 5, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016) the services to which 
victims can turn for protection for themselves 
and their relatives, and the terms and 

procedures for obtaining such protection; 

7. (renumbered from Item 6, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016) the services to which 

victims can turn for financial compensation from 
the State, and the terms and procedures for 
obtaining such compensation; 

8. (renumbered from Item 7, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016) possible ways of protecting 
victims' rights and interests if they are foreign 
nationals who are victims of crime in the 
Republic of Bulgaria; 

9. (renumbered from Item 8, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016) possible ways of protecting 

victims' rights and interests if they are victims 

of crime in another country, and the services to 
which they can turn in such cases. 

(2) (Amended, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  The monitoring prosecutor in the 
course of the pre-trial proceedings shall monitor 
performance of the duties of investigating 
authorities for provision of the information 
referred to in Paragraph 1. 

(3) (Repealed, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016).  

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 6.10.2016 г.) (1) При уведомяването по чл. 
6, ал. 1 компетентните органи се съобразяват 
със състоянието на пострадалите или на 
лицата по чл. 3, ал. 2, включително с 
възрастта им. 

(2) Уведомяването се извършва устно и 
писмено чрез формуляр по образец, на език, 
който пострадалите или лицата по чл. 3, ал. 

2 разбират. 

(3) За уведомяването се изготвя протокол по 

образец, в два еднообразни екземпляра, 
които се регистрират по установения в 

Article 6а. (New, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016) (1) Upon notification under Article 6 
(1), the competent authorities shall take into 
account the condition of the victims or the 
persons under Article 3 (2), including their age. 

(2) Notification shall be made orally and in 
writing by means of a form according to a 
standard form in a language that the victims or 
the persons under Article 3 (2) understand. 

(3) A protocol shall be drawn up for the 

notification, in duplicate, which shall be 

registered in line with the procedure established 
by the relevant body or organisation under 
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съответния орган или организация по чл. 6, 

ал. 1 ред. Единият екземпляр от протокола и 
формулярът по ал. 2 се връчват на 
пострадалия или на лицата по чл. 3, ал. 2. 

Article 6 (1). One copy of the protocol and the 

form under Paragraph 2 shall be served on the 
victim or the persons under Article 3 (2). 

Чл. 6б. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 6.10.2016 г.) Задграничните 
представителства на Република България в 
държавите – членки на Европейския съюз, 
информират писмено българските граждани, 
които се намират там и са пострадали от 
престъпления на територията на приемащата 
държава, както и лицата по чл. 3, ал. 2 – при 

тяхно желание, за компетентните органи в 

тази държава, към които могат да се обърнат 
относно реда за получаване на подпомагане 
и финансова компенсация, за възможността 
по чл. 19, ал. 1, както и за условията и реда 
за получаване на съответния вид 
подпомагане по чл. 8 – 11 на територията на 

Република България. 

Article 6b. (New, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016) Overseas representative offices of 
the Republic of Bulgaria in the Member States 
of the European Union shall inform in writing the 
Bulgarian citizens who are there and who have 
become victims of crimes in the territory of the 
host State, as well as the persons under Article 
3 (2), on request, of the competent authorities 

in such State to which they may refer on the 

procedures for receiving support and financial 
compensation, of the possibility under Article 19 
(1), as well as of the conditions and procedures 
for receiving relevant support under Articles 8 – 
11 on the territory of the Republic of Bulgaria. 

Чл. 7. (1) Националният съвет за 
подпомагане и компенсация на пострадалите 
от престъпления, наричан по-нататък 

"Националният съвет": 

1. издава и разпространява брошура на 
български, английски, немски и френски 

език, в която се съдържа информацията по 
чл. 6, ал. 1; 

2. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  предоставя за безплатно 
разпространение брошурата на органите и 
организациите по чл. 6, ал. 1, както и на 
центровете за спешна медицинска помощ, 
лечебните заведения за болнична помощ, 

дирекциите за социално подпомагане и на 
други юридически лица, които при 
изпълнение на своята дейност контактуват с 
пострадали от престъпления. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Информацията, която се 

съдържа в брошурата, се публикува на 
интернет страниците на Националния съвет, 
Министерството на вътрешните работи, 

Министерството на външните работи, 
организациите за подкрепа на пострадали, 
както и на тези по ал. 1, т. 2. 

(3) Националният съвет съвместно с 
организациите за подкрепа на пострадали 
осигурява функционирането на постоянна 
безплатна телефонна линия с единен 
телефонен номер за цялата страна за 
информиране на пострадалите от 

престъпления. Операторът на телефонната 
линия информира органите на 

Министерството на вътрешните работи за 
пострадали, които са в опасност. 

Article 7. (1) A National Council for Assistance 
and Compensation to Victims of Crime, 
hereinafter called the "National Council", shall: 

1. publish and distribute a brochure in the 
Bulgarian, English, German and French 
languages, containing the information required 

under Article 6, Paragraph 1; 

2. (amended, SG No. 51/2016, effective 

6.10.2016)  provide the brochure, for the 
purpose of its free circulation, to the bodies and 
organisations referred to in Article 6 (1) and to 
first aid centres, social assistance directorates 
and other legal entities which in the course of 
their operations come into contact with victims 

of crime. 

(2) (Supplemented, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  The information contained in the 

brochure shall be published on the websites of 
the National Council, the Ministry of Interior, 
the victim support organisations and those 

referred to in Paragraph 1, Item 2. 

(3) The National Council, jointly with victim 
support organizations, shall be in charge of 
maintaining a permanent toll-free telephone 
line using a single national telephone number to 
provide information to victims of crime. The 

telephone line operator shall report to the 
services of the Ministry of Interior any victims 
who are in danger. 

(4) The National Council, jointly with victim 
support organizations and executive or local 
government services with authority in the field 
of crime victim protection, shall organize public 
campaigns to raise citizens' awareness of their 

rights as victims of crime. 
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(4) Националният съвет съвместно с 

организациите за подкрепа на пострадали и 
органите на изпълнителната или местната 
власт, които имат правомощия в областта на 
закрилата на пострадалите от престъпления, 
организира публични кампании за 
информиране на гражданите за правата им, 
които имат като пострадали от престъпления. 

Глава трета 
ФОРМИ НА ПОДПОМАГАНЕ 
И ФИНАНСОВА 
КОМПЕНСАЦИЯ НА 
ПОСТРАДАЛИ ОТ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

Chapter Three 
FORMS OF ASSISTANCE AND 
FINANCIAL COMPENSATION 
TO VICTIMS OF CRIME 

Чл. 8. (1) Формите на подпомагане на 
пострадалите от престъпления са: 

1. медицинска помощ при спешни състояния 
по реда на Закона за здравето;  

2. психологическа консултация и помощ; 

3. (доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  безплатна правна помощ по 
реда на Закона за правната помощ; 

4. практическа помощ. 

(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 могат да ползват 
формите на подпомагане по ал. 1, т. 2 - 4. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Формите на подпомагане по 

ал. 1, т. 2 и 4 се предоставят при спазване на 
принципа на поверителност преди 
образуване на наказателно производство, по 
време на или в подходящ срок след 
приключване на наказателното производство 
съобразно нуждите на пострадалите и на 
лицата по чл. 3, ал. 2. 

(4) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  При необходимост 

безплатната психологическа консултация и 
помощ по ал. 1, т. 2 се предоставят и след 
постановяване на решението по чл. 24. 

Article 8. (1) The forms of assistance to victims 
of crime shall be: 

1. medical treatment in emergency situations 
according to the procedures established by the 
Health Act ; 

2. psychological counseling; 

3. (supplemented, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  free legal assistance under the 

Legal Aid Act: 

4. practical help. 

(2) Persons referred to in Article 3, Paragraph 2 

shall be entitled to the forms of assistance 
under Paragraph 1, Items 2 to 4. 

(3) (Amended, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  The forms of support under 
Paragraph 1, Items 2 and 4 shall be provided in 
accordance with the principle of confidentiality 
prior to the initiation of criminal proceedings, at 
the time of or within a reasonable period of time 
after the completion of criminal proceedings in 

accordance with the needs of the victims and 

the persons under Article 3 (2). 

(4) (New, SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)
 Where necessary, free psychological 

counselling and assistance under Paragraph 1, 
Item 2 shall be provided after award of the 
judgment under Article 24. 

Чл. 9. (1) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 6.10.2016 г.)  Безплатната 
психологическа консултация и помощ се 
предоставят от специалисти - психолози от 
организациите за подкрепа на пострадали, 
съобразно нуждите на пострадалия и 

психологическото му състояние. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  Дейността по ал. 1 се 

Article 9. (1) (Supplemented, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016)  Free psychological 
counselling and support shall be provided by 
specialist psychologists from victim support 
organisations in accordance with the needs of 
the victim and his/her psychological condition. 

(2) (Amended, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  The activity under Paragraph 1 

shall be funded by the Ministry of Justice, and 
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финансира от Министерството на 

правосъдието, като процедурата по избор на 
организации за подкрепа на пострадали, 
условията и редът за финансирането, 
отчитането и контролът върху дейността им 
се определят с правилника за прилагане на 
закона при спазване на правилата за 
държавните помощи. 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.).  

the procedure for selection of victim support 

organisations, the terms and procedure for 
financing, reporting and control of their activity 
shall be determined by the regulation for 
implementation of this Act in compliance with 
the State aid rules. 

(3) (Repealed, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016).  

Чл. 10. (Отм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 6.10.2016 г.).  

Article 10. (Repealed, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016).  

Чл. 11. (1) Организациите за подкрепа на 
пострадали и всички други юридически лица, 
които при изпълнение на своята дейност 
контактуват с пострадали от престъпления, 
са длъжни да им оказват практическа помощ. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Практическата помощ се 
изразява в разполагането на видно място на 
съответни информационни табла и други 

материали за правата на пострадалите от 
престъпления по този закон, в създаването 
на спокойна и благоприятна среда при 
осъществяването на контакта с тях, в 

предоставянето на информация относно 
риска от вторично и повторно 
виктимизиране, от сплашване или 

отмъщение, както и в предоставяне на съвети 
относно предотвратяването им. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Организациите за подкрепа 
на пострадали осигуряват подслон или друго 
подходящо временно настаняване на 
пострадалите от престъпления, за които е 
налице непосредствен риск от вторично и 
повторно виктимизиране, сплашване и 

отмъщение. 

Article 11. (1) Victim support organizations 
and all other legal entities which, in the course 
of their operation, come into contact with 
victims of crime shall provide practical help to 
victims. 

(2) (Supplemented, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  Practical help shall mean 
displaying information boards and other 
materials at a visible point about the rights of 

victims of crimes under this Act, creating 
relaxed and friendly environment when 
contacting them, providing information about 
the risk of secondary and repeated 

victimisation, of intimidation or revenge, as well 
as providing advice on preventing the latter. 

(3) (New, SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)
 Victim support organisations shall provide 

shelter or any other suitable temporary 

accommodation to the victims of crimes for 
which there is an imminent risk of secondary 
victimisation, intimidation and revenge. 

Чл. 12. (1) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.)  Пострадалите от 
престъпления имат право на еднократна 

финансова компенсация при условията и по 
реда на този закон. 

(2) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 51 от 
2016 г., в сила от 6.10.2016 г.) Финансовата 
компенсация се предоставя след влизане в 
сила на: 

1. осъдителната присъда, включително в 
случаите, когато делото е било разгледано в 
отсъствие на подсъдимия; 

2. (нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  споразумението за решаване 
на делото в досъдебното производство; 

Article 12. (1) (New, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016)  The victims of crime shall 
be entitled to one-off financial compensation 

under the terms and procedures established by 
this Act. 

(2) (Previous text of Article 12, SG No. 
51/2016, effective 6.10.2016)  Financial 
compensation shall be provided upon entry into 
force of: 

1. a guilty verdict, including in cases tried in the 
defendant's absence; 

2. (new, SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)
 the agreement on settling the case in pre-

trial proceedings; 



3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 

28.05.2010 г., предишна т. 2, бр. 51 от 2016 
г., в сила от 6.10.2016 г., изм., бр. 63 от 2017 
г., в сила от 5.11.2017 г.)  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, 8а и 9 от Наказателно-процесуалния 
кодекс;  

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.) прокурорския или 
съдебния акт, с който наказателното 
производство е било спряно поради 
неразкриване на извършителя на 

престъплението. 

3. (amended, SG No. 32/2010, effective 

28.05.2010, renumbered from Item 2, SG No. 
51/2016, effective 6.10.2016, amended, SG 
No. 63/2017, effective 5.11.2017)  a 
prosecutorial or court instrument by which 
criminal proceedings are discontinued, except 
in cases where the discontinuation is in 
pursuance of Article 24, Paragraph 1, Items 1, 

7, 8a and 9 of the Criminal Procedure Code;  

4. (renumbered from Item 3, SG No. 51/2016, 

effective 6.10.2016) a prosecutorial or court 
instrument by which criminal proceedings are 
dismissed on the grounds of failure to identify 
the perpetrator of the crime. 

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила 
от 6.10.2016 г.)  (1) Финансовата 
компенсация се изразява в предоставяне от 
държавата на парична сума, като 
максималният й размер за лице по чл. 3, ал. 

1 или за лицата по чл. 3, ал. 2 не може да 
надвишава 10 000 лв. 

(2) Когато финансовата компенсация се 
предоставя за издръжка на лица по чл. 3, ал. 
2, ненавършили 18-годишна възраст, 
размерът за всяко едно лице е до 10 000 лв. 

Article 13. (Amended, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016)  (1) The financial 
compensation shall cover the provision of an 
amount by the State at the maximum level for 
a person under Article 3 (1) or the persons 

under Article 3 (2) not exceeding BGN 10 000. 

(2) Where the financial compensation is granted 

for maintenance of persons under Article 3 (2) 
under the age of 18, the amount per person 
shall not exceed BGN 10 000. 

Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 – ДВ, 
бр. 51 от 2016 г., в сила от 6.10.2016 г.) 
Финансовата компенсация обхваща, заедно 
или поотделно, имуществените вреди, които 
са пряка последица от престъплението и се 
изразяват във: 

1. разходи за лечение, с изключение на 
разходите, които се поемат от бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса; 

2. пропуснати доходи; 

3. разходи по плащане на съдебни и 
деловодни разноски; 

4. пропуснати средства за издръжка; 

5. разходи по погребение; 

6. други имуществени вреди. 

(2) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  Редът за установяването на 
вредите по ал. 1 и изплащането на 
финансовата компенсация се определят с 
правилника за прилагане на закона. 

Article 14. (1) (Previous text of Article 14, SG 
No. 51/2016, effective 6.10.2016) Financial 
compensation shall cover, jointly or separately, 
pecuniary damages directly caused by a crime 
and consisting in: 

1. medical expenses, except for expenses 
covered by the budget of the National Health 
Insurance Fund; 

2. lost income; 

3. legal fees and litigation costs; 

4. lost support to dependents; 

5. funeral expenses; 

6. other pecuniary damages. 

(2) (New, SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)
 The procedure for establishing damages 

under Paragraph 1 and payment of the financial 

compensation shall be determined by the 
regulation for implementation of the Act. 

Чл. 15. (1) Финансова компенсация не се 
предоставя, когато: 

1. пострадалият е бил осъден за 

престъпление по чл. 3, ал. 3 през последните 

Article 15. (1) Financial compensation shall 
not be awarded where: 

1. the victim has been sentenced for a crime 

referred to in Article 3, Paragraph 3 within the 
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5 години преди подаване на молбата за 

финансова компенсация; 

2. деянието е било извършено в състояние на 

силно раздразнение, което е предизвикано от 
пострадалия с противозаконно действие, от 
което са настъпили или е било възможно да 
настъпят тежки последици за виновния или 
за негови ближни; 

3. деянието е извършено при превишаване 
пределите на неизбежната отбрана; 

4. пострадалият е получил обезщетение по 
друг начин; 

5. пострадалият не е уведомил 

компетентните органи за извършване на 
престъплението, освен ако по уважителни 
причини не е могъл да направи това. 

(2) Когато пострадалият е допринесъл за 
настъпването на престъпния резултат, това 
води до намаляване на финансовата 

компенсация, която би получил. 

last 5 years prior to applying for financial 

compensation; 

2. the crime was committed in a state of high 

agitation, provoked by the victim with unlawful 
action, due to which grave consequences 
occurred or could have occurred for the culprit 
or the culprit's next-of-kin; 

3. the crime was committed by exceeding the 
limits of reasonable self-defence; 

4. the victim has received compensation by 
other means; 

5. the victim has not reported the crime to the 
competent authorities, except if the victim has 

valid reasons for failing to do so. 

(2) Where a victim contributed to the 
occurrence of the criminal consequences, this 
shall entail a reduction of the financial 
compensation which the victim could obtain. 

Чл. 16. Министърът на правосъдието 
незабавно след изплащане на финансовата 
компенсация предявява регресен иск срещу 

извършителя на престъплението или 
неговите наследници за възстановяването на 
изплатената парична сума. 

Article 16. Upon payment of financial 
compensation, the Minister of Justice shall 
immediately file a recourse against the 

perpetrator of the crime or the perpetrator's 
heirs to recover the money paid. 

Глава четвърта 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА 
ПОДПОМАГАНЕ И 
ФИНАНСОВА 
КОМПЕНСАЦИЯ НА 
ПОСТРАДАЛИ ОТ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

Chapter Four 
TERMS AND PROCEDURES 
FOR ASSISTANCE AND 
FINANCIAL COMPENSATION 
TO 
VICTIMS OF CRIME 

Чл. 17. (1) Молбата за предоставяне на 
безплатна психологическа помощ се подава 
до избраната от пострадалия организация за 
подкрепа на пострадали. 

(2) Молбата трябва да съдържа: 

1. трите имена на пострадалия, неговото 
гражданство, дата и място на раждане, 
постоянен и настоящ адрес; 

2. дата, място и обстоятелства на извършване 
на престъплението; 

3. датата, на която пострадалият е уведомил 
компетентните органи за извършеното 
престъпление; 

4. основания на подателя на молбата за 
търсене на психологическа помощ. 

Article 17. (1) An application to receive 
psychological counseling free of charge shall be 
submitted to a victim support organization of 
the victim's choice. 

(2) Such an application shall contain: 

1. the victim's first, middle and last name, 
citizenship, date and place of birth, permanent 
address and current address; 

2. date, place and circumstances of the crime; 

3. the date on which the victim reported the 
crime to the competent authorities; 

4. the applicant's reasons for seeking 
psychological counseling. 



(3) Към молбата се прилагат копия на 

документите, които удостоверяват 
посочените в нея данни. 

(4) Организациите за подкрепа на 
пострадали поддържат регистър на 
внесените молби и предприетите по тях 
действия. 

(3) Such an application shall be accompanied by 

copies of documents verifying the information 
provided in the application. 

(4) Victim support organizations shall maintain 
a register of applications received and actions 
taken thereon. 

Чл. 18. (1) Образец на молбата за финансова 
компенсация се предоставя на пострадалите 
от Националния съвет, областните 
управители или от органите и организациите 
по чл. 6, ал. 1 . 

(2) Молбата за финансова компенсация 
трябва да съдържа: 

1. трите имена на пострадалия, неговото 
гражданство, дата и място на раждане, 
постоянен и настоящ адрес; 

2. дата, място и обстоятелства на извършване 
на престъплението и на уведомяването за 
него; 

3. основания за получаване на финансова 
компенсация. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Молбата за финансова 
компенсация се подава до Националния 

съвет в едногодишен срок от влизането в 

сила на акта по чл. 12, ал. 2. Молбата може 
да се подаде и чрез организация за подкрепа 
на пострадали или чрез областния управител 
по настоящ адрес на пострадалия. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Когато молбата е подадена 
чрез областния управител, тя се изпраща на 
Националния съвет в 7-дневен срок от 

получаването й заедно с образуваната 
преписка. 

(5) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  Когато молбата е подадена 
чрез организация за подкрепа на 

пострадали, тя се изпраща на Националния 
съвет в 7-дневен срок от получаването й. 

(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 
г., в сила от 6.10.2016 г.)  Когато молбата за 
финансова компенсация не е подадена в 
срока по ал. 3, пострадалият или лицата по 
чл. 3, ал. 2 представят писмена декларация 

за причините и обстоятелствата за 
неспазването на срока. Националният съвет 
допуска или отказва разглеждане на 
молбата, за което се мотивира. 

(7) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 
г., в сила от 6.10.2016 г.)  Към молбата се 
прилагат заверени копия на документите, 

които удостоверяват посочените в нея данни, 

включително декларация по образец от 

Article 18. (1) Sample financial compensation 
application forms shall be provided to victims by 
the National Council, regional governors, or 
services or organisations referred to in Article 6 
(1). 

(2) A financial compensation application shall 
contain: 

1. the victim's first, middle and last name, 
citizenship, date and place of birth, permanent 
address and current address; 

2. date, place and circumstances of the crime 
and of the report thereon; 

3. reasons justifying the financial compensation 
application. 

(3) (Amended, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  The application for financial 
compensation shall be submitted to the 
National Council within one year of the entry 

into force of the act under Article 12 (2). The 

application may also be submitted through a 
victim support organisation or through the 
regional governor at the current address of the 
victim. 

(4) (Amended, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  Where the application is 
submitted through the regional governor, it 
shall be forwarded to the National Council within 

7 days of receipt thereof, along with the file 
opened on the case. 

(5) (New, SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)

 (7) Where the application is submitted 
through a victim support organisation, it shall 

be forwarded to the National Council within 7 
days of receipt thereof. 

(6) (Renumbered from Paragraph 5, amended, 
SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)  Where 
the application for financial compensation was 
not submitted within the time limit referred to 
in Paragraph 3, the victim or the persons under 

Article 3 (2) shall submit a written statement of 
the reasons and circumstances of non-
compliance with the time limit. The National 
Council shall admit or refuse to admit the 
application, which shall be reasonably justified. 

(7) (Renumbered from Paragraph 6, amended, 
SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)  

Enclosed to the application shall be certified 

copies of the documents certifying the data 
included therein, including a declaration 
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пострадалия или от лицата по чл. 3, ал. 2, за 

обстоятелството по чл. 15, ал. 1, т. 4. 

(8) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  Когато пострадалият е 
гражданин на друга държава – членка на 
Европейския съюз, за установяване на 
основанието по чл. 15, ал. 1, т. 1 
Националният съвет може да поиска 
съдействие от компетентните органи на 
държавата членка, чийто гражданин е 

пострадалият. 

(9) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 

г., в сила от 6.10.2016 г.)  Националният 
съвет предоставя на пострадалия, на 

областния управител и на организацията за 
подкрепа на пострадали, когато молбата е 
постъпила чрез тях, информация за лице за 
контакт в Министерството на правосъдието, 
документ за получаването на молбата и срока 

за произнасяне по нея. 

according to standard form by the victim or by 

the persons under Article 3 (2) of the 
circumstance under Item 4 of Article 15 (1). 

(8) (New, SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)
 Where the victim is a national of another 

European Union Member State, to verify the 
grounds under Article 15, Paragraph 1, Item 1, 
the National Council may ask for cooperation 
from the competent authorities in the Member 
State of the victim's nationality. 

(9) (Renumbered from Paragraph 7, amended, 
SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)  The 

National Council shall provide to the victim, and 
where the application was received through the 

regional governor, also to the regional 
governor, information about a contact person at 
the Ministry of Justice, a confirmation of 
application receipt and the time limit for issuing 
a decision on it. 

Чл. 19. (1) Български гражданин, който е 
пострадал от престъпление, извършено в 
друга държава - членка на Европейския 

съюз, може да подаде молба за финансова 
компенсация до компетентния орган на 
другата държава членка чрез Националния 
съвет. 

(2) Националният съвет изпраща молбата на 
компетентния орган на другата държава 
членка заедно с формуляр за предаването й. 

Article 19. (1) A Bulgarian national who is a 
victim of a crime committed in another 
European Union Member State may apply for 

financial compensation with the competent 
authority in the other Member State through 
the agency of the National Council. 

(2) The National Council shall forward the 

application, along with an application receipt 
form, to the competent authority in the other 
Member State. 

Глава пета 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ И 
КОМПЕНСАЦИЯ НА 
ПОСТРАДАЛИ ОТ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

Chapter Five 
ORGANIZATION AND 
PROCEDURE OF THE 
NATIONAL COUNCIL FOR 
ASSISTANCE AND 
COMPENSATION TO 
VICTIMS OF CRIME 

Чл. 20. (1) За осъществяване и 
координиране на дейностите по този закон 
към министъра на правосъдието се създава 
Национален съвет за подпомагане и 

компенсация на пострадали от престъпления. 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  Националният съвет се състои 
от постоянни членове: съдия от Върховния 
касационен съд, определен от неговия 
председател; прокурор от Върховната 
касационна прокуратура, определен от 
главния прокурор; по един служител от 

Министерството на вътрешните работи, 

Министерството на здравеопазването, 

Article 20. (1) For the purposes of 
implementing and coordinating the activities 
covered under this Act, a National Council for 
Assistance and Compensation to Victims of 

Crime shall be set up under the Minister of 
Justice. 

(2) (Supplemented, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  The National Council shall consist 
of the following permanent members: a judge 
from the Supreme Court of Cassation, as 
designated by the chairperson thereof; a 
prosecutor from the Supreme Cassation 

Prosecution Office, as designated by the 

Prosecutor General; one official each from the 
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Министерството на труда и социалната 

политика, Министерството на финансите, 
Министерството на правосъдието и 
Министерството на външните работи, 
определени от съответните министри; по 
един представител на Държавната агенция за 
закрила на детето, Националната комисия за 
борба с трафика на хора, Висшия адвокатски 

съвет и на Асоциацията на организациите за 
подкрепа на пострадали от престъпления. 
Представителят на асоциацията се избира на 
общо събрание на тези организации. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  По реда на ал. 2 се определят 
и резервни членове, които заместват 

постоянните членове при тяхно отсъствие. 

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.) Председател на 
Националния съвет е министърът на 

правосъдието или оправомощен от него 
заместник-министър. 

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.) Дейността на 
Националния съвет се осигурява технически 
от служители от администрацията на 
Министерството на правосъдието. 

Ministry of Interior, the Ministry of Health, the 

Ministry of Labour and Social Policy, the Ministry 
of Finance, the Ministry of Justice and the 
Ministry of Foreign Affairs, as designated by the 
respective ministers; and one representative 
each of the State Agency for Child Protection, 
the National Commission for Combating 
Trafficking in Human Beings, the Supreme Bar 

Council and the Association of Crime Victim 
Support Organisations. The Association 
representative shall be elected at a general 
meeting of the member organisations. 

(3) (New, SG No. 51/2016, effective 6.10.2016)
 In accordance with Paragraph 2 deputy 

members shall be designated to substitute 

permanent members in their absence. 

(4) (Renumbered from Paragraph 3, SG No. 
51/2016, effective 6.10.2016) The National 
Council shall be chaired by the Minister of 

Justice or a deputy minister authorized by the 
Minister of Justice. 

(5) (Renumbered from Paragraph 4, SG No. 
51/2016, effective 6.10.2016) The National 
Council shall operate with technical support 
from members of the administration of the 
Ministry of Justice. 

Чл. 21. Националният съвет: 

1. отговаря за изплащането на финансовите 

компенсации; 

2. (доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  изготвя образец на молбата за 
финансова компенсация на български, 
английски, френски и немски език, списък на 
документите, които са необходими за 
разглеждането й, образци на формуляра и на 
протокола по чл. 6а, ал. 2 и 3, на 
декларацията по чл. 18, ал. 7, както и 

формулярите по чл. 19, ал. 2 и чл. 24, ал. 8, 
и ги предлага за утвърждаване на министъра 
на правосъдието; 

3. разработва политиката, планирането и 
представянето на законодателни и 
практически инициативи в областта на 
подпомагането на пострадалите от 
престъпления; 

4. координира дейността на органите и 
организациите по чл. 6, ал. 1 във връзка с 
изпълнението на закона; 

5. оказва съдействие на български граждани, 
пострадали от престъпления на територията 

на друга държава - членка на Европейския 
съюз, при попълване на молбите за 
финансова компенсация и ги изпраща на 
компетентния орган на другата държава 

членка; 

Article 21. The National Council shall: 

1. be in charge of paying financial 

compensation; 

2. (supplemented, SG No. 51/2016, effective 

6.10.2016)  compile a standard form of the 
financial compensation application in Bulgarian, 
English, French and German, a list of the 
documents required to support the application, 
and the standard forms of the form and protocol 
referred to in Article 6a (2) and (3), of the 
declaration under Article 18 (7), and the forms 

under Article 19 (2) and Article 24 (8) and shall 
submit them for approval to the Minister of 
Justice; 

3. devise a policy and a planning and proposal 
process for legislative and practical initiatives in 
the field of crime victim assistance; 

4. coordinate the activities of the services and 
organizations referred to in Article 6, Paragraph 
1 for the purposes of implementing this Act; 

5. assist Bulgarian nationals who are victims of 
crime in other European Union Member States 
in completing their financial compensation 
applications, and forward such applications to 

the competent authorities in the other Member 
States; 

6. commission victimological research and 
coordinate other research programmes in the 

field of crime victim assistance; 
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6. възлага провеждането на виктимологични 

изследвания и осъществява съгласуването на 
други изследователски програми в областта 
на подпомагането на пострадалите от 
престъпления; 

7. провежда и координира информационната 
дейност по чл. 6 и 7; 

8. организира и провежда подготовката и 
обучението на кадри в областта на 
подпомагането на пострадалите от 
престъпления; 

9. осъществява международното 
сътрудничество в областта на подпомагането 
на пострадалите от престъпления; 

10. ежегодно представя пред министъра на 
правосъдието доклад за предприетите 
действия за подпомагане и финансова 

компенсация на пострадалите от 
престъпления; 

11. най-малко веднъж на три месеца се 
отчита пред министъра на правосъдието за 
изразходваните средства във връзка с 
подпомагането и финансовата компенсация 
на пострадалите от престъпления. 

7. conduct and coordinate the information 

activities referred to in Articles 6 and 7; 

8. organize and conduct the instruction and 

training of crime victim assistance personnel; 

9. carry out international cooperation in the 

field of crime victim assistance; 

10. submit annual reports to the Minister of 
Justice on the actions taken to provide 

assistance and financial compensation to 
victims of crime; 

11. report at least once quarterly to the Minister 
of Justice on moneys spent on assistance and 
financial compensation to victims of crime. 

Чл. 22. (1) Към Националния съвет се 
създава експертна комисия за подпомагане 

на дейността му. Членовете на комисията се 
определят от министъра на правосъдието. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Правомощията и дейността на 
експертната комисия се уреждат с 
правилника за прилагане на закона. 

Article 22. (1) An expert commission shall be 
set up with the National Council to assist the 

Council in its activities. Commission members 
shall be designated by the Minister of Justice. 

(2) (Amended, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  The powers and activities of the 
Expert Commission shall be governed by the 
regulation for implementation of this Act. 

Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.)  Националният съвет 
заседава веднъж месечно. 

(2) Заседанията на Националния съвет се 
свикват и ръководят от неговия председател. 
При отсъствие на председателя за всеки 

конкретен случай се определя член на 

съвета, който да изпълнява функциите на 
председател. 

(3) Членовете на Националния съвет се 
уведомяват най-малко три дни преди датата 
на провеждане на редовните заседания. 

(4) Заседанията на Националния съвет са 
редовно проведени, ако в тях участват най-
малко две трети от членовете му. При липса 
на кворум председателят насрочва ново 
заседание не по-късно от три дни. 

Article 23. (1) (Amended, SG No. 51/2016, 
effective 6.10.2016)  The National Council 
shall meet once a month. 

(2) National Council meetings shall be convened 
and chaired by the Council chairperson. In the 
chairperson's absence, a Council member shall 

be designated separately in each case to 

perform the chairperson's functions. 

(3) National Council members shall be given at 

least three day's notice of all regular meetings. 

(4) A National Council meeting shall be valid 

only if attended by at least two-thirds of the 
Council members. If no quorum is present, the 
chairperson shall schedule a new meeting not 
later than three days thereafter. 

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 

сила от 6.10.2016 г.)  Молбите за 
предоставяне на финансова компенсация се 

Article 24. (1) (Amended, SG No. 51/2016, 

effective 6.10.2016)  Financial compensation 
applications shall be examined within one 
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разглеждат в едномесечен срок от датата на 

постъпването им. При необходимост този 
срок може да бъде удължаван до три месеца. 

(2) Националният съвет приема решенията си 
с обикновено мнозинство от присъстващите. 
Те се оформят писмено в деня на провеждане 
на заседанието. 

(3) Решението за предоставяне на финансова 
компенсация съдържа: 

1. трите имена, единния граждански номер, 
гражданството и постоянния и настоящия 
адрес на лицето, на което се предоставя 
финансова компенсация; 

2. правната квалификация, времето и 
мястото на извършване на престъплението, 
от което е пострадало лицето; 

3. вредите, за които се предоставя 
финансовата компенсация, и размера й. 

(4) Решението за отказ за предоставяне на 
финансовата компенсация съдържа данните 
по ал. 3, т. 1 и 2 и се мотивира. 

(5) Решенията не подлежат на обжалване. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  Препис от решението се 
изпраща незабавно на пострадалия и на 
областния управител или на организацията 

за подкрепа на пострадали, когато молбата 
за финансова компенсация е постъпила чрез 
тях. 

(7) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.)  В случаите на чл. 12, ал. 2, т. 
4 препис от решението на Националния съвет 
се изпраща на органа, който е постановил 
акта за спиране на наказателното 

производство, с указание за прилагането му 
към делото. 

(8) Когато молбата за финансова 

компенсация е постъпила чрез компетентен 
орган на друга държава - членка на 
Европейския съюз, Националният съвет 

изпраща на този орган препис от решението 
си заедно с формуляр за предаването му. 

month of the date of receipt thereof. If 

necessary, this period may be extended up to 
three months. 

(2) A National Council decision shall require 
approval by a simple majority of those present 
in order to pass. All decisions shall be 
formulated in writing on the date of the 
respective meeting. 

(3) A decision to award financial compensation 
shall state: 

1. the first, middle and last name, personal 
identification number, citizenship, permanent 
address and current address of the person 
awarded financial compensation; 

2. the legal classification, time and place of the 
crime in which the beneficiary of the decision 
was a victim; 

3. the damages for which the financial 
compensation is awarded and the size of the 

compensation payment. 

(4) A decision to deny financial compensation 

shall state the information referred to in 
Paragraph 3, Items 1 and 2 and shall be 
substantiated. 

(5) Decisions shall be not be subject to appeal. 

(6) (Amended, SG No. 51/2016, effective 

6.10.2016)  A transcript of the decision shall 
be sent immediately to the victim, and to the 
regional governor or the victim support 
organisation, where the financial compensation 
application was submitted through the regional 
governor or through a victim support 

organisation. 

(7) (Amended, SG No. 51/2016, effective 

6.10.2016)  In the cases referred to in Item 4 
of Article 12 (2), a copy of the National Council 
decision shall be forwarded to the authority 
which ordered the suspension of the criminal 
proceedings, along with an indication that the 
decision should be enclosed with the case file. 

(8) Where a financial compensation application 
was received via a competent authority of 
another European Union Member State, the 

National Council shall forward a copy of its 
decision, along with a decision receipt form, to 
the said authority. 

Чл. 25. (1) Средствата за изпълнение на 
закона се осигуряват по бюджета на 

Министерството на правосъдието, като се 
планират по реда и в сроковете на 
процедурата за изготвяне на държавния 
бюджет за всяка година. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 

6.10.2016 г.)  Средствата, получени по 
предявените регресни искове по чл. 16, 

Article 25. (1) Funds to implement this Act 
shall be drawn from the budget of the Ministry 

of Justice according to a schedule based on the 
conditions and time limits of the procedure for 
preparing the national budget for each year. 

(2) (Amended, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016)  Any proceeds arising from 

recourse under Article 16 shall be credited to 
the budget of the Ministry of Justice. 
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постъпват по бюджета на Министерството на 

правосъдието. 

Чл. 26. Органите на държавната и местната 
власт, длъжностните лица, юридическите 
лица и гражданите са длъжни да оказват 

съдействие на Националния съвет при 
изпълнение на неговите функции. 

Article 26. Central and local government 
services, public officials, legal entities and the 
general public shall assist the National Council 

in performing its functions. 

Глава шеста 

МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Chapter Six 

INTERNATIONAL 
COOPERATION 

Чл. 27. (1) Националният съвет се обръща за 
съдействие към компетентните органи на 
други държави в случаите, когато български 
граждани са пострадали от престъпление в 
чужбина, и оказва съдействие на граждани 
на други държави, законно пребиваващи на 

територията на Република България, за 
предоставяне на формите на подпомагане по 
чл. 8, ал. 1. 

(2) Централен орган по приемане и решаване 
на молбите за финансова компенсация от 
граждани на чужди държави е 

Министерството на правосъдието. 

Article 27. (1) The National Council shall turn 
to the competent authorities in other countries 
for assistance in cases where Bulgarian 
nationals are victims of crime abroad, and shall 
provide assistance to nationals of other 
countries who reside legally in the Republic of 

Bulgaria, in order to make available the forms 
of assistance referred to in Article 8, Paragraph 
1. 

(2) The Ministry of Justice shall be the central 
authority in charge of receiving and deciding on 
financial compensation applications from 

nationals of foreign countries. 

Глава седма 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗ
АТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Chapter Seven 
ADMINISTRATIVE PENALTY 
PROVISIONS 

Чл. 28. (1) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в 
сила от 6.10.2016 г.)  Който не изпълни 
задължение по чл. 6, ал. 1, чл. 9 или чл. 11, 

ал. 1 и 3 и чл. 18, ал. 5, се наказва с глоба от 
100 до 500 лв. или с имуществена санкция в 

размер от 1000 до 2000 лв. 

(2) Когато нарушението е извършено 
повторно, наказанието е глоба от 500 до 1500 
лв. или имуществена санкция в размер от 
2000 до 5000 лв. 

Article 28. (1) (Supplemented, SG No. 
51/2016, effective 6.10.2016)  Failure to 
perform an obligation under Article 6 (1), Article 

9 or Article 11 (1) and (3), and Article 18 (5) 
shall carry a fine ranging from 100 to 500 leva 

or a pecuniary penalty of 1,000 to 2,000 leva. 

(2) A second infraction shall carry a fine of 
between 500 and 1,500 leva or a pecuniary 
penalty of between 2,000 and 5,000 leva. 

Чл. 29. (1) Актовете за установяване на 
административните нарушения се съставят от 
член на Националния съвет или от 
длъжностни лица от администрацията на 
Министерството на правосъдието, 
оправомощени от председателя на 
Националния съвет. 

(2) Наказателните постановления се издават 
от председателя на Националния съвет. 

Article 29. (1) The drawing up of written 
statements of administrative infractions shall be 
the responsibility of a National Council member 
or officials in the administration of the Ministry 
of Justice authorized by the National Council 
chairperson. 

(2) The issuing of penalty orders shall be the 

responsibility of the National Council 
chairperson. 
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(3) Установяването на нарушенията, 

издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват 
по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания. 

(3) Infractions shall be established, and penalty 

orders shall be issued, appealed and carried 
out, according to the procedures prescribed by 
the Administrative Violations and Sanctions Act. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 
(Загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 
2016 г., в сила от 6.10.2016 
г.)  

ADDITIONAL PROVISIONS 
(Title amended, SG No. 
51/2016, effective 
6.10.2016)  

§ 1. По смисъла на този закон "организация 
за подкрепа на пострадали" е юридическо 
лице с нестопанска цел, създадено при 
условията на българското законодателство и 
регистрирано в обществена полза, което 
безплатно оказва подкрепа на пострадали от 
престъпления и при подходящи условия 

допълва действията на държавата в това 
отношение. 

§ 1. For the purposes of this Act, "victim 
support organization" shall denote a non-profit 
legal entity established under the conditions of 
Bulgarian law and registered to operate for the 
public benefit, whose support to victims of 
crime is provided free of charge and, conducted 
under appropriate conditions, complements the 

action of the State in this area. 

§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 
6.10.2016 г.) Този закон въвежда 

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 (ОВ, L 315/57 от 14 ноември 2012 г.). 

§ 1а. (New, SG No. 51/2016, effective 
6.10.2016) This Act transposes the 

requirements of Directive 2012/29/EU of the 

European Parliament and of the Council of 25 
October 2012 establishing minimum standards 
on the rights, support and protection of victims 
of crime, and replacing Council Framework 
Decision 2001/220/JHA (OJ L 315/57 of 14 
November 2012). 

ПРЕХОДНИ И 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 

TRANSITIONAL AND FINAL 

PROVISIONS 

§ 2. Националният съвет се създава в срок до 
два месеца от влизането в сила на закона. В 

този срок ръководителите по чл. 20, ал. 2 
определят своите представители. 

§ 2. The National Council shall be set up within 
two months after this Act enters into force. 

Within the same time limit, the leaders referred 
to in Article 20, Paragraph 2 shall designate 
their representatives. 

§ 3. (1) В срок един месец от създаването си 
Националният съвет изготвя и предоставя на 
министъра на правосъдието за утвърждаване 
образци на молбата за финансова 
компенсация и списък на документите, 
необходими за разглеждане на молбата. 

(2) В срока по ал. 1 Националният съвет 

изготвя формулярите по чл. 19, ал. 2 и чл. 
24, ал. 8 в съответствие с Решение 
2006/337/ЕО на Европейската комисия за 

§ 3. (1) Within a month after its establishment, 
the National Council shall compile and submit 
for approval by the Minister of Justice financial 
compensation application samples and a list of 
the documents required to support such 
applications. 

(2) Within the time limit specified in Paragraph 

1, the National Council shall compile the forms 
referred to in Article 19, Paragraph 2 and Article 
24, Paragraph 8 in accordance with Commission 
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определяне на стандартни формуляри за 

предаване на молби и решения съгласно 
Директива 2004/80/ЕО на Съвета относно 
компенсирането на жертви на престъпления 
и ги предоставя на министъра на 
правосъдието за утвърждаване. 

Decision 2006/337/EC establishing standard 

forms for the transmission of applications and 
decisions pursuant to Council Directive 
2004/80/EC relating to compensation to crime 
victims, and shall submit them for approval by 
the Minister of Justice. 

§ 4. (1) Този закон се прилага за 
престъпления по чл. 3, ал. 3, извършени след 
30 юни 2005 г. 

(2) За престъпленията, по които има влязъл 
в сила акт по чл. 12 преди изтичането на 
срока по § 2, срокът за подаване на молбата 
за финансова компенсация е един месец след 

изтичането на срока по § 3, ал. 1. 

§ 4. (1) This Act shall apply to crimes under 
Article 3, Paragraph 3, committed after June 30, 
2005. 

(2) In case of a crime for which a legal 
instrument referred to in Article 12 entered into 
force before expiry of the time limit under § 2, 
the time limit for submitting a financial 

compensation application shall be one month 

after expiry of the time limit under § 3, 
Paragraph 1. 

§ 5. Изпълнението на закона се възлага на 
министъра на правосъдието. 

§ 5. The implementation of this Act shall be 
assigned to the Minister of Justice. 

§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г. § 6. This Act shall enter into force on January 
1, 2007. 

Законът е приет от 40-то Народно събрание 

на 18 декември 2006 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание. 

 

This Act was approved by the 40th National 

Assembly on December 18, 2006 and sealed 
with the official seal of the National Assembly. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за подпомагане  

и финансова компенсация на пострадали от 
престъпления  

(ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 6.10.2016 г.) 

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

to the Crime Victim Assistance and Financial 
Compensation Act  

(SG No. 51/2016, effective 6.10.2016) 

§ 21. (В сила от 5.07.2016 г. - ДВ, бр. 51 от 

2016 г.) В тримесечен срок от обнародването 
на този закон в "Държавен вестник" 
Министерският съвет приема правилникa за 
прилагането на закона. 

§ 21. (Effective 5.07.2016 - SG No. 51/2016) 

Within three months of the promulgation of this 
Act in the State Gazette the Council of Ministers 
shall adopt the regulation for implementation 
thereof. 

§ 22. Подадените до влизането в сила на този 
закон молби за финансова компенсация се 
разглеждат при досегашните условия и ред. 

§ 22. The applications for financial 
compensation submitted before entry into force 
of this Act shall be examined under the existing 
terms and procedure. 

§ 23. (В сила от 5.07.2016 г. - ДВ, бр. 51 от 
2016 г.) В двумесечен срок от обнародването 
на този закон в "Държавен вестник" 

Националният съвет изготвя и предоставя на 
министъра на правосъдието за утвърждаване 

§ 23. (Effective 5.07.2016 - SG No. 51/2016) 
Within two months of promulgation of this Act 
in the State Gazette the National Council shall 

prepare and submit for approval to the Minister 
of Justice standard forms of the form and the 
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образци на формуляра и на протокола по чл. 

6а, ал. 2 и 3 и на декларацията по чл. 18, ал. 
7. 

protocol under Article 6a (2) and (3) and of the 

declaration under Article 18 (7). 

§ 24. Законът влиза в сила три месеца след 
обнародването му в "Държавен вестник", с 

изключение на § 21 и 23, които влизат в сила 
от деня на обнародването. 

§ 24. This Act shall enter into force three 
months after its promulgation in the State 

Gazette, with the exception of § 21 and § 23, 
which shall be effective from the day of 
promulgation. 

•  

•  
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