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Този обучителен семинар се провежда с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 
Европейския съюз. Съдържанието му е изключителна отговорност на авторите и в никакъв случай не 
би следвало да се разглежда като отразяващо гледната точка на Европейската комисия 

 
 

Обучение на адвокати, прокурори и съдии за гарантиране на по-добра защита на правата на 
мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора (TRAIN-PRO-RIGHTS) 

 

Правна рамка и процедури за отпускане на финансова компенсация на 
жертви на трафик на хора – граждани на трети страни  

Обучителен семинар 

11-12 юни 2020 г.  

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, с онлайн достъп през платформата zoom.us 

 

11 юни 2020 г.  

13.50 ч. Включване на участниците и проверка на връзката 

14.00 ч.  Приветствия  
Д-р Мария Йорданова, главен експерт, Правна програма, Център за изследване на 
демокрацията 
Адв. Йордан Йорданов, Председател на УС, Център за обучение на адвокати 
„Кръстю Цончев“ 

14.15 ч. Гражданите на трети страни и правните системи на страните членки – точки на 
пресичане и предизвикателства 
Адв. Диляна Гитева  

15.00 ч. Въпроси и отговори, опитът на други страни членки 
Модератори: адв. Диляна Гитева и д-р Мария Йорданова, главен експерт, Правна 
програма, Център за изследване на демокрацията 

15.30 ч. Почивка 

15.45 ч. Обезщетяване на имуществени вреди от трафик на хора в ЕСПЧ; граждански искове 
за вреди от трафик на хора – практиката в България 
Адв. Наташа Добрева 

16.30 ч. Въпроси и отговори, опитът на други страни членки 
Модератори: адв. Наташа Добрева и Миряна Илчева, старши анализатор, Правна 
програма, Център за изследване на демокрацията 

17.00 ч. Край на първия ден 

 

12 юни 2020 г. 

13.50 ч. Включване на участниците и проверка на връзката 

14.00 ч. Финансова компенсация на пострадали от престъпления – европейска и 
национална правна рамка 
Проф. д-р Добринка Чанкова, преподавател по наказателно-процесуално право, 
Правно-исторически факултет,   ЮЗУ „Неофит Рилски“, Председател на УС, Институт 
за решаване на конфликти 



 

 

 
 
 
         Съорганизатори:  
 
 
 

Предизвикателства и пречки пред финансовата компенсация на пострадалите от 
престъпления 
Адв. Елена Лазар, Румъния 

15.00 ч. Въпроси и отговори, опитът на други страни членки 
Модератори: Проф. д-р Добринка Чанкова, преподавател по наказателно-
процесуално право, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
Председател на УС, Институт за решаване на конфликти, и Миряна Илчева, старши 
анализатор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията 

15.30 ч. Почивка 

15.45 ч. Аспекти на пола при подпомагане и компенсация на жертви на трафик, 
включително граждани на трети страни 
Адв. Йорданка Бекирска  

16.15 ч. Предизвикателства при идентифицирането, подпомагането и компенсацията на 
жертви на трафик – граждани на трети страни 
Добряна Петкова, вр.и.д. секретар, Национална комисия за борба с трафика на хора 
Д-р Валерия Иларева, председател на управителния съвет, Фондация за достъп до 
права - ФАР 

16.45 ч. Оценка на обучението, заключения 

17.00 ч. Край на втория ден 

 

  


