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, 14.03.2016 г. (понеделник), от 14:00 ч. се състоя заседание на Националния съвет за
подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП).
На заседанието присъстваха следните членове на НСПКПП: Вергиния Мичева-Русева –
заместник-министър на правосъдието, председател на Съвета; Любомир Димов – представител
на Министерство на правосъдието и председател на Експертната комисия към Съвета; Веска
Райчева – Върховен касационен съд; Радосвета Раева – Върховна касационна прокуратура;
Благородна Макева – Министерство на вътрешните работи; Вероника Трифонова –
Министерство на здравеопазването; Мария Стефанова – Министерство на труда и социалната
политика; Ася Първанова – Министерство на финансите; Ралица Димитрова – Министерство на
външните работи и Александра Радкова-Кънева – Държавна агенция за закрила на – 10 от общо
13 членове на НСПКПП.
На заседанието присъстваха още: Георги Спасов – секретар на Съвета, член на
Експертната комисия, водещ протокола на заседанието и Мирияна Илчева – Център за
изследване на демокрацията.
В 14.15 ч. НСПКПП прие, че е налице необходимия кворум и заседанието следва да се
счете за редовно при следния дневен ред:
1. Представяне на проект за пострадалите от престъпления, изпълняван от Центъра за
изследване на демокрацията;
2. Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по Закона за
подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП);
3. Други.
--Председателят на Съвета г-жа Вергиния Мичева-Русева направи предложение да бъдат
включени за разглеждане в дневния ред две молби за финансова компенсация, които не
фигурират в предварително представения дневен ред за заседанието, тъй като фактите и
обстоятелствата по тези молби дават възможност да бъдат взети решения в настоящото
заседание. (Гласуване: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
Председателят на Съвета подложи на гласуване така предложения дневен ред, който беше
приет от членовете на Съвета. (Гласуване: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
1. Представяне на проект за пострадалите от престъпления, изпълняван от Центъра за
изследване на демокрацията.
Г-жа Мирияна Илчева от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) представи пред
Съвета проект „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред
държавата“. Проектът се изпълнява от ЦИД и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа
на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009 – 2014 г. Инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите
групи пред държавата“ включва четири уязвими групи: лишени от свобода, пострадали от
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трафик на хора и от домашно насилие, както и някои чужденци. Взаимоотношенията на тези
уязвими групи с държавната власт са затруднени от редица фактори, сред които недостатъчната
обезпеченост на институциите с човешки и финансови фактори. Целата на проекта е да се
проучи, да се направи критична оценка и да се предложат пътища за усъвършенстване на
взаимодействието между двете целеви групи, вземащи решения и НПО, в тази област.
Направените изводи и заключения ще насърчат обмена на опит и доброто сътрудничество на
институциите и гражданското общество. В предходните си етапи, инициативата „Гражданските
организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“ е очертала профила
на уязвимите групи, отношенията им с властите и НПО, и успешният чуждестранен опит и
приложими в българрския контекст практики. Изготвена е Концепция за по-ефективно участие
на НПО в системата за подпомагане на избраните уязвими групи, която цели да превърне
направените изводи и заключения в по-нататъшни практически стъпки. Концепцията е
обсъждана на редица срещи с институции и организации и беше представена и на членовете на
Съвета. Г-жа Илчева отправи покана към Съвета, за участие в предстояща коференция по
инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред
държавата“.
2. Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по ЗПФКПП.
- Вх. № 98-00-40/06.11.2015 г. и Вх. № 98-00-40/18.11.2015 г., във връзка с молба за финансова
компенсация с Вх. № 98-00-40/30.06.2015 г. от В.А.П. С Решение № 25/09.10.2015 г. НСПКПП е
отказал предоставянето на финансова компенсация по молба за финансова компенсация с Вх.
№ 98-00-40/30.06.2015 г. от В.А.П., на основание чл. 12, във вр. с чл. 3, ал. 3, вр. с чл. 24, ал. 4 от
ЗПФКПП. Към молбата не е бил представен акт по смисъла на чл. 12 от закона, от който да е
видно, че е извършено престъпление по чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. В решението е обърнато
внимание на молителката за правомощията на Съвета по чл. 21 от ЗПФКПП, включително за
възможността да защити законните си права и интереси, в случай, че са нарушени и пред кои
компетентни органи да се обърне за съдействие. В подадените две нови молби с Вх. № 98-0040/06.11.2015 г. и Вх. № 98-00-40/18.11.2015 г., във връзка с Решение № 25/09.10.2015 г. на
НСПКПП, молителката излага твърдения относно неправилност на решението, поради
констатацията за липса на данни и доказателства за извършени тежки престъпления срещу нея,
както и липса на прозрачност при приемането на решението от членовете на Съвета.
В заседанието бяха представени всички факти, обстоятелства и документи по трите преписки,
включително становището на Експертната комисия по молбата за финансова компенсация на
В.А.П. Съветът прие да не преразглежда Решение № 25/09.10.2015 г. по молба за финансова
компенсация с Вх. № 98-00-40/30.06.2015 г. от В.А.П., на основание чл. 12, във вр. чл. 3, ал. 3 от
ЗПФКПП, тъй като към молбата няма представен акт по смисъла на чл. 12 от закона, от който да
е видно, че е извършено престъпление по чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП и В.А.П. има качеството на
пострадала по смисъла на НПК, съответно по специалния закон. Приложени са множество
съдебни актове по граждански дела, като по тези дела молителката е ответник, както и
прокурорски актове за отказ от образуване на наказателни производства. Съветът реши да бъде
изпратено писмо до В.А.П., в което отново да й бъдат разяснени разпоребите на ЗПФКПП и
правомощията на Съвета, включително да й бъде обърнато внимание, че протоколите от
заседанията на Съвета са публични и се публикуват на интернет-страницата –
www.compensation.bg. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За отказ от преразглеждане на
Решение № 25/09.10.2015 г.” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-32/29.05.2015 г. от К.В.Н., като пострадала от престъпление. Касае се за спряно
наказателно производство, за престъпление по чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК).
Молбата е била разгледана в проведеното на 02.07.2015 г. заседание. Предвид обстоятелството,
че към молбата са приложени епикризи на молителката, показващи извършено оперативно
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лечение и прегледи на лицето, вследствие на извършеното престъпление, а в постановлението на
прокуратурата не става ясно дали по делото е назначена СМЕ на пострадалата, Съветът е решил
да бъде поискана допълнителна информация от прокуратурата, за това дали по досъдебното
производство е назначавана СМЕ на пострадалата К.В.Н. От получената информация става ясно,
че прокуратурата е върнала материалите по спряното досъдебно производство за продължаване
на издирването, включително е установено, че не е била назначавана и изготвяна СМЕ на
пострадалата. Съглсно, чл. 3, ал. 3, предл. последно от ЗПФКПП, подпомагане и финансова
компенсация могат да получат пострадали и от други тежки умишлени престъпления, от които
като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда. На основание
чл. 12, във вр. с чл. 3, ал. 3, вр. чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА
предоставянето на финансова компенсация на К.В.Н. На пострадалата ще бъде обърнато
внимание, че когато е налице произнасяне на прокуратурата по случая и е постановен акт по
чл. 12 от ЗПФКПП, от който да е видно, че е извършено престъпление по чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП,
същата може да подаде нова молба по надлежния ред, която ще бъде разгледана от Съвета, при
улсловията и по реда на ЗПФКПП. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-53/27.10.2015 г. от Ц.Г.С. Към молбата за финансова компенсация няма приложен
акт на орган на съдебната власт по смисъла на чл. 12 от ЗПФКПП, от който да е видно, че е
извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На молителят е
предоставена възможност да приложи акт по чл. 12 от ЗПФКПП, но такъв не е представен.
На основание чл. 12, във вр. с чл. 3, ал. 3, вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет
ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на Ц.Г.С. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-45/21.07.2015 г. от А.К., британски гражданин, като пострадала от престъпление на
територията на Република България. Касае се за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, като в хода
на разследването и от представените медицински документи е установено, че в резултат на
извършеното деяние, на пострадалата е била причинена средна телесна повреда. Причиняването
на умишлена средна телесна повреда – чл. 129 от НК, не попада в обхвата на чл. 3, ал. 3 от
ЗПФКПП. На основание чл. 3, ал. 3, вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет
ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на А.К., британски гражданин. (Гласуване
по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-48/2015 г. от М.И.М., като пострадал от престъпление. Касае се за престъпление по
чл. 209, ал. 1 от НК, което не попада в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На основание чл. 3,
ал. 3, вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на
финансова компенсация на М.И.М. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-52/26.10.2015 г. от Д.И.Г. и З.П.Г., като пострадали от престъпление. Касае се за
престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“ от НК, което не попада в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП.
На основание чл. 3, ал. 3, вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА
предоставянето на финансова компенсация на Д.И.Г. и З.П.Г. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-56/18.11.2015 г. от И.К., британски гражданин. Молбата е подадена чрез Групата
за подпомагане и обезщетяване в ЕС, създадена от Органа по обезщетяване при престъпно
увреждане в Глазгоу, Шотландия (EUCAT,CICA). По случаят, за който г-жа К. претендира за
финансова компенсация по реда на ЗПФКПП няма образувано наказателно производство на
територията на Република България, респективно не е налице акт на орган на съдебната власт по
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смисъла на чл. 12 от ЗПФКПП, от който да е видно, че е извършено престъпление, попадащо в
обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На основание чл. 12, във вр. с чл. 3, ал. 3, вр. с чл. 24, ал. 4
от ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на
И.К., британски гражданин. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-4/25.01.2016 г. от Н.Е.Б., британски гражданин, съпруг на починалата вследствие
на престъпление Д.Е.Б. Касае се за престъпление по чл. 152, ал. 4, т. 4, вр. ал. 1, т. 2 от НК и
престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3-то и т. 8, пр. 2, вр. чл. 115 от НК. Към настоящият
момент досъдебното производство по случая е в процес на разследване и няма постановен
окончателен прокурорски акт. На основание чл. 12, във вр. с чл. 3, ал. 3, вр. чл. 24, ал. 4 от
ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на Н.Е.Б.
На пострадалият ще бъде обърнато внимание, че когато е налице акт по чл. 12 от ЗПФКПП,
същият може да подаде нова молба по надлежния ред, която ще бъде разгледана от Съвета, при
улсловията и по реда на ЗПФКПП. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-9/03.02.2016 г. от Т.Я.Я., като пострадала от престъпление. Касае се за
престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, предл. 1-во, вр. ал. 1, предл. 1-во и 2-ро от НК.
Престъплението попада в обхвата на престъпленията по чл 3, ал. 3 от ЗПФКПП, но съдът е
одобрил споразумение за решаване на делото в досъдебна фаза по реда на чл. 381 и сл. от НПК.
Съгласно чл. 381, ал. 3 от НПК, когато с престъплението са причинени имуществени вреди,
споразумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване. Съобразно чл. 3,
ал. 1, предл. 2-ро, във вр. чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗПФКПП, при условията и по реда на този закон
финансова компенсация могат да получат пострадали, претърпели имуществени вреди, които не
са обезщетени по друг начин. На основание чл. 3, ал. 1, предл. 2-ро, във вр. чл. 15, ал. 1, т. 4,
вр. чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова
компенсация на Т.Я.Я. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП,
„Против” – няма).
- Вх. № 98-00-41/30.06.2015 г. от В.Ц.Г. Към молбата за финансова компенсация няма приложен
акт на орган на съдебната власт по смисъла на чл. 12 от ЗПФКПП, от който да е видно, че е
извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. На молителката е
предоставена възможност да приложи акт по чл. 12 от ЗПФКПП, но такъв не е представен.
На основание чл. 12, във вр. с чл. 3, ал. 3, вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет
ОТКАЗВА предоставянето на финансова компенсация на В.Ц.Г. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-13/22.02.2016 г. от К.А.И. и Вх. № 98-00-14/22.02.2016 г. от С.С.И., родители на
починалия вследствие на престъпление С.С.И. Касае се за прекратяване на наказателното
производство, на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК, за престъпление по чл. 119 от НК –
убийство, извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана. Съгласно чл. 15, ал. 1,
т. 3 от ЗПФКПП, финансова компенсация не се предоставя, когато деянието е извършено при
превишаване пределите на неизбежната отбрана. На основание чл. 12, т. 2, предл. 1-во, във вр.
с чл. 15, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет ОТКАЗВА
предоставянето на финансова компенсация на К.А.И. и С.С.И. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-51/09.10.2015 г. от С.А.И., родител на починалия вследствие на престъпление
Я.И.П. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1-во, във вр. с чл. 115 от НК.
Престъплението попада в обхвата на престъпленията по чл 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Във връзка с
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представените факти, обстоятелствата и документи по случая, на основание чл. 3, ал. 2 и 3,
чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 5 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА
предоставянето на финансова компенсация на С.А.И. в размер на (…) лв., за понесени разходи
по погребението на пострадалия. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-54/02.11.2015 г. от Б.Т.И., син на починалия вследствие на престъпление Т.М.И. и
Вх. № 98-00- 55/02.11.2015 г. от Р.М.И., съпруга на починалия вследствие на престъпление
Т.М.И. Касае се за престъпление по чл. 124, ал. 1 от НК. Престъплението попада в обхвата на
престъпленията по чл 3, ал. 3 от ЗПФКПП, тъй като смърта на пострадалия е настъпила
вследствие на умишлено причинена тежка телесна повреда. Във връзка с представените факти,
обстоятелствата и документи по случая: 1. На основание чл. 3, ал. 2 и 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 Б.Т.И. в размер на (…) лв., за понесени разходи по съдебни и
деловодни разноски и погребението на пострадалия; 2. На основание чл. 3, ал. 2 и 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 Р.М.И. в размер на (…) лв., за понесени разходи
по съдебни и деловодни разноски. За претендираните разходи по чл. 14, т. 1 от ЗПФКПП ще бъде
поискана допълнителна информация от съответните органи. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-49/23.09.2015 г. от Е.А.М. и М.А.М., деца на починалата вследствие на
престъпление А.М.М. Касае се за престъпление по чл. 115 от НК, което попада в обхвата на
престъпленията по чл 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Във връзка с представените факти, обстоятелствата и
документи по случая: 1. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 5
от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на
Е.А.М. в размер на (…) лв., за понесени разходи по погребението на пострадалата;
2. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 5 от ЗПФКПП,
Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на М.А.М.
в размер на (…) лв., за понесени разходи по погребението на пострадалата. (Гласуване по
решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-6/29.01.2016 г. от Р.Д.Р., Вх. № 98-00-8/29.01.2016 г. от П.Д.Р. и Вх. № 98-007/29.01.2016 г. от М.Н.Р., съответно деца и съпруга на починалия вследствие на престъпление
Д.Р.Р. Касае се за престъпление по чл. 115 от НК, което попада в обхвата на престъпленията по
чл 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Във връзка с представените факти, обстоятелствата и документи по
случая: 1. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 3 и 6 от
ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на
Р.Д.Р. в размер на (…) лв., за понесени разходи по съдебни и деловодни разноски и други
имуществени вреди, изразяващи се в направени транспортни разходи по наказателното дело;
2. На основание чл. 3, ал. 2 и 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 П.Д.Р.
в размер на (…) лв., за понесени разходи по съдебни и деловодни разноски; 3. На основание
чл. 3, ал. 2 и 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 М.Н.Р. в размер на (…) лв.,
за понесени разходи по съдебни и деловодни разноски и погребението на пострадалия.
(Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-11/19.02.2016 г. от Д.Л.Р. и Вх. № 98-00-12/19.02.2016 г. от Г.Б.Р., родители на
починалия вследствие на престъпление Б.Д.Р. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, във
вр. чл. 115 от НК, което попада в обхвата на престъпленията по чл 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Във
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връзка с представените факти, обстоятелствата и документи по случая: 1. На основание чл. 3,
ал. 2 и 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 Д.Л.Р. в размер на (…) лв.,
за понесени разходи по съдебни и деловодни разноски; 2. На основание чл. 3, ал. 2 и 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 Г.Б.Р. в размер на (…) лв., за понесени разходи
по съдебни и деловодни разноски и погребението на пострадалия. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-1/04.01.2016 г. от С.Д.В., дете на починалата вследствие на престъпление М.Т.С.
Касае се за престъпление по чл. 115 от НК, което попада в кръга от престъпления, посочени в
чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Във връзка с представените факти, обстоятелствата и документи по
случая, на основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, т. 3, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, т. 5 от ЗПФКПП,
Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на С.Д.В.
в размер на (…) лв., за понесени разходи по погребението на пострадалата. (Гласуване по
решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-46.2015 г. от Н.Д.И., като пострадал от престъпление. Касае се за престъпление по
чл. 128, ал. 2 от НК, което попада в кръга от престъпления, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП.
Във връзка с представените факти, обстоятелствата и документи по случая, на основание чл. 3,
ал. 3, чл. 12, т. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 14, т. 3 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА
предоставянето на финансова компенсация на Н.Д.И. в размер на (…) лв., за понесени разходи
по съдебни и деловдни разноски. По случаят ще бъде изпратен и сигнал до съответната
адвокатска колегия, относно изнесени твърдения от пострадалия, касаещи направени от него
разходи за повереник по делото. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
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)
ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА-РУСЕВА
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