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Инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до 
правна помощ“ се изпълнява от Центъра за изследване на демокрацията в партньорство с академични и 
неправителствени организации от четири страни – членки на ЕС, координирано от университета „Адам 
Мицкевич“ в Познан, Полша. 

Обучителен семинар „Положението на пострадалите от 

престъпления в наказателното производство и достъпът им до 

правна помощ“ 

На 20 март 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе обучителен семинар на 

тема „Положението на пострадалите от престъпления в наказателното производство и 

достъпът им до правна помощ“ с участието на съдии, прокурори, адвокати и представители на 

Министерството на правосъдието.  

В рамките на семинара бяха обсъдени основните правни стандарти, заложени в Директива 

2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година 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, както и актуалното 

състояние на българската правна уредба в тази област. Очертан бе опитът на Националното 

бюро за правна помощ в осигуряването на правна помощ за пострадали от престъпления, 

както и основните проблеми в работата с жертвите, сред които много ниският праг на доход – 

критерий за отпускане на помощта. Подробно бе описан пилотният проект на Бюрото за 

национална гореща линия за първична правна помощ и изнесените консултативни центрове в 

Сливен и Видин. Представени бяха и информационните карти за правата на жертвите на 

престъпления в наказателното производство, част от Европейския портал за електронно 

правосъдие, чието първоначално изготвяне бе координирано от екип на Центъра за 

изследване на демокрацията.  

В рамките на дискусията бе изтъкната нуждата от разработване на минимални стандарти при 

предоставянето на правна помощ от страна на адвокатите, както и на надежден статистически 

модул за осигурената защита.  

Повече информация за обучителния семинар можете да намерите на уебстраницата на 

Центъра за изследване на демокрацията.  

Предложения за промени в Закона за подпомагане и 

финансова компенсация на пострадали от престъпления 

С оглед на някои отчетени слабости на Закона за подпомагане и финансова компенсация на 

пострадали от престъпления (ЗПФКПП) през март 2013 г. Националният съвет за подпомагане 

и компенсация на пострадали от престъпления изготви предложения за промени в Закона, 

които да подобрят положението на пострадалите от тежки умишлени престъпления в правен, 

социален и практически аспект.  

Сред предложенията на Съвета са:  



� да бъде разширен и прецизиран обхватът на тежките умишлени престъпления, за които 

законът предвижда подпомагане и финансова компенсация;  

� да бъдат улеснени процедурите за предоставяне на финансова компенсация по ЗПФКПП;  

� да бъде разширен обхватът на органите и организациите, които предоставят 

информацията по ЗПФКПП на пострадалите от престъпления;  

� да бъде обсъдена възможността за включване на социалната помощ към формите на 

подпомагане по ЗПФКПП;  

� да се регламентира детайлно в закона взаимодействието на Националния съвет с 

неправителствените организации за подкрепа на пострадали.  

С оглед предприемането на законодателни стъпки за промени в ЗПФКПП Правната програма 

на Центъра за изследване на демокрацията изготви становище, в което настоява със 

съответни изменения и допълнения в Закона да започне и процесът на транспониране на 

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година 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.  

За абонамент за електронния бюлетин на инициативата можете да се обърнете към 

Центъра за изследване на демокрацията на електронен адрес law@online.bg.  

С финансовата подкрепа на програма „Наказателно правосъдие“ на Европейския съюз 
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