
                 
 
 

 

 

JUSTICE FOR WOMEN – Towards a more effective rights protection and access 

to judicial procedures for victims of crimes 

 
 

С финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. За съдържанието 
на настоящата кръгла маса отговорност носят единствено организаторът и участниците и по 
никакъв начин не може да се счита, че тя отразява мнението на Европейската комисия. 

 
 

Защита правата на жените, жертви на престъпления 
(JUSTICE FOR WOMEN) 

 

Кръгла маса 

Център за изследване на демокрацията, ул. „Александър Жендов“ № 5  

5 ноември 2019 г. 

ПРОГРАМА 

10:00 ч. 

 

Откриване 

Д-р Мария Йорданова, главен експерт, Правна програма, Център за изследване на 
демокрацията 

10:05 ч. Представяне на Ръководство относно финансовата компенсация по дела, засягащи 
жени, жертви на престъпления; актуални проблеми на борбата с насилието, 
основано на пола 

Миряна Илчева, старши анализатор, Правна програма, Център за изследване на 
демокрацията 

10:30 ч. Първи контакт с жертви на насилие срещу жени: защита по Закона за защита от 
домашното насилие и по наказателноправен ред. Важността на емпатията. 
Разпит на жертва – свидетел. Решаване на казус.  

Инспектор Пенка Стоянова, отдел „Охранителна полиция“, Главна дирекция 
„Национална полиция“, Национален координатор по въпросите на домашното насилие 
в МВР  

Инспектор Десислава Викторова, сектор „Престъпления против личността“, Главна 
дирекция „Национална полиция“ 

11:30 ч. Кафе пауза 

11:45 ч. Модел за комплексен отговор на нуждите на жените, жертви на престъпления. 
Оценка на физическите и психологическите травми на жените – жертви на 
насилие. Решаване на казус.  

Дияна Видева, член на УС, Асоциация „Деметра“ 

Милкана Мескин, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“  
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12:30 ч. Обяд 

13:30 ч. Предизвикателства в производствата по случаи на насилие срещу жени. Оценка на 
физическите и психологическите травми на жертвите и присъждане на 
справедливо обезщетение. Обсъждане на съдебна практика 

Съдия Даниела Александрова, заместник-председател, ръководител на Трето 
гражданско отделение, Софийски районен съд 

Прокурор Василена Анастасова, Софийска районна прокуратура 

14:30 ч. Кафе пауза 

14:45 ч. Дискусия 

Модератор: Д-р Мария Йорданова, главен експерт, Правна програма, Център за 
изследване на демокрацията 

15:30 ч. Закриване 

 

 

 

 


