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За инициативата

• координирана от университета „Адам
Мицкевич“ в Познан;

• партньори: Център за изследване на
демокрацията, Междууниверситетски
консорциум COINFO, Италия, и Център за
публични политики „Провидус“, Латвия;

• продължителност: 18 месеца

• с подкрепата на програма „Наказателно
правосъдие“ на Европейската комисия



Дейности по инициативата и основни
резултати

• сравнително изследване на правната уредба и
добрите практики (Център за изследване на
демокрацията) и национални доклади; 

• обучение на практикуващи юристи – Познан и
София; финална научна конференция – Познан;

• кампания за повишаване на информираността
за правната помощ и правата на пострадалите –
компактдиск и брошура; 

• уебсайт: http://victimsrights.eu/

•
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Основни въпроси в доклада за България

• развитие на законодателната рамка за правна помощ на

пострадали – НПК, ЗПФКПП, ЗПП; 

• правото на информация относно правното положение

на пострадалия – НПК и ЗПФКПП; 

• системата за правна помощ на пострадали от

престъпления, обхват на предоставяната правна

помощ, правна помощ за особено уязвими пострадали –

деца, жертви на трафик и др.; 

• институционална структура и капацитет на системата за

правна помощ на пострадали – НБПП и адвокатски

съвети; 

• заключения и препоръки
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Заключения и препоръки

• В България се полагат сериозни усилия за

оказване на адекватна правна помощ на

пострадалите:

- измененията от 2013 г. на Закона за правната

помощ; 

- усилията на НБПП по осигуряване на допълнителна

квалификация на адвокатите от Националния

регистър за правна помощ; 

- инициативата за национална гореща линия за

първична правна помощ и пилотни консултативни

центрове. 5



Заключения и препоръки
(продължение)

• Да се транспонира срочно и в пълна степен
новата Директива 2012/29/ЕС за установяване
на минимални стандарти за правата, 
подкрепата и защитата на жертвите на
престъпления. 

• Да се анализира опитът от работата на
горещата линия и пилотните центрове. 

• Да се укрепи институционалният капацитет на
НБПП и НСПКПП. 
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Заключения и препоръки
(продължение)

• Да се разширят усилията за общо обучение за
работа с пострадали и даване на
специализирани правни и психологически
познания за адвокатите.  

• Да се анализира чуждестранният опит, 
политики и практики и да се вземат предвид
успешните модели, включително тези за
сътрудничество с гражданското общество. 
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Общи изводи и препоръки за България

• електронизация на процесите по подаване на

жалба за извършено престъпление, призоваване, 

разпит на свидетели и т.н. – пакет законодателни

промени по електронно правосъдие; 

• разширяване на обхвата на ЗПФКПП – усилия на

МП; 

• преодоляване на формализма в предоставянето

на информация на пострадалите; 

• сътрудничество между институциите и НПО. 
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Благодаря за вниманието!

http://victimsrights.eu/

http://www.csd.bg/
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