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, 18.10.2021 г. (понеделник) се състоя заседание на Националния съвет за
подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП).
На заседанието присъстваха следните членове на НСПКПП: Мария Павлова –
заместник-министър на правосъдието и председател на НСПКПП; Георги Спасов –
представител на Министерство на правосъдието, председател на Експертната комисия към
НСПКПП; Веска Райчева – Върховен касационен съд; Благородна Макева – Министерство на
вътрешните работи; Любомира Любомирова – Министерство на здравеопазването; Пламена
Петрова – Министерство на труда социалната политика; Зоя Милчева – Министерство на
външните работи; Мария Димитрова – Национална комисия за борба с трафика на хора –
резервен член, Ралица Негенцова – Висш адвокатски съвет и Росанка Венелинова – Българска
асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите, резервен член – 10 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. Предоставяне за обсъждане на изготвен анализ на поставените от възложителя
условия и основанията за прекратяване на проведените в Министерството на
правосъдието обществени поръчки с предмет: „Осигуряване на подпомагане на
пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от ЗПФКПП, чрез финансиране
на организации за подкрепа на пострадали в апелативните съдебни района в
Република България по обособени позиции“ в хронологична последователност;
3. Други.
1. Разглеждане на постъпилите молби за финансова компенсация по ЗПФКПП.
- Вх. № 98-00-20/21.04.2021 г. от И.Р.Р., наследник на починалия вследствие на престъпление
Р.И.Р. и от К.С.Д., майка на пострадалия. Касае се за престъпление по чл. 115 от Наказателния
кодекс (НК), което попада в обхвата на престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 3 на ЗПФКПП.
Тъй като молбата е подадена извън срока по чл. 18, ал. 3 от ЗПФКПП, в изпълнение на
разпоредбата на чл. 18, ал. 6 от ЗПФКПП, молителите са представили писмена декларация за
причините и обстоятелствата за неспазването на срока. Описано е, че молителят И.Р.Р. по
време на влизане в сила на присъдата е бил на сравнително млада възраст (роден е през
1995 г.), като вследствие на шока, болката и страданията, които е изживял по време на
наказателното производство, не е бил в психично състояние, годно да обуслови изпращането
на молба за компенсация по реда на ЗПФКПП. НСПКПП прие да бъде изпратено писмо до
молителя, за представяне на писмени доказателства за здравословното му състояние по време
на и след приключване на наказателното производство с влизането в сила на присъдата,
включително да представи документи за претендираните от него имуществени вреди по чл.
14, ал. 1 от ЗПФКПП. Наследващо място ще бъде изпратено и писмо до съответното ОД на
МВР, за получаване на информация дали молителят е бил уведомен за правата си по чл. 6,
ал. 1 от ЗПФКПП. По отношение молбата от К.С.Д., на основание чл. 3, ал. 2, във вр. с
чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП, Националния съвет ОТКАЗВА предоставянето на финансова
компенсация, тъй като молителката не е наследник на пострадалия, съответно не е
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правоимащо лице по ЗПФКПП. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-28/08.07.2021 г. от М.Н.К., като пострадала от престъпление. Касае се за
престъпления по чл. 159б, ал. 2, вр. с ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 6, пр. 1, вр. с
ал. 1 от НК и чл. 159в, пр. 3 от НК, които попадат в кръга на престъпленията, посочени в
чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Тъй като в молбата не са претендирани имуществени вреди по
смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗПФКПП, НСПКПП реши да бъде изпратено писмо до молителката
за представяне на информация и съответните документи за претърпени имуществени вреди по
смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗПФКПП. В случай, че такива не бъдат представени, в следващо
заседание НСПКПП ще постанови отказ по молбата за финансова компенсация, на основание
чл. 14, ал. 1, във вр. с чл. 24, ал. 4 от ЗПФКПП. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” –
10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-29/23.07.2021 г. от В.И.Д., наследник на починалия вследствие на престъпление
И.Д.И. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3, вр. чл. 115 от НК, което попада в
кръга на престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Тъй като към молбата не са
приложени документи за претендираните имуществени вреди, НСПКПП реши да бъде
изпратено писмо до молителя за представяне на съответните документи за претърпени от него
имуществени вреди по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗПФКПП. След получаването им, молбата
ще бъде разгледана в следващо заседание. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10
членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-31/13.09.2021 г. от И.С.Р. и вх. № 98-00-32/13.09.2021 г. от М.С.С., наследници
на починалия вследствие на престъпление С.М.Р. Касае се за престъпление по чл. 124, ал. 1,
предл. 2, вр. с чл. 129, ал. 1, вр. с ал. 2 от НК, което попада в кръга на престъпленията, посочени
в чл. 3, ал. 3, т. 3 от ЗПФКПП. Предвид представените факти, обстоятелства и документи към
молбите за финансова компенсация: 1. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 13,
ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на
финансова компенсация на И.С.Р. в размер на 1 200 лв., за понесени разходи за по съдебни и
деловодни разноски; 2. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 13, ал. 1 и чл. 14,
ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова
компенсация на М.С.С. в размер на 1 200 лв., за понесени разходи за по съдебни и деловодни
разноски. По отношение на претендираните разходи за погребение, НСПКПП реши да бъде
изпратено писмо на молителите, за представяне на разходо-оправдателни документи, както и
да бъде изпратено писмо до общината по адрес на пострадалия, за средния размер на
погребалните услуги. След получването на документите и информацията, молбите ще бъдат
разгледани в следващо заседание, за евентуално допълване на решението на Съвета.
(Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-33/28.09.2021 г. от Г.К.Д., родител на починалата вследствие на престъпление
К.Г.Г., вх. № 98-00-34/28.09.2021 г. от М.Д.Г. и вх. № 98-00-35/28.09.2021 г. от К.З.Г., баба и
дядо на пострадалата. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 6, във вр. с чл. 115 от
НК, което попада в кръга на престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Предвид
обстоятелството, че в молбите за финансова компенсация не е посочено за какви имуществени
вреди се претендира, включително не са приложени и документи за такива вреди, НСПКПП
реши да бъде изпратено писмо до молителие за представяне на информация и съответните
документи за претърпените от тях имуществени вреди по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗПФКПП.
След получаването им, молбите ще бъдат разгледани в следващо заседание. (Гласуване по
решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-36/08.10.2021 г. от малолетната М.Д.Г., като пострадала от престъпление, чрез
законния й представител Д.М.Г. Касае се за престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1, вр. с чл. 149,
ал. 1 от НК, което попада в кръга на престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП.
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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 от
ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на
М.Д.Г. в размер на 2 000 лв., за понесени разходи за съдебни и деловодни разноски.
(Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 94-П-98/09.06.2021 г. от П.П.В., като постардал от престъпление. Молбата не е
подадена по образец. П.П.В. отправя питане до НСПКПП, като пострадал от престъпление по
чл. 129, ал. 2 от НК, за получаване на информация към коя институция да се обърне, за да
получи финансова компенсация. НСПКПП реши да бъде изпратено уведомително писмо до
молителя, с което да му бъдат разяснени разпоредбите на ЗПФКПП, включително да му бъдат
изпратени документите за подаване на молба за финансова компенсация, в случай, че същият
се възползва от възможността да потърси такава от НСПКПП. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-27/07.07.2021 г. от Х.Н.Н., в лично качество и като законен представител на
малолетния Н.Н., наследници на починалата вследстие на престъпление Мария Иванова
Николова. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1, предл. 2 и 3, вр. с чл. 115 от НК,
което попада в кръга на престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Предвид
представените факти, обстоятелства и документи към молбата за финансова компенсация:
1. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗПФКПП,
Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на Х.Н. Н.
в размер на 800 лв., за понесени разходи за съдебни и деловодни разноски; 2. На основание
чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗПФКПП, Националният
съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на Н.Н. в размер на
10 000 лв., за пропуснати средства за издръжка, от момента на извършване на престъплението,
до навършване на пълнолетие на детето. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10
членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-42/17 от 24.08.2021 г. от Л.Ц.С., в лично качество и като законен представител
на Р.Р.С., С.Р.С., С.Р.С., Ц.Р.С. и В.Р.С., съответно лице, живяло във фактическо съжителство
и насленици на починалия вследствие на престъпление Румен Сотиров Кирилов. Касае се за
престъпление по чл. 124, ал. 1, предл. 1-во от НК, което попада в кръга на престъпленията,
посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП, тъй като се касае за убийство по непредпазливост,
вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда. Предвид представените факти,
обстоятелства и документи към молбата за финансова компенсация: 1. По отношение на
молбата на Лина Цветанова Спасова, НСПКПП реши да бъде изпратено писмо до молителката
за представяне на документите за направените разходи за адвокатско възнаграждение и
погребението на пострадалия. След получаването им, молбата ще бъде разгледана в следващо
заседание; 2. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, т. 4
от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация
на Р.Р.С. в размер на 10 000 лв., за пропуснати средства за издръжка, от момента на
извършване на престъплението, до навършване на пълнолетие на детето; 3. На основание
чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗПФКПП, Националният
съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на С.Р.С. в размер на 10 000
лв., за пропуснати средства за издръжка, от момента на извършване на престъплението, до
навършване на пълнолетие на детето; 4. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, т. 1,
чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА
предоставянето на финансова компенсация на С.Р.С. в размер на 10 000 лв., за пропуснати
средства за издръжка, от момента на извършване на престъплението, до навършване на
пълнолетие на детето; 5. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 13, ал. 2 и
чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗПФКПП, Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на
финансова компенсация на Ц.Р.С. в размер на 8 450 лв., за пропуснати средства за издръжка,
от момента на извършване на престъплението, до навършване на пълнолетие на детето;
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6. На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2, т. 1, чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗПФКПП,
Националният съвет РАЗРЕШАВА предоставянето на финансова компенсация на В.Р.С.
в размер на 10 000 лв., за пропуснати средства за издръжка, от момента на извършване на
престъплението, до навършване на пълнолетие на детето. (Гласуване по решението на
НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-1/2020 г. от С.А.О., Н.А.П., В.А.П. и М.А.П., наследници на починалия
вследствие на престъпление А.М.П. Касае се за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 5 и 6, предл.
2 и 3, вр. с чл. 115 от НК, което попада в кръга на престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 3 от
ЗПФКПП. Тъй като в молбата са претендирани „обичайните разходи за погребение“, без да е
посочен размерът им, НСПКПП реши да бъде изпратено писмо до молителите за представяне
на информация за размерна на тези вреди и съответните документи, както и да бъде изпратено
писмо до общината по адрес на пострадалия, за средния размер на погребалните услуги. След
получването на документите и информацията, молбата ще бъде разгледана в следващо
заседание. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против”
– няма).
- Вх. № 98-00-12/2020 г. от А.Д.Г. Молбата не е подадена по образец, включително не е
приложен акт на орган на съдебната власт, от който да е видно, че е извършено престъпление,
попадащо в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. НСПКПП реши да бъде изпратено
уведомително писмо до молителката, с което да й бъдат разяснени разпоредбите на ЗПФКПП,
включително да й бъдат изпратени документите за подаване на молба за финансова
компенсация, в случай, че същата се възползва от възможността да потърси такава от
НСПКПП. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против”
– няма).
- Вх. № 98-00-18/16.08.2021 г. от Ж.М.Т., като пострадала от престъпление, чрез С.Н.Д. и
Н.Р.Д., приемно семейство на детето. Касае се за престъпление по чл. 152, ал. 4, т. 1, вр. с ал.
2, т. 2, вр. с ал. 1, т. 2, предл. 1-во от НК, което попада в кръга на престъпленията, посочени в
чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. Предвид обстоятелството, че в молбата за финансова компенсация не
е посочено за какви имуществени вреди се претендира, включително не са приложени и
документи за такива вреди, НСПКПП реши да бъде изпратено писмо до молителката за
представяне на информация и съответните документи за претърпените от нея имуществени
вреди по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗПФКПП. След получаването им, молбата ще бъде
разгледана в следващо заседание. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове
от НСПКПП, „Против” – няма).
- Вх. № 98-00-26/28.09.2021 г. от И.Д.Г., Г.П.С. и И.П.С. Молбата не е подадена по образец,
включително не е приложен акт на орган на съдебната власт, от който да е видно, че е
извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП. НСПКПП реши да
бъде изпратено уведомително писмо до молителите, с което да им бъдат разяснени
разпоредбите на ЗПФКПП, включително да им бъдат изпратени документите за подаване на
молба за финансова компенсация, в случай, че същите се възползват от възможността да
потърсят такава от НСПКПП. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от
НСПКПП, „Против” – няма).
2. Обсъждане на изготвен анализ на поставените от възложителя условия и основанията
за прекратяване на проведените в Министерството на правосъдието обществени
поръчки с предмет: „Осигуряване на подпомагане на пострадалите от престъпления по
чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от ЗПФКПП, чрез финансиране на организации за подкрепа на
пострадали в апелативните съдебни района в Република България по обособени
позиции“ в хронологична последователност.
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Георги Спасов – член и секретар на НСПКПП, представи изготвения анализ на
поставените от възложителя условия и основанията за прекратяване на проведените в
Министерството на правосъдието обществени поръчки с предмет: „Осигуряване на
подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от ЗПФКПП, чрез
финансиране на организации за подкрепа на пострадали в апелативните съдебни района в
Република България по обособени позиции“ в хронологична последователност.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗПФКПП (ППЗПФКПП),
безплатна психологическа консултация и помощ по чл. 9 от закона се предоставят на
територията на всеки от апелативните съдебни райони от специалисти – психолози от
организации за подкрепа на пострадали, като организациите се финансират при условията и
по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Изводите от анализа по прилагането на чл. 26, ал. 1 от ППЗПФКПП в периода
2017 – 2020 г., са следните:
1. Голяма част от провежданите процедури по ЗОП са прекратени поради факта, че не
е подадена нито една оферта или е подадена само една оферта за участие в съответната
обществена поръчка, която не отговаря на поставените от възложителя изисквания към
участниците в процедурата. Причините за липсата на подадени оферти или недостатъчния
брой подадени оферти са по принцип малкият брой организиции за подкрепа на пострадали
на територията на Република България и недостатъчното търсене на този вид услуга от страна
на самите пострадали.
2. Друга част от провежданите процедури по ЗОП са прекратени поради това, че
участниците в обществените поръчки не са спазили изискванията за форма на подаване на
офертите или изискванията за представяне на необходимата информация при попълване на
ЕЕДОП. Причините за неспазването на изискванията за подаване на офертите или за
попълване на ЕЕДОП са непознаването на нормативно установените изисквания на ЗОП и на
Правилника за прилагането му, отнасящи се до начин и форма на подаване на офертите,
деклариране на информацията по отношение тяхното личното състояние и необходимото
съдържание на ЕЕДОП. Също така, неспазването на посочените изисквания и неотстраняване
на констатираните пропуски след дадените указания от комисията за разглеждане и класиране
на офертите на съответния участник в процедурата по ЗОП е недостатъчната заинтересованост
на същия от възлагане и изпълнение на поръчката;
3. Причината за наличието на неприключили процедури в този период по ЗОП, за избор
на изпълнител е предвидената в закона възможност за обжалване на решенията на
възложителя относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на
дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания
в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
Преобладаващата част от посочените причини за прекратяване на проведените в
Министерството на правосъдието обществени поръчки или за невъзможността за сключване
на договор с определения за изпълнител участник са обективни и не зависят от начина на
организиране и провеждане на процедурите по ЗОП от страна на министерството;
4. По отношение на поставените от възложителя условия за възлагане на поръчките –
наличие на двама психолози с минимум 3 години професионален опит, един социален
работник с минимум 3 години професионален опит, един сътрудник и помещение със СОТ,
не могат да се направят изводи дали същите затрудняват участниците в процедурите по ЗОП,
защото участниците са отстранявани на по-ранен етап от процедурата и няма случаи на
отстраняване поради това, че не отговарят на поставените от възложителя критерии за подбор.
Поставените условия са обусловени от необходимостта да се осигури предоставянето на
качествена услуга на територията на съответния апелативен съдебен район и не могат да бъдат
занижавани;
5. Прилагането на ППЗПФКПП, в частта му, касаеща финансирането на организации за
подкрепа на пострадали по реда на ЗОП, е видно, че няма достатъчен брой организации за
подкрепа на пострадали на територията на Република България, а съществуващите такива
срещат затруднения при спазването на формалните изисквания на ЗОП и на Правилника за
прилагането му. Поради това, финансирането на тези дейности по реда на ЗОП е
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нецелесъобразно, защото при прилагането на този закон не може да бъде осъществена
пълноценно целта на ЗПФКПП, а именно държавата да осигурява подпомагане (безплатна
психологическа и практическа помощ и временно настаняване) на пострадалите от
престъпления, едновременно и ежегодно на територия на цялата страна. Изброените изводи
обуславят необходимостта да се обмисли възможността за предприемане на действия за
обсъждане със заинтересованите страни на възможността за нормативни промени в ППЗЗДН
или в ЗОП, които да облекчат процедурата по финансиране на организациите за подкрепа на
пострадали.
НСПКПП обсъди представения анализ и се обедини около няколко действия, които
следва да се предприемат, с оглед пълноценно осъществяване на дейността по чл. 9 и чл. 11,
ал. 3 от ЗПФКПП, а именно:
1. Да бъде изпратено запитване до Агенцията за обществените поръчки, относно
възможността да бъде прилагана облекчена процедура за възлагане на обществените поръчки
с предмет „Осигуряване на подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11,
ал. 3 от ЗПФКПП, чрез финансиране на организации за подкрепа на пострадали в апелативните
съдебни района в Република България по обособени позиции“, а не както до сега – по реда на
чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка със стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП (публично
състезание). (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП,
„Против” – няма).
2. Да бъдат предприети нормативни промени в ЗПФКПП и ППЗПФКПП, като в § 1 от
Допълнителните разпоредби на закона бъде допълнена дефиницията за „организация за
подкрепа на пострадали“, като се въведе изискването същата да бъде „доставчик на социални
услуги“ по смисъла на Закона за социалните услуги. По този начин ще бъде дадена възможност
финансирането на дейността по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от ЗПФКПП да бъде осъществявано по
облекчен режим, каквато възможност е дадена при финансирането на проектите и програмите
по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие. Проектът на ЗИД на ЗПФКПП в тази
насока да бъде подготвен от Експертната комисия и ще бъде обсъден в следващи заседания на
Съвета. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” –
няма).
3. Други.
1. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, свързана с COVID-19, НСПКПП
реши заседанията да се провеждат онлайн, до нормализиране на ситуацията в страната.
(Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП, „Против” – няма).
2. Благородна Макева – представител в НСПКПП от МВР, съобщи, че напуска МВР,
благодари за ползотворната и дългогодишна работа в Съвета.
В тази връзка, ще бъде изпратено писмо до МВР за определяне на редовен и резервен
член в НСПКПП. (Гласуване по решението на НСПКПП: „За” – 10 членове от НСПКПП,
„Против” – няма).
Изготвил протокола:
Георги Спасов – член и секретар на НСПКПП (п)
МАРИЯ ПАВЛОВА (П)
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ПРАВОСЪДИЕТО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСПКПП
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