ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
КЮСТЕНДИЛ
Административната
услуга
№
2318 „Приемане
и
разглеждане на молби за финансова компенсация по Закона за
подпомагане и финансова компенсация на пострадали от
престъпления“ се предоставя от Министъра на правосъдието, на
основание разпоредбите на Закона за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпления (Обн. ДВ. бр.105 от
22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр. 32 от 27 Април 2010 г., изм.
и доп. ДВ. бр. 51от 5 Юли 2016 г., изм. ДВ. бр. 63 от 4 Август
2017 г.).
Молбите за финансова компенсация се подават до
Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали
от престъпления към Министъра на правосъдието. Молбите може
да бъдат подавани и чрез Областния управител (или
организация за подкрепа на пострадали) по настоящ адрес на
пострадалия (чл. 18, ал. 1 и ал. 4 ЗПФКПП). Когато молбата е
подадена чрез Oбластния управител, тя се изпраща на
Националния съвет в 7-дневен срок от получаването й заедно с
образуваната преписка.
Молбите за финансова компенсация се подават в
едногодишен срок от влизането в сила на акта по чл. 12, ал. 2
ЗПФКПП, по утвърден от министъра на правосъдието образец на
молба и списък с необходимите документи за разглеждане. Към
молбaтa се прилагат заверени копия на документите, които
удостоверяват посочените в нея данни, включително декларация
по образец от пострадалия или от лицата по чл. 3, ал. 2 ЗПФКПП,
за обстоятелството по чл. 15, ал. 1, т. 4 ЗПФКПП.
Когато молбата за финансова компенсация не е подадена в
срок, пострадалият или лицата по чл. 3, ал. 2 ЗПФКПП представят
писмена декларация за причините и обстоятелствата за
неспазването на срока. Националният съвет допуска или отказва
разглеждане на молбата, за което се мотивира.
Образци на необходимите документи може да
изтеглите от интернет страницата на Националния съвет за
подпомагане
и
компенсация
на
пострадали
от
престъпления.

The administrative service № 2318 “Receiving and examining
financial compensation applications under the Crime Victim Assistance
and Financial Compensation Act” is provided by the Minister of Justice,
on the basis of the Crime Victim Assistance and Financial
Compensation Act (Promulgated, SG No. 105/22.12.2006, amended,
SG No. 32/27.04.2010, amended and supplemented, SG No.
51/5.07.2016, amended, SG No. 63/4.08.2017) provisions.
The applications for financial compensation shall be submitted
to the National Council for Assistance and Compensation to Victims of
Crime, set up under the Minister of Justice. The applications may
also be submitted through the regional governor (or a victim
support organisation) at the current address of the victim (Art.
18, para. 1 and 4 of CVAFCA). 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.
The applications for financial compensation shall be submitted
within one year of the entry into force of the act under Art. 12, para.
2 of CVAFCA, in accordance with the financial compensation
application sample form, approved by the Minister of Justice, and a
list of the needed documents for consideration of the application.
Enclosed to the application shall be certified copies of the documents
certifying the data included therein, including a declaration according
to standard form by the victim or by the persons under Art. 3, para.
2 of CVAFCA, of the circumstance under Item 4 of Art. 15, para. 1 of
CVAFCA.
Where the application for financial compensation was not
submitted within the time limit, the victim or the persons under Art.
3, para. 2 of CVAFCA 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.
Samples of the required documents can be downloaded
from the National Council for Assistance and Compensation to
Victims of Crime website.

ЗАБЕЛЕЖКА във връзка с посоченото изискване
за представяне на свидетеслтво за съдимост!:
Съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 4 (Нова - ДВ, бр.
103
от
2017
г.,) от
Закона
за
ограничаване
на
административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност и чл. 36, ал. 5 (Нова - ДВ, бр. 103
от 2017 г.) от Административнопроцесуалния кодекс, в сила
от 01.01.2018 г.:
„Когато
в
нормативен
акт
са
въведени
изисквания, свързани със съдимостта на физическо
лице, необходимите данни за българските граждани се
установяват служебно от съответния административен
орган.“

Не се заплаща за услугата
За повече информация:
http://www.compensation.bg/

N.B. regarding the specified requirement for the
submission of Conviction Status Certificate!:
According to the provisions of Art. 5, para. 4 (New, SG
№103/2017) of Act Restricting Administrative Regulation and
Administrative Control over Economic Activity and Art. 36, para. 5
(New, SG №103/2017) of Code of Administrative Procedure,
effective 01.01.2018:
“Where a normative act introduces requirements
related to the conviction status of the individuals, the needed
data for the Bulgarian citizens shall be established ex officio
by the respective administrative body.”

The service is free of charge
For more information:
http://www.compensation.bg/en
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