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Тази презентация е изготвена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз.
Съдържанието ѝ е изключителна отговорност на автора и в никакъв случай не би следвало да се разглежда като
отразяващо гледната точка на Европейската комисия



Инициативата RE-JUST

• 21 месеца, 1 януари 2020 г. – 30 септември 2021 г.

• Партньори: Асоциация „Про Рефугиу“ (Румъния, координатор), 
Център за изследване на демокрацията, Solwodi (Германия), 
HEUNI (Финландия), Dinamia (Испания)

• Основни дейности: събиране на добри практики и създаване на 
стратегически документ за ориентиран към правата подход към 
жертвите в наказателното правосъдие

• Национален доклад за България – основна законодателна и 
практическа рамка и предизвикателства пред спазването на 
правата на жертвите в процеса





План за действие за наказателно правосъдие с 
фокус върху жертвите и травмата

• Реформа на законодателството с цел да се гарантират подходи с
фокус върху жертвите и преживяната от тях травма - регулиране на
положението на жертвите на концептуално ниво, регулация на
участието на жертвите в наказателния процес, разпоредби относно
специфични въпроси, засягащи жертвите (Център за изследване на
демокрацията)

• Мултидисциплинарно сътрудничество и насочване - основни въпроси
по отношение механизма за насочване, примерен модел на поетапен
механизъм за насочване, транснационални механизми за насочване в
Европейския съюз (Динамия, Испания)

• Гарантиране на достъп до информация за жертвите на престъпления
- примери за комуникационни канали, устни канали за комуникация,
писмени комуникационни канали (Солводи, Германия)



План за действие за наказателно 
правосъдие - продължение
• Определяне на понятието „психологическа травма“ - понятие за психологическа травма,

въздействие на травмата, фази на реакциите спрямо травмата, психологически
разстройства, свързани с травмата (Про Рефугиу, Румъния)

• Комуникация с фокус върху преживяната травма - техники за разпит с фокус върху
преживяната травма, начини на работа, отчитащи преживяната травма (Солводи, Германия)

• Организиране на обучения относно травмата за специалисти от системата на
наказателното правосъдие - планиране на обучението, примерна учебна програма:

МОДУЛ1: Какво е травма?

МОДУЛ2: Проявления на травмата

МОДУЛ3: Как се разпознава травмата в наказателния процес?

МОДУЛ4: Използване на процесуални гаранции за защита и подкрепа на травмирани жертви

МОДУЛ5 Начини на работа, отчитащи травмата

МОДУЛ6: Подкрепа за специалистите (HEUNI, Финландия)
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