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УВОД 

Европейското съдебно обучение представлява важен инструмент в процеса на 

изграждане на европейското пространство на правосъдието. Адвокатите, прокурорите и 

съдиите следва да познават добрe законодателството на ЕС и неговите инструменти за 

сътрудничество, както и да имат разбиране и взаимно доверие в различните национални 

системи. 

Съдебното обучение представлява ключов инструмент за изграждане на взаимно доверие 

и сътрудничество между практикуващите юристи от държавите – членки на ЕС. То е 

необходимо както за защитата на жертвите на трафика на хора ( европейски и граждани 

на трети страни), така и за активното противодействие този феномен. 

Също така е много важно представяната по време на тези събития информация да бъде 

цялостна, полезна и навременна, за да бъде използвана във всекидневната работа на 

юристите, които участват в тях.  

Целта на настоящата публикация е да очертае в подробности начина, по който 

обучаващите и организаторите могат да подготвят подобно събитие – от дейностите, 

предшестващи началото на обучението, до окончателната оценка за въздействието на 

курса върху целевите групи. 

Публикацията е разработена в рамките на проекта „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)“, който се реализира с финансовата подкрепа на 

Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, координиран от Асоциация Pro Refugiu, 

Румъния, в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, България, Центъра за 

европейско конституционно право, Гърция, Италианската коалиция за граждански 

свободи и права и Асоциация „Трабе“, Испания. 
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1. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

Трафикът на хора е едно от най-сериозните престъпления и тежко нарушение на правата 
на човека, което не признава държавни граници и юрисдикции. С оглед борбата и 
превенцията на трафика на хора е необходимо всички засегнати страни да прилагат 
холистичен подход, респективно интегрирани действия в контекста на наказателното 
преследване, превенция и защита. 

Целта на съдебното обучение е практикуващите юристи да получат нужното познание, 
ресурси и капацитет за справяне с казуси, свързани с различните измерения на 
престъплението трафик на хора. След обучението участниците ще бъдат подготвени за 
разпознаване признаците на трафика на хора и ще са в състояние да проведат 
наказателното преследване на трафикантите по бърз, сигурен и категоричен начин. След 
завършването на курса участниците би следвало не само да имат по-добро разбиране за 
феномена „трафик на хора“ и да разполагат с познание и инструменти, но и да бъдат 
готови да играят важна роля в борбата срещу трафика в съответствие с тяхното място, 
отговорности и ниво на влияние. 

За постигането на тези цели е нужно обучението да бъде организирано и проведено с 
участието на широк спектър заинтересовани страни. 

 

1.1. Рекламиране на обучителния курс 

Поради специализирания характер на аудиторията в курсовете по съдебно обучение и 
институционалната среда, в която се извършва самото обучение, рекламирането му 
представлява само възможен компонент в подготовката на курса. Такава реклама може 
да бъде разпространявана чрез интернет сайтовете на професионалните асоциации, 
специализираните юридически медии, институциите по съдебно обучение и др.   

 

1.2. Избор на целева група, оптимален брой участници 

Изборът на участници в обучението зависи от типа, обхвата и целта на курса. Съдебното 
обучение може да извлече полза от самия факт на участието на представители от 
различни правни професии и/или клонове на магистратурата, които се намират в 
различни етапи от кариерното си развитие и/или изпълняват различни роли и 
задължения на работното си място – например административни мениджъри и редови 
магистрати. 

Представителите на съдебната администрация могат също така да допринесат за 
разнообразяването на аудиторията, което е полезно при разглеждане на някои теми. Ако 
участниците са от различни държави, би следвало да се въведе изискване за владеене на 
определен език. Що се отнася до броя на участниците (без лекторите), ограничаването им 
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до 20-25 души би позволило повече гъвкавост и взаимодействие, както и по-ефективно 
провеждане на занятията. 

Евентуалните участници в курса би следвало да получат своевременно покани, особено с 
оглед календара на съдебните заседания и различните планирани или извънредни 
процесуални дейности, упражнявани от юристите. По принцип, поканите до лицата, 
упражняващи свободни юридически професии от типа на адвокатите, се изпращат 
индивидуално, докато поканите към магистратите много често се адресират до 
съответните административни ръководители. Различните процедури и йерархия  би 
следвало да бъдат взети предвид с оглед своевременното получаване на разрешение за 
магистратите за участието им в обучение, респективно навременното изпращане на 
уведомление и покана.  

Процедури по подбор 

Може да възникне ситуация, при която броят на кандидатстващите за участие в курса 
надхвърля определения максимум. В такива случаи организаторът на обучението би 
следвало да оформи и обяви критериите за подбор, по които ще бъде определен 
крайният списък на участниците. 

Организаторът може да избере измежду няколко подхода в процеса на подбор, като 
отчита както предимствата, така и недостатъците им: 

● Подбор по реда на кандидатстване: този метод на подбор на участниците може да 
мотивира по-ранното регистриране и да гарантира, че определеният брой участници 
ще бъде набран възможно най-рано. Но той може да не допусне до участие 
специалисти с подходящ опит, които биха допринесли за дискусията.  

● Подбор на основата на опита и професионалната квалификация на индивида: този 
метод може да улесни участието на индивиди с различна правна квалификация, като 
по такъв начин бъде набран нужният брой представители на различните професии – 
адвокати, съдии и прокурори. От друга страна, той може да причини забавяне, ако се 
изчаква запълването на съответни квоти участници. 

● Подбор на основата на мотивите за участие: при този метод може да бъде дадено 
предимство за онези правни професионалисти, които са показали желание да 
придобият специализирана експертиза в правната материя, третирана в рамките на 
курса. 

● Подбор на основата на перспективата кандидатът да участва в други 
международни събития: при този метод може да бъде даден приоритет на онези 
юристи, които никога не са имали възможност да участват в международни събития с 
колеги от други страни – членки на ЕС и/или които могат да имат малко такива 
възможности в бъдеще.  

С изключение на първия, другите предложени методи могат да бъдат използвани в 
комбинация, за да бъде съставен подходящ списък с участници, който би гарантирал 
доброто протичане на курса. 
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Организаторът на обучението би следвало да изготви и разпространи сред целевата група 
регистрационен формуляр, с който лицата да изразят своя интерес към курса. Той може 
да бъде разпратен по електронната поща, да бъде публикуван онлайн на уебстраницата 
на организатора или на други платформи. Сред основните цели е и обучаващите, и 
организаторите на курса да получат представа за общия профил на очакваната аудитория.  

Чрез въпросния формуляр участниците предоставят следната информация:  

 Име и фамилия 

 Електронен адрес 

 Професия 

 Месторабота (адвокатска колегия, съд, прокуратура, друга 
институция/организация) 

 Кратко описание на професионалния опит на кандидата 

 Мотиви за участие в обучението 

 Предишни участия в подобни и/или свързани обучения  

 Теми и/или въпроси, които кандидатът би желал да бъдат обсъдени по време на 
обучението 

 Предпочитани обучителни методи 

 Очаквани резултати от обучението 
 
Регистрационният формуляр би следвало да съдържа и съответно уточнение за спазване 
поверителността на личните данни.  
 

1.3. Обучаващи, лектори и други заинтересовани лица 
 

Обучаващи юристи 

Участието на обучаващи с юридическо образование е главното условие за успешното 
обучение на юристи по въпроси, свързани с трафика на хора. Адвокати, прокурори и 
съдии с опит по тематичния кръг на обучението не само биха споделили своите познания 
по релевантното законодателство и съдебна практика, но и биха допринесли за 
открояване на предизвикателствата, пред които са изправени в своята професионална 
дейност, както и на решенията, които използват за тяхното преодоляване. Поради това 
обучаващите би следвало да имат високи нива на експертни знания, за да бъдат 
адекватни на аудиторията и да са подготвени по тематиката на обучението. Обучаващите 
би следвало да са в състояние да предадат различни нива познание, които задължително 
да включват и практическото приложение на принципите, на които се основава трафикът 
на хора като престъпно явление. 

Гост лектори 

Да споделят опита си с участниците в обучението могат да бъдат поканени гост лектори. 
Тяхната роля би следвало да бъде фокусирана върху специализирани въпроси в рамките 
на по-обща тема от курса. Присъствието им може да бъде важно, особено когато 
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участниците в обучението имат различни нива на познания. Лекторите следва да бъдат 
избрани на основата на тяхната експертиза по всяка тема в рамките на курса: напр. 
съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в случаи, засягащи бежанци и 
граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора; значението на Хартата на 
основните права на Европейския съюз за защитата на жертвите; процедурите по 
финансова компенсация; непридружени непълнолетни жертви на трафика на хора; 
правна помощ за жертвите и др. 

Както за организаторите, така и за потенциалните участници в обучението, е от значение 
предварителната информация за лектора. 

Необходимата информация, която лекторите би следвало да предоставят предварително, 
включва: 

● Образование 
● Професионален опит 
● Участие в предишни обучения/семинари/конференции 
● Основни акценти в лекцията 
● Презентация (ако е приложимо) 

 
Международни правителствени организации 

Представителите на международните правителствени организации могат да запознаят 
накратко участниците как се координира противодействието на трафика на 
международно ниво. Такива организации са в частност агенциите на ООН от типа на 
Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Върховният комисариат за 
бежанците на ООН (UNHCR) и Международната организация на труда (IOM).  

Неправителствени организации (НПО) 

НПО са основен източник за набиране на опит в сферата на борбата с трафика на хора по 
места. В зависимост от държавата, в която се извършва обучението, и от предвидените в 
курса теми, организаторът му може да включи лекции на представители на НПО, които 
работят в страните на произход, транзитните страни и/или страните дестинация на 
трафика на хора.  

Институции  

Представителите на ангажираните институции могат да споделят знанията си за 
политиките за борба с трафика, както и за процеса на вземане на решения по 
инициативите за превенция, противодействие и наказване на това престъпление. Под 
„институции“ се разбира широка категория, включваща международни, регионални и 
национални структури (напр. министерства на правосъдието, на труда и социалните 
грижи, институции за борба с трафика, национален/европейски омбудсман и др.). 

Местни правоприлагащи органи 
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Служителите в полицейските структури по места са ключови участници в борбата с 
трафика на хора. Тяхното активно включване в обучението може да има важно значение 
при дискутиране трудностите при идентифициране и разследване на трафиканти. 

Административен персонал 

Накрая, би следвало в подготвителната дейност да бъде привлечен поне един член на 
административния екип на организацията/институцията, която организира съдебното 
обучение. Това е необходимо с оглед обезпечаване безпроблемното протичане на всички 
сесии на курса.  

 

1.4. Избор на място на провеждане на обучението 

Мястото, където ще се проведе курсът, е от изключителна важност за осигуряването на 
достатъчно участници. Когато обучението е ориентирано към юристи, проучване на 
подходящите възможни места би следвало да се извърши още при планиране на 
обучението. Целесъобразно е организаторът да избере район с висока концентрация на 
юридически професии, а след първоначалната селекция да потърси подходяща зала в 
близост или например в съдилища, прокуратури, адвокатски асоциации, институции за 
правно обучение и др. 

Мястото би следвало да е съобразено с предвидените в обучението дейности, като в 
същото време предоставя удобна логистика, когато се налага участниците да бъдат на 
повикване. За предпочитане са по-просторните помещения с удобни столове, които 
позволяват по-голяма гъвкавост, например при подреждането на участниците в кръг за 
групова дейност и тяхното последващо стандартно пренареждане при пленарните сесии. 
Размерът на залата би следвало да съответства на броя участници. Задължително е 
наличието на аудиовизуално оборудване, флипчартове и Wi-Fi. Когато има предвиден 
превод на изказванията, е необходимо съответната апаратура да бъде осигурена 
предварително или да бъде наета на място.    

 

1.5. Симултанен превод 

При международни обучения с осигурен превод, изборът на метод и опитни преводачи е 
от ключово значение за безпрепятственото провеждане на обучителния процес. 
Предпочитан би трябвало да е симултанният превод, защото консекутивният може да 
доведе до съществено забавяне. Подходящи са преводачи с предишен опит в юридически 
обучения, на които предварително да се осигурят терминологични речници и 
обучителните материали, както и други помагала. 
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1.6. Продължителност на курса 

Съдържанието на обучението би следвало да е съобразено с времетраенето му. Важно е 
да се избегне претоварването на участниците и същевременно, поради изключителната 
важност на създаването на неформални „съдебни мрежи“ между регионите и държавите, 
да се осигури достатъчно време за контакти както при практическите упражнения, така и 
извън лекциите. 

 

1.7. Практическа информация и логистика 

Преди обучението, на всички участници, потвърдили присъствието си, трябва да бъде 
предоставена практическа информация, указания относно местоположението на 
провеждане на обучението, хотела/ресторанта, когато не се намират на същото място, и 
контакти за връзка с организаторите. Желателно е участниците да бъдат запознати с 
формулярите и подробностите относно възстановяването на разходите им 
предварително, или най-късно непосредствено преди откриване на обучението. 

За да се присъединят успешно към курса, организаторът трябва да се увери, че тази 
информация е достигнала до всички участници,. като за целта може да предприеме 
следните действия: 

 да изготви списък на ангажираните страни/институции, които потенциално биха 
проявили интерес към обучението и/или към разпространяването на 
информацията, свързана с него. Потенциалните институции, които биха се 
ангажирали с това, могат да включват съдилища, прокуратури, местни адвокатури, 
други учреждения, предоставящи юридическо обучение. 

 Да предостави на потенциалните участници, както и на организациите и 
институциите, които могат да проявят интерес към разпространение на 
материалите на курса, информационен формуляр за обучението, който да 
съдържа следната информация: основните теми на обучението, името на 
организатора на събитието, уебсайта на организатора, името на проекта, контактна 
информация за лицето, натоварено с предоставяне на допълнителна информация, 
аудиторията на курса, датите и продължителността на сесиите, разноските (напр. 
безвъзмездна финансова подкрепа, разходи, поемани от участниците и др.). 
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2. Оценка на правните нужди 

За да разработи план на курса, обучаващата институция следва да вземе важни решения, 
сред които е определянето на изследователската методология за изготвяне на учебния 
материал. 

Идентифицирането на нуждите следва да протече в две фази: 

● Провеждане на допитване до адвокати и магистрати с помощта на въпросник, чрез 
който да бъдат уточнени нужните данни, необходими за съставянето на обучителната 
рамка.  

● Идентифициране на нуждите, извършвано в края на обучителните сесии, което да 
послужи за пример в разработването на план, адаптиран към академичната сфера и 
към специфична област. 

С оглед реализирането на двата типа проучване се препоръчва провеждането на анкета, 
която да предостави количествена и качествена информация чрез разработването на 
инструменти за събиране на данни, както и чрез практическото им събиране и 
анализиране.  

Задачата е не само да се обобщи и предложи обучителен план, но и да се извърши 
наблюдение и анализ на аспектите, които засягат професионалната юридическа практика 
и възпрепятстват ефективното изпълнение на работата; с какви недостатъци се сблъскват 
професионалистите в своята работа; кои вътрешни и външни фактори оказват влияние на 
респондентите и причиняват трудности за техните институции. 

Проучването на дефицитите в хода на обучението цели да се открият „ключове“, които да 
дадат отговор на множество нужди, продиктувани от действителността. Получаването на 
информация от различните действащи лица за техните нужди представлява първа стъпка 
към осмислянето им, тъй като изисква интроспекция и критично отношение. 

С оглед големите предизвикателства пред правосъдието понастоящем и за в бъдеще, 
обучението на адвокати, съдии и прокурори следва да бъде извършено по начин, който 
да гарантира, че резултатите могат да са полезни както за професионалистите, така и за 
обществото като цяло. 

 

2.1. Цели на оценката на правните нужди 

Общите цели на оценката на правните нужди са:  

● Идентифициране обучителните нужди на юристите, които в своята работа 
контактуват с жертви на трафик на хора.  

● Формулиране на заключения с оглед снабдяването с инструменти за 
разработването на евентуални обучителни планове. 

● Формулиране на предложение за обучителна рамка, в която да бъдат включени 
най-сериозните констатирани дефицити.  
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● Реализиране на обучителен план в определен контекст, който е базиран на 
установените дефицити. 

 
Специфичните цели са:  

 Установяване наличието на съответни умения в специфичната област у членовете 
на целевата група и доколко те са достатъчни за провеждането на дейностите ѝ.  

 Установяване доколко лицата се нуждаят от специфично обучение за 
извършването на техните трудови дейности, което да третира променливата 
природа на феномена „трафик на хора“ през последните десетилетия. 

 Идентифициране на трудностите, които причиняват проблеми в процеса на 
подобряване на правосъдието. 

 Получаване на положителни или отрицателни отзиви от правни професионалисти 
относно целесъобразността на продължаващото и специализирано обучение. 
 

 

2.2. Методология 

Резултатите от приложените в процеса инструменти се основават на опита и практиката и 
съдържат разнообразна информация. 

По-долу са посочени стъпките, които следва да се предприемат при идентифицирането и 
анализа на обучителните нужди на различни органи, институции и специализирани звена 
в отделните държави, което да бъде използвано при разработването на обучителния 
план: 

● Документален преглед като основа за разработването на концептуалната рамка. 
● Създаване и селекция на инструменти за събиране на данни и модели. 
● Подготовка на инструментите за събиране на информация. 
● Събиране на данни.  
● Класифициране и интерпретиране на събраната информация.  
● Формулиране на заключения.  
● Създаване на общ план за обучението. 
● Реализиране на обучителния план в различен контекст. 

 

2.3. Техники за събиране на данни 

Описаните техники се използват в съответствие с поставените цели и инструментите за 
постигането им. 

Въпросник: 

Въпросникът съдържа затворени въпроси, като отговорите на участниците се основават на 
скалата на Ликерт със стойности от „без съществено значение“ до „ключово“, и отворени 
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въпроси, които приканват участниците да отговорят, както считат за нужно и подходящо, 
във връзка с темата. 

Въпросникът може да бъде разделен на три части и всяка от тях – на различни секции, 
които визират информация относно: 

1. Професионален профил на респондента – обща информация. 
2. Оценка на нуждите на правните оператори във връзка със следните въпроси: 
- Международно правно сътрудничество. 
- Приложение на Хартата на основните права на Европейския съюз. 
- Правна рамка и съдебни практики при предоставяне на финансова 

компенсация. 
- Права на непридружени непълнолетни лица, жертви на трафик на хора. 
- Правото на адвокат на жертвите на трафик на хора, които са бежанци и 

граждани на трети страни. 
3. Молба за информация относно обучителните нужди, свързани с трафик на хора, 

убежище и международна закрила. 

По съображения за конфиденциалност, както и с оглед получаването на възможно най-
реалистични и достоверни отговори, е необходимо въпросниците да са анонимни, като 
данните от отговорите не бива да бъдат свързвани с конкретен респондент. 

 

МОДЕЛИ НА ВЪПРОСНИЦИ 

Модел 1: ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРАВНИТЕ НУЖДИ 

  

Въпросникът е разработен в рамките на проект ………., осъществяван с финансовата 
подкрепа на …………….. Проектът е координиран от ………………. в сътрудничество с …………… 
Основните цели на проекта са ……………………… 

Въпросникът съдържа две части:  

● Първата част е предназначена за институциите с компетенции по първоначалното 
и продължаващото обучение на адвокати, прокурори и съдии. 

● Втората част е предназначена за адвокати, прокурори и съдии. 
 
Данните, получени при попълването на въпросника, ще бъдат обобщени в доклад. 
Информацията ще бъде използвана в рамките на проекта за организиране на обучения, 
които съответстват на правните нужди на адвокати, прокурори и съдии. 
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Въпросник – част 1  
 
1. Име на институцията: 
 
2. Организирани в периода 2016 – 2019 г. обучения за адвокати, прокурори, съдии по 
следните теми:  

Тематика 
Моля, 

отбележете 
с (X) 

Международно правно сътрудничество по наказателни дела 
по случаи, свързани с бежанци и мигранти – жертви на трафик 
на хора, подложени на експлоатация в държави – членки на ЕС   

 

Прилагане на Хартата на основните права на Европейския 
съюз по отношение на жертви на трафик на хора, търсещи 
убежище в Европа  

 

Правна рамка и съдебна практика за присъждане на 
финансова компенсация за бежанци и мигранти – жертви на 
трафик на хора, експлоатирани в държави – членки на ЕС   

 

Права на непридружени непълнолетни лица – жертви на 
трафик на хора 

 

Право на достъп до адвокат за бежанци и мигранти – жертви 
на трафик на хора  

 

 
3. Ако през периода 2016–2019 г. Вашата институция е организирала събития по правни 
проблеми, отнасящи се до трафика на хора, и тези проблеми не са споменати във въпрос 
2, моля, представете кратка информация за тези събития (брой на проявите, целева 
група – адвокати, прокурори, съдии). 

 
 
 
 
 
 

 
4. При организирането на тези събития, Вашата институция използвала ли е вече 
съществуващи учебни програми, специално разработени във връзка с 
противодействието на трафика на хора, защитата на жертвите и т.н.? Ако да, можете ли 
да посочите дали учебната програма е публично достъпна (моля, посочете интернет 
страница).  
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5. Вашата институцията събра ли отзиви от участниците, за да оцени степента на 
удовлетвореност от качеството на предоставената и възприета от участниците 
информация, взаимодействието на обучителите с участниците, отделеното време за 
интерактивни дебати, други препоръки от участниците за бъдещи събития? Ако да, 
можете ли да посочите накратко най-важните отговори и препоръки от участниците? 
 

 
 
 
 
 
 

 
6. От гледна точка на Вашата институция, кои са най-предизвикателните аспекти, 
свързани с подбора на участници, логистиката, провеждането на обучения и оценката?  

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Въпросник – част 2 
1. Професия:  
2. Брой години практика:  
3. Име на институцията: 
4. В периода 2016 – 2019 г., участвал/а ли сте в обучение по въпросите на 
противодействие на трафика на хора и правата на жертвите на трафик? Ако да, моля, 
посочете детайли: 

 Брой на обученията, в които сте участвали………………………………………………………. 
 Вид на събитията (национални или европейски)……………………………………………… 
 Организатор………………………………………………………………………………………………………… 

 Кратко описание на правните проблеми, предмет на обучението/обученията: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Моля, опишете начина на предоставяне на информацията по време на тези събития: 
 Интерактивен подход в обучението 
 Достатъчност на времето, предоставено за въпроси, отговори, дискусии 
 Методи на обучение (лекции, дискусии по съдебна практика, работни групи, 
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пленарни сесии, други) 

 
 
 
 
 
 

  
6. Кои правни въпроси според Вас следва да бъдат засегнати в повече подробности по 
време на обученията, посветени на проблема с трафика на хора, защитата на 
жертвите, връзката между трафика на хора и нелегалната миграция, съдебното 
сътрудничество?  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Модел 2 Идентифициране на нуждите от обучение 

Следната анкета, предназначена да установи нуждите от обучение, е инструмент за 
получаване на информация, необходима за планиране на обучителните дейности в 
съответствие с идентифицираните потребности от правни познания, и в същото време 
съобразени с предпочитаната от участниците времева рамка с оглед личните и 
професионалните им ангажименти. 

 
Моля, попълнете предложената анкета. Благодарим за Вашето сътрудничество. 
 
  
1. Длъжност:  
2. Месторабота – отдел/структура:  

  
Моля, отбележете със знак X. 
 
1. Участвали ли сте в обучителни курсове през последните две години?  
__ ДА 
__ НЕ  

 
2. Защо желаете да участвате в обучителен курс?  
__ Не участвам в обучения 
__ За да развия и подобря познанията си 
__ За собствено удовлетворение и от интерес 
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__ Защото искам да сменя местоработата си/да напредна в кариерно отношение 
__ Други 
 
3. По принцип, според Вас, каква система трябва да следва обучителният курс?  
__ Участие на курсистите на място 
__ Виртуално обучение 
__ Друга 

4. Според Вас, колко трябва да е продължителността на курса?   
__ Един ден 
__ 10 часа 
__ 20 часа 
__ 30 часа 
__ 40 часа 
__ Повече от 40 часа 
 
5. В коя част от деня предпочитате да бъде курсът?  
  
__ Сутрин 
__ Следобед 
__ След работно време 
__ Събота и неделя 
 
6. Моля посочете две основни причини, които биха Ви попречили или затруднили да 
участвате в обучителни курсове: 
__ Лични причини 
__ Трудността от обучаване в работно време 
__ Липсата на информация за провеждането на курса 
__ Друга 
 
7. В коя от следните области бихте желали да участвате в обучение с оглед 
професионалното Ви развитие?  
__ Въведение в правната и политическата рамка в сферата на трафика на хора. 
__ Регламентирането на трафика на хора в международен контекст. 
__ Данни и статистика за актуалната ситуация при трафика на хора. 
__ Отговорностите на държавите в превенцията и наказването на трафика на хора. 
__ Защита на жертвите на трафик. 
__ Международно съдебно сътрудничество в борбата с трафика на хора. 
__ Убежище и трафик. 
__ Трафик на непълнолетни. 
__ Добри практики в правната помощ за жертвите на трафика. 
__ Защита правата на човека по отношение на жертвите на трафик. 
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Модел 3 Въпросник за институциите, които имат компетенции по първоначалното и 
продължаващото обучение на адвокати, прокурори и съдии. 

1. Име на институцията: 
___________________________________________________________ 

2. Организирала ли е Вашата институция обучение за адвокати, прокурори и съдии в 
периода… със следните теми: 

Тема Отбележете с X 

Международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и 
по-конкретно по случаи, включващи бежанци и граждани на трети страни, 
които са жертви на трафик на хора и са подложени на експлоатация в 
държави – членки на ЕС. 

 

Приложение на Хартата на основните права на Европейския съюз спрямо 
жертвите на трафик на хора, търсещи убежище в Европа. 

 

Правна рамка и съдебна практика при предоставянето на финансова 
компенсация на жертвите на трафик на хора, които са бежанци/граждани 
на трети страни, експлоатирани в държави – членки на ЕС.  

 

Правата на непридружени деца, които са жертви на трафик на хора. 
 

Право на достъп до адвокат на жертвите на трафик на хора, които са 
бежанци/граждани на трети страни. 

 

3. Организирала ли е Вашата институция обучения по правни въпроси, свързани с трафик 
на хора или други теми, които не са споменати в предшестващия въпрос в периода….?  

ДА ___      НЕ ___ 

При положителен отговор – можете ли да посочите темите на тези обучения и каква е 
била целевата им група? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. Използва ли Вашата организация специфични обучителни програми във връзка със 
следните теми?  
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Тема Отбележете с X 

Борба с трафика на хора и защитата правата на жертвите 
 

Международна закрила и миграция, измерение на пола 
 

Миграционни контексти на жертвите на трафик на хора 
 

Психологически и социални последствия от виктимизацията от трафик на 
хора 

 

 

Достъпни ли са публично обучителните материали (посочете уебсайт/линк) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

5. Събира ли Вашата институция отзиви от участниците с оглед изготвяне оценка на 
равнището на удовлетворение от качеството на информацията, интерактивните умения на 
обучаващите, предоставеното време за интерактивни дискусии или с оглед други 
препоръки относно бъдещи обучения? 

ДА ___  НЕ ___ 

При положителен отговор, можете ли да посочите по-важните 
препоръки?__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. От гледна точка на Вашата институция, кои са най-големите проблеми при подбора на 
участниците, логистиката, преподаването и оценката на проведените досега курсове? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________  
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7. Като цяло и във връзка с обучителни курсове по други теми, представляват ли интерес 
обучителните курсове по трафик на хора, международна защита и права на човека? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 Модел 4 Въпросник за адвокати, прокурори и съдии. 

1.  Име на респондента (по желание):  
 
2.  Длъжност:  
 
3. Работен стаж (години) като прокурор или съдия: 
 
4. Име на институцията (адвокатска колегия, прокуратура, съдилище):  
 ______________________________________________________________________ 

5. В периода ……………… участвали ли сте в обучителни сесии, свързани с борбата с трафика 
на хора и правата на жертвите му?  

ДА ___       НЕ ___ 

При положителен отговор, моля, посочете следното: 

- Брой участия в обучителни курсове:  _______________________________________ 
- Национални или международни обучения: _________________________________ 
- Име/имена на институциите, организирали курсовете: 

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

- Кратко описание на правните въпроси, обсъждани по време на обучителния курс: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Моля споделете какви обучителни методи бяха използвани по време на курсовете? 

Предвиждаше ли обучението активното участие на слушателите? 
_______________________________________________ 
 
Беше ли предоставено достатъчно време за въпроси, отговори и дебати? ____________ 
 
Каква методология бе използвана в курсовете? (лекции, дебати на казуси от съдебната 
практика, работни групи, пленарни заседания, др.) 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________ 
 

7. Имате ли познания по следните теми? 

Тема Отбележете с X 

Борба с трафика на хора и защитата на правата на жертвите 
 

Международна закрила и миграция, измерение на пола 
 

Миграционни контексти на жертвите на трафик на хора 
 

Психологически и социални последствия от виктимизацията от трафик на 
хора 

 

 

8. Кои правни въпроси смятате, че би следвало да бъдат обсъдени в рамките на 
обучителните курсове по темата за трафика на хора: защитата на жертвите, връзката 
между трафик на хора и миграцията, съдебното сътрудничество? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

9. Чувствате ли нужда в професионалната си дейност от повишаване познанията си по 
отношение на международната закрила, убежището и механизмите за защита правата на 
човека? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3. ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 
Моделът на обучителна програма предоставя основата за провеждането на 

последователно съдебно обучение на адвокати и магистрати в правни материи, които са 

свързани с феномена „трафик на хора“. Този модел може да гарантира високо качество и 

насока на обучението; става дума за гъвкаво представяне на материята, което може да 

бъде адаптирано в зависимост от характера на последващите събития.  

Този параграф представя какво следва да бъде включено в обучителна програма със 

следните теми: 

 Международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, свързани 

с бежанци и граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора. 

 Правна рамка и съдебни практики при предоставяне финансова компенсация на 

жертви на трафик на хора, които са бежанци или граждани на трети страни. 

 Правата на непридружени деца, жертви на трафик на хора. 

 Хартата за основните права на Европейския съюз и нейната приложимост спрямо 

жертви на трафик на хора, търсещи убежище в Европейския съюз. 

 Правото на адвокат за жертвите на трафик на хора, които са бежанци и граждани 

на трети страни. 

 

Важно за обучаващите е да са в състояние да използват различни стилове за представяне 

на материята и да вземат под внимание факта, че повечето хора не придобиват нови 

знания чрез „пауърпойнт презентации“, а по различни начини, като слухови и визуални 

примери. Следователно за обучаващия е важно да използва разнообразни методи, които 

веднъж включени в структурата на курса, могат да го превърнат в интерактивно събитие. 

Това би гарантирало съчетаването на различни стилове и съответно би направило 

обучението по-интересно. 

Обучението винаги трябва да протича с активното участие на курсистите, 

предразполагайки ги да споделят своя опит, свързан със случаи на трафик на хора. 

Лекторите следва да имат опит в обучението, да са запознати с темите на курса; да 

познават рамката и юрисдикцията, и да притежават подходящи умения за работа с групи, 

съставени от адвокати и магистрати. Те следва да бъдат гъвкави и да са в състояние да 

променят при нужда структурата на занятията, както и да адаптират обучителните 

материали.   

Общи обучителни цели при организирането на курсове, свързани с трафика на хора са: 

участниците да повишат познанията си относно съществуващите добри практики в 

противодействието на трафика на хора; да опознаят практическото функциониране на 

новите и утвърдените международни стандарти и национални законодателства; в края на 

обучението да се ориентират относно тенденциите в институционалната и съдебната 

практика, свързани с трафика. 
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Подробна информация относно техниките, методите и материалите се съдържа в 

следващите параграфи на настоящия наръчник. 

3.1. Въведение в курса  

То може да бъде използвано независимо от темата: 

Цел Участниците да бъдат запознати с целите на обучението 

Техники 1.Увод: 
Представяне на обучаващите и даване възможност на 
участниците да се представят. Използвайте похватите за 
„разчупване на леда“, например като „етикетирате“ 
участниците при наличието на големи групи, за да 
помогнете за по-бързото им разпознаване.  
2. Дискусия (може да се използва флипчарт):  
Приканете участниците да споделят очакванията си от 
обучението; лекторът може да води бележки на флипчарта. 
3. Представяне:  
Лекторът може да изложи подробности за програмата на 
курса и работния план. Това може да е устно представяне 
и/или писмено изложение. Би следвало да се обяснят 
главните цели на обучението, като се отбележи, че то ще 
бъде интерактивно и динамично. 

Продължителност 15 – 30 минути 

Възможни въпроси, 
които участниците могат 
да зададат на лекторите 
в рамките на 
въведението 

Ще имам ли възможност да говоря за моя опит, като 
споделя информация с колегите относно 
предизвикателствата по темата, включена в курса? 
Ще има ли продължения на обучението? 

 

3.2. Обучение относно международното съдебно сътрудничество по 

наказателноправни въпроси, свързани с бежанци и граждани на трети 

страни, които са жертви на трафик на хора 

Специфични обучителни цели  

 Какви инструменти за международно сътрудничество могат да бъдат използвани 

от магистратите и адвокатите в Европейския съюз и във връзка с трети страни по 

случаите, свързани с трафик на хора, чиито жертви са бежанци и граждани на трети 

страни? 

 Текущи проблеми, произтичащи от използването на тези инструменти в 

практиката. 
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 Съществуващи правни механизми за сезиране на междудържавно равнище с оглед 

защитата правата на жертвите на трафик на хора по транснационални случаи 

(бежанци и граждани на трети страни) 

Очаквани резултати 

 Участниците ще придобият познания относно релевантните правни инструменти за 

международно сътрудничество по случаи на трафик на хора. 

 Участниците ще могат да прилагат съществуващата правна рамка в работата при 

случаи на трафик на хора. 

 След завършването на обучението участниците ще бъдат в състояние да направят 

преценка относно: необходимостта от международно съдебно сътрудничество при 

случаи на трафик на хора, използването на различни форми на такова 

сътрудничество, оценка въздействието на различните правни системи върху 

процедурите по екстрадиция, параметрите на официално искане на взаимна 

правна помощ и предпоставките за използване на неформални искания за 

международно сътрудничество, репатриране на жертвите на трафика на хора. 

Теми 

 Принципи на международното сътрудничество по наказателноправни въпроси 

 Международни и европейски нормативни регламенти на сътрудничеството по 

наказателноправни въпроси и конкретно по случаи на трафик на хора 

 Нововъведения и изменения на правната рамка на ЕС 

 Методи за трансгранично разследване и механизми за сезиране на властите с 

оглед защита правата на жертвите 

 Международно наказателно законодателство 

 Конфискация на облагите от престъпления в случаи, засягащи чужди държави 

 Параметри на международното сътрудничество по наказателноправни въпроси 

(трансфер на наказателните производства, изпълнение на чуждестранни присъди, 

признаване на чуждестранни присъди) 

 Практически предизвикателства пред международното сътрудничество 

3.3. Обучение относно правната рамка и съдебни практики при предоставяне 

финансова компенсация на жертви на трафик на хора, които са бежанци и 

граждани на трети страни 

Специфични обучителни цели 

 Кои международни инструменти и механизми на сътрудничество могат да се 

използват в случаи на искове за компенсация от жертви на трансграничен трафик, 

които са бежанци и граждани на трети страни, експлоатирани на територията на 

ЕС? 
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 Какви са законните права на жертвите на трафика в Европа, гарантиращи достъпа 

им до компенсации? 

 Ефективни финансови разследвания, замразяване и конфискуване на незаконни 

активи в контекста на исковете за компенсация на трафикираните жертви 

 Как да се изпълни заповед за конфискация на активи, получени от трафикантите 

чрез трансгранични незаконни действия в страни –членки на ЕС? 

 

 Очаквани резултатиУчастниците ще получат познания за правните инструменти на 

ЕС, които могат да бъдат приложени по случаи, свързани с финансова компенсация 

за жертвите на трафик на хора (като част от наказателните процедури или чрез 

отделни актове на гражданските съдилища). 

 Споделени добри практики по тази тема 

Теми 

 Важността на компенсацията за трафикираните лица 

 Правна рамка на ЕС по въпроса за компенсацията на лицата, пострадали от трафик 

 Възможност за практически достъп до правото на компенсация 

(наказателноправни и гражданскоправни производства) 

 Какъв тип щети могат да бъдат компенсирани 

 Конфискация на активи от трафиканти. 

 

3.4. Обучение относно правата на непридружени деца-жертви на трафик на 

хора 

Специфични обучителни цели 

 Овладяване на ключови концепции и ръководни принципи в сферата на 

непридружените деца – жертви на трафик на хора 

 Запознаване с основните процедури и същностните права на децата в случаи на 

трафик на хора 

 Съществуващи правни възможности за компенсация, достъп до компенсация 

 Запознаване с процедурните правила – как да се гарантира разглеждането и 

спазването интересите на детето и цялостното му положение по време на процеса 

(последствия за правата на детето по време на процедурата по изслушване) 

 Правни проблеми, които срещат непридружените деца, когато пристигнат в Европа 

 Международно законодателство и стандарти (Конвенция за правата на детето, 

правата на децата в Европейския съюз, политиката на ЕС спрямо непридружените 

деца) 

 Интеркултурният подход и детето – диалогът адвокат–магистрат  
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 Чувствителни към детето процедури в досъдебната и съдебната фаза на 

разглежданите случаи на трафик на хора. Избягване на ретравматизацията.  

 Как да се гарантира правно представителство и правна помощ на непридружени 

деца при случаи на трафик на хора. 

Очаквани резултати 

 Формиране на нужния капацитет чрез подобряване познанията на юристите 

професионалисти относно правата на децата и принципите, залегнали в 

международните и европейските правни инструменти. 

 Гарантиране надлежна защита и съблюдаване на правата на децата по случаи на 

трафик на хора 

 Повишаване квалификацията на практикуващите юристи при упражняването на 

свързаното с деца правосъдие, включително и чрез придобиване умения как 

детето да бъде поставено в центъра на съдебната процедура и как да се използват 

подходящи за комуникация деца. 

Теми 

 Ключови дефиниции при непридружени непълнолетни 

 Международни и европейски законодателни рамки и стандарти 

 Основни процедурни права на непридружени непълнолетни – жертви на трафик на 

хора (кандидат-бежанци, граждани на трети страни) 

 Дефиниране интересите на детето и защитата им в рамките на съдебни 

производства 

 Комуникация на адвокати и магистрати с непълнолетни в рамките на наказателни 

производства. Съобразени с детската психика и интеркултурни подходи. Практични 

съвети. 

 

3.5. Обучение относно Хартата на основните права на Европейския съюз и 

нейната приложимост спрямо жертвите на трафик на хора, търсещи 

убежища в Европа 

Специфични обучителни цели 

 Приложимостта на разпоредбите на Хартата при случаи на трафик 

 Съществуващи форми на защита на правото на убежище за жертвите на трафик на 

хора 

 Предизвикателствата при прилагането на Хартата на национално ниво 

 Защитата на правата, залегнали в Хартата, в рамките на Европейския съюз 

 Как да се изгради силна доказателствена основа, която да гарантира предоставяне 

на убежище на жертви на трафик на хора 
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Очаквани резултати 

 Повишаване осведомеността относно правните и практическите предизвикателства 

при установяване съществуването на достатъчно аргументиран страх от 

преследване за оцелелите от трафика кандидати за убежище. 

 Международна и европейска правна рамка относно процедурите по предоставяне 

на убежище (Директиви на ЕС, Дъблински регламент и др.). 

 Подобрени умения у правните професионалисти за тълкуване разпоредбите на 

Хартата и тяхната ефективност в ключови правни области. 

Теми 

 Обзор на Хартата на основните права на Европейския съюз (релевантност на 

дефинициите на Хартата и съдебната практика на Съда на Европейския съюз и 

Европейския съд по правата на човека, свързана с трафик на хора, жертви на 

трафика, търсещи убежище). 

 Въпросът за прякото действие на разпоредбите на Хартата. 

 Връзката между Хартата за основните права на Европейския съюз и Европейската 

конвенция за правата на човека. 

 Защитата на жертвите на трафик на хора и Дъблинският регламент – приложение и 

последствия в контекста на трафика. Правото на жертвата да остане на територията 

по време на разглеждането на молбата ѝ за убежище. 

 Взаимодействието между правните разпоредби, произтичащи от Хартата на 

основните права на Европейския съюз, Конвенцията за борба с трафика на хора и 

Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците. Приложение на тези инструменти в 

контекста на Дъблинския регламент. 

 Идентификация на нуждата от защита на жертвите на трафик на хора, търсещи 

убежище в Европа. 

3.6. Обучение относно правото на адвокат за жертвите на трафик, които са 

бежанци или граждани на трети държави 

Специфични обучителни цели  

 Съществуващо законодателство и регламенти на ниво ЕС по предоставяне на 

правна помощ 

 Деонтологични норми за адвокатите, които подпомагат жертвите на трафик на 

хора 

 Ролята на адвоката в защитата правата на жертвата 

 Стратегически дела – подготовка на доказателствата 

 Адвокати от няколко страни – членки на ЕС съставят заедно образец за стратегиите 

и решенията, които да са в състояние да преодолеят бариерите пред 

ефективността на правната защита в рамките на съдебни производства. 
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 Най-добри практики в правната помощ и представителство на жертви – бежанци и 

граждани на трети страни 

Очаквани резултати 

 Формиране умения у адвокатите за предоставяне на правна помощ и 

представителство на чуждестранни жертви по дела за трафик на хора. 

 

Теми 

 Международна и европейска правна рамка относно правото на правна помощ и 

представителство на жертвите на трафика на хора 

 Трудности при предоставяне на правна помощ и представителство за 

чуждестранни жертви по време на цялото съдебно производство (наказателни и 

граждански дела) 

 Деонтологични норми за адвокати, които предоставят помощ и представляват 

жертви 

 Събиране на доказателства, доказателствена тежест, стратегически дела. 

Извън правната материя, дискутирана по време на обучението, може да бъде изложена 

следната информация, която касае осъществяването на програмата: 

Техники на преподаване 

 Лектори „специални гости“, които разполагат с голям опит по дискутираната тема. 

 Лекции – презентации, разпечатки. 

 Анализ и обсъждане на дадени казуси в малки групи и/или по време на пленарна 

сесия. 

 Въпроси и отговори 

 Упражнения 

Обучаващият трябва да се увери, че участниците разполагат с достатъчно време и че 

всички имат възможността да се изкажат. При всяко събитие, във всяка група ще има хора, 

склонни да говорят повече, докато други ще са по-мълчаливи. 

Обучаващите/модераторите трябва активно да търсят отговори от втората категория 

участници – при задаване на въпроси към участник или към работна група, не трябва да се 

оставя отделен участник да отговори на няколко въпроса. Вместо това, обучаващият би 

следвало да се движи сред групата и да задава по въпрос на всеки участник, като след 

това предоставя време за отговор, докато се изчерпят желаещите. По такъв начин той ще 

гарантира изразяване мнението на всички участници. 

Обучителни материали 

 Разпечатки с правна информация, описание на случаи и въпроси за дебатиране и 

др. 
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Обучаващият би следвало да се увери, че участниците са получили материала, който ще 

бъде обсъждан на предстоящата сесия/лекция. Той трябва да разполага с подготвени 

примери/упражнения в случаите, когато лекцията завърши по-бързо от предвиденото. 

Когато дава на участниците упражнения по конкретни казуси, обучаващият следва да 

обърне внимание на фактора „време“. Важно е да се увери, че курсистите разбират 

упражненията и/или че знаят как да решат казусите. Той би следвало да разяснява 

упражненията бавно и да се увери, че участниците са ги разбрали правилно.  

Времетраене 

Когато се обсъжда конкретен правен въпрос с няколко подтеми, е важно да се постигне 

баланс в планирането на времето, предвидено за презентации, дебати и упражнения, в 

които всеки присъстващ може да вземе активно участие. 

Правни въпроси като гореспоменатите би следвало да бъдат обсъдени най-малко в 

течение на ден и половина, за да може информацията да бъде поднесена и обсъдена 

задълбочено с всички участници – адвокати и магистрати – от различни държави. За 

гарантиране добра динамика на събитието определеното за лекторите  не трябва да 

надвишава 40% от цялото време. 

Възможни въпроси от участниците 

Обучаващият би следвало да отговори на всички въпроси, които могат да бъдат поставени 

по време на семинара, което означава, че следва да бъде добре подготвен за това или да 

провери за точен отговор до края на обучението. 

Освен горепосочените правни въпроси, могат да се споменат и някои потенциални 

въпроси, които да бъдат зададени (и лекторът следва да ги има предвид при съставянето 

на обучителната програма): 

 Има ли разлики между инструментите за борба с трафика на хора и другите 

нормативни актове, свързани с транснационални престъпления? 

 Успешно ли се прилагат тези инструменти между страните – членки на ЕС и трети 

страни? 

 Когато се работи по казуси в рамките на друга национална юрисдикция, може ли да 

бъде гарантиран достъп до правосъдие при искове за финансова компенсация? 

 Какви са основните затруднения при прилагането на европейското законодателство 

спрямо правата на жертвите на трафик на хора, които търсят убежище или са граждани 

на трети страни? 

 Какви са най-подходящите подходи в комуникацията с непридружени непълнолетни 

по случаи на трафик на хора? 

 Каква е връзката между трафика на хора и правото на убежище? 
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 Може ли Хартата на основните права на Европейския съюз да бъде разглеждана във 

връзка с Директиви на ЕС при гарантиране защитата на жертвите, които са кандидати 

за убежище/бежанци или други мигранти? 

Източници 

Поради ограниченото време за запознаване на участниците с информацията, би било 

полезно, ако обучаващият предостави допълнителни източници за по-подробна 

информация, както и данни по някои теми, обсъдени по време на обучението. Също така 

могат да бъдат използвани материали, изготвени от следните институции: 

 Съвет на Европа 

 Европейска комисия 

 Европейски съд по правата на човека (базата данни HUDOC) 

 Съд на Европейския съюз 

 Агенцията на Европейския съюз за основните права  

 Европейска агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) 

 ЕВРОСТАТ 

 Международна организация по миграцията  

 Агенцията на ООН за бежанците 

 Детски фонд на ООН (UNICEF) 

 Служба на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) 
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4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

4.1. Обща преподавателска методология  

Обучението трябва да следва обща структура: уводна сесия; разделяне на курса на 
отделни сесии, посветени на конкретни теми и включващи лекции и презентации от 
обучаващите, чрез които се полагат теоретичните основи; работа по групи и пленарни 
сесии, на които да се обсъдят конкретни казуси; време за въпроси и дискусии, за да бъде 
гарантиран интерактивният характер на семинара; събиране на мненията/отзивите на 
участниците в края на курса като част от процеса по оценяване и формулиране на изводи. 

Желателно е семинарите да са базирани на утвърдените методологии на андрагогията 
(обучението на възрастни) и юридическото образование. Те би трябвало да отразяват 
стремежа към активно участие на курсистите, да бъдат фокусирани върху 
индивидуализираното обучение, да използват метода на Бигс за конструктивно 
приравняване. Обучителните дейности би следвало да са планирани така, че да отговарят 
на конкретните обучителни цели и очакваните резултати на основата на таксономията на 
Блум за образователните цели. 

Методът на Биг се използва при ориентирани към резултати преподавателски и 
обучителни дейности, пряко свързани с очакваните обучителни резултати (ILOs), 
преподавателски методи и оценка.  

Двете основни концепции, които съставят метода на „конструктивното приравняване“, са, 
както следва: 

Участници. Те конструират смислови връзки от обучението по индивидуален начин, 
основаващ се на личен опит. Този метод отразява важността на обвързването на новия 
материал с вече усвоени концепции и опит, като извлича основните приложими принципи 
спрямо потенциални бъдещи сценарии. 

Обучаващи. Те имат задачата да приравнят нивата на учебните дейности и резултатите от 
наученото. Обучаващите трябва да предложат на курсистите предварително уточнена и 
ясна цел, обучение, което е в състояние да я реализира, и специфични критерии за 
оценка, които на свой ред могат да бъдат използвани за самооценка на обучаваните. 

По такъв начин, конструктивното приравняване започва с набелязването на обучителните 
резултати и приравнява преподаването и оценката към тях. (Вж. в края на текста превода 
на двете фигури – Б.пр.) 
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Фигура 1: Основен модел за приравнения курс 

 

Източник:http://www.ucdoer.ie/index.php/Using_Biggs%27_Model_of_Constructive_Alignment_in_Cu
rriculum_Design/Introduction  

 

Оценката заема централно място в приравнената курсова програма. Тази методология се 
стреми към използване на т.нар. „бекуош ефект“1, като го използва за фокусиране 
вниманието на участниците върху конкретни точки, които имат особено значение за 
очакваните резултати (ILOs). 

С тази цел би следвало предварително да бъдат определени конкретните критерии за 
оценка. Всички обучителни събития би следвало да включват в своята уводна сесия 

                                                           
1 Backwash (също известен като washback) представлява въздействието, което познаването съдържанието на 
даден тест може да има върху предшестващия курс. То може да бъде както положително, така и 
отрицателно. Вж.: http://eltnotebook.blogspot.com/2011/12/an-elt-notebook-backwash-washback.html. 

http://www.ucdoer.ie/index.php/Using_Biggs%27_Model_of_Constructive_Alignment_in_Curriculum_Design/Introduction
http://www.ucdoer.ie/index.php/Using_Biggs%27_Model_of_Constructive_Alignment_in_Curriculum_Design/Introduction
http://eltnotebook.blogspot.com/2011/12/an-elt-notebook-backwash-washback.html
http://www.ucdoer.ie/index.php?title=File:Aligned-curriculum-model.gif
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определено време, през което участниците да бъдат помолени да попълнят кратък 
въпросник. След приключването на обучението те отново попълват същия въпросник с 
оглед сравнение в рамките на пленарна дискусия. Целта е двояка – да позволи на 
обучаващите да оценят равнището на познание по конкретните теми при започването на 
курса, както и да го използват като инструмент за оценка, с който да преценят напредъка 
вследствие на обучението. Дискусията предоставя също така възможността за двупосочен 
обмен на мнения между курсисти и обучаващи. 

Преподавателските дейности и усвояването на знание трябва да бъдат съобразени с 
очакваните обучителни резултати (ILOs) чрез постигането на различните нива на 
образователните цели, описани в таксономията на Блум във Фигура 2 по-долу:  

Фигура 2: Ревизирана таксономия на Блум относно образователните цели 

 

Източник: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/. 

Обучителните дейности се разработват чрез методи, които помагат на участниците да 
придобият различни типове знание относно различни аспекти, свързани с трафика на 
хора:  

 фактологично знание (познаване на терминологията, на специфични детайли и 
елементи); 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
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 концептуално знание (познаване на категорийния апарат, принципите и 
обобщенията, теориите, моделите и структурите); 

 процедурно знание (познания за конкретни въпроси, конкретни умения и 
формулировки, специфични техники и методи, критерии за прилагането на 
подходящи процедури); 

 метакогнитивно знание (стратегическо познание, познание за специфични задачи, 
включващо и контекстуално и условно познание, самопознание). 

 

4.2. Преподавателски процес 

 Уводни бележки. Това е незадължителна част от обучението, в която официален 
представител на институцията/организацията домакин, ако има такава, се обръща 
към участниците и изтъква важността на темата на обучението, както и на тяхното 
сътрудничество по нея.   

 
 Приветствие и представяне на участниците. Тази част от курса позволява на 

обучаващия/лекторите, административния екип и на участниците да се опознаят 
по-добре. Последните могат да бъдат помолени да се представят накратко, като 
упоменат своята професия и месторабота, както и очакванията си от обучителния 
курс. Това е и моментът за попълване на списъка на участниците, в който са 
изписани наименованията на институциите, които финансират и организират курса. 
Страницата също така съдържа уговорка за защита на личните данни, която може 
да бъде и устно разяснена на участниците. 

  
 Дефиниране на основните правила. Обучаващият може да използва тази част от 

курса, за да предостави на участниците техническа информация, да разясни 
правилата за използване на мобилните телефони, както и други въпроси, които са 
свързани с протичането на обучението. Възстановяването на направените разходи, 
пътните документи, обучителните кредити, които участниците получават за 
присъствието си, ако такива има, както и други въпроси по документацията също 
следва да бъдат уточнени. 

 
 Предварителна оценка. По време на тази част курсистите попълват кратък 

въпросник, предназначен за оценка на тяхното равнище на знания по конкретните 
теми на курса. Обучаващият би могъл да използва въпросите от тази 
предварителна оценка, за да инициира дискусия по ключовите теми, които ще 
бъдат разисквани по-нататък. Това би дало възможност той да се ориентира за 
общото ниво на познания на курсистите, техните нужди и интереси. 

  
 Тематичен обзор. Обучаващият разяснява целите на обучението, както и плана за 

деня. Курсистите са приканени да зададат всички въпроси, които имат, относно 
структурата и плана на обучението.  
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 Лекции/Сесии. Лекциите би следвало да са кратки – по 15-20 минути. Всяка лекция 
трябва задължително да бъде последвана от практическо групово упражнение под 
формата на разглеждане на конкретен казус или сценарий, за да бъдат 
илюстрирани обсъдените ключови концепции.  

 
 Практически задачи. Те биха могли да бъдат решавани от малки групи и също да 

се състоят от конкретни казуси, сценарии и др. Внимателен подход е нужен при 
групирането на участниците, което да става предварително или непосредствено 
пред започването на упражнението. В частност трябва да се вземе решение 
доколко групите следва да включват курсисти от едно институция/населено 
място/правна професия. Всяка група би следвало да излъчи докладчик, който след 
приключването на работата да информира за резултатите от груповата дискусия по 
време на пленарната сесия. 

  
 Втори и последващи дни. Ако обучението продължава повече от един ден, всеки 

следващ ден трябва да започва с обобщение на дискусиите от предишния, и 
информиране за плана за деня, придружено с кратко припомняне на правилата на 
курса. 

  
 Заключение и въпроси/отговори. Тази част може да бъде използвана за 

изясняване въпросите, на които курсистите не са получили отговор. Обучаващият 
би могъл да предложи на курсистите да споделят доколко  курсът е отговорил на 
първоначалните им очаквания. В рамките на заключителната част могат да бъдат 
раздадени свидетелства за завършения курс, ако такива са предвидени, както и 
евентуално информация за обучителните кредити, които участниците са получили. 
Могат да бъдат раздадени формуляри за съгласието на курсистите за 
разпространяване сред цялата аудитория на координати за връзка с оглед 
улесняването на по-нататъшни професионални контакти. 

 
 Оценка на курса. След приключването на обучението курсистите попълват отново 

въпросник. Двата въпросника им позволяват да оценят колко са научили по време 
на обучението. Може да се проведе и дискусия около изводите им, в рамките на 
която могат да бъдат формулирани препоръки за бъдещи обучения.  

 

 Оценъчен въпросник. В края на курса участниците попълват и въпросник относно 
цялостната им оценка за обучителния процес в рамките на курса, включително 
неговите организационни и същностни аспекти. И тук се насърчава формулирането 
на препоръки, тъй като писменият формат е по-удачен за отразяване 
действителните мнения на участниците. 

4.3. Модел на контролен списък на обучителния курс 

Предложеният по-долу модел съдържа трите тематични области, обсъдени в предишния 
раздел. Списъкът е примерен и може да бъде променян и адаптиран в зависимост от 
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контекста, в който се прилага. Предназначението му е да бъде използван като 
практически инструмент за събиране на информация, който обучаващите могат да 
използват при планирането, подготовката и реализирането на обучението.  

 

Списък на курса 

 
Наименование (на използваните езици): 
 

Част 1: Логистика 

 
1. Каква е целевата група на курса? 
 

 
 
 

2. Всички участници ли са граждани на една държава? (при 
„не“, вж. 2а) 

 

 
2a. От кои държави са участниците? 
 

 

3. Колко участниците се очаква да присъстват на курса (моля, 
уточнете приблизително)? 

 

4. Кои структури организират/подкрепят/финансират 
обучението? 

 

 
5. Кой практически организира събитието? 
 

 

 
6. Кой извършва обучението (обучаващи и поддържащ екип)? 
 

 

 
7. Как са били подбрани обучаващите? 
 

 

8. Каква е професионалната подготовка на обучаващите?  

9. Има ли опит обучаващият в методите на улесняване 
комуникациите в рамките на обучителния процес? 

 

10. Има ли обучаващият предишен опит с подобни обучения 
и/или със сходна аудитория? 

 

11. Какви мерки ще бъдат взети, за да се гарантира качество на 
обучението (комуникационен план между организатори и 
обучаващи, съставяне профили на участниците и др.)? 

 

12. Ще има ли нужда от асистент на обучаващия? (при отговор 
„да“, вж 12a) 

 

12a. Как ще бъде нает асистентът на обучаващия?  

13. Колко е продължителността на курса?  

14. Какви стъпки ще бъдат предприети за гарантиране, че 
курсовите дейности ще влязат във времевите рамки на курса 
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(лекции и практически задачи, наред с неформалните 
комуникации и т.н.)? 

15. Как ще бъдат набрани курсистите?  

16. Ще бъде ли рекламиран курсът? (при отговор „да“, вж. 16a)  

16a. Какви канали ще бъдат използвани за рекламирането на 
обучението? 

 

17. Какви предпазни мерки са взети в случаи на откази на 
участници в последния момент? 

 

18. Какъв е професионалният профил на курсистите?  

19. В коя държава се провежда обучението?  

20. Какво помещение е избрано за провеждане на обучението 
(напр. зала за конференции в хотел, университетска аула и др.)? 

 

21. Какъв е типът на столовете за сядане в съответната зала 
(напр. подвижни столове, фиксирани фотьойли и др.)? 

 

22. Може ли разположението на столовете да бъде променяно 
без големи затруднения? 

 

23. Какви технически възможности предоставя залата на курса 
(напр. аудиовизуални, екран, прожектор, Wi-Fi, смарт борд и 
др.)? 

 

24. Ще има ли нужда от превод? (При „да“, вж. 24a и 24b)  

24a. Какъв тип превод ще бъде осигурен – симултанен или 
консекутивен? 

 

24b. Как ще бъдат избрани преводачите?  

25. Всички участници ли са получили практическата 
информация относно обучението (напр. местоположението на 
залата, как да намерят адреса, инструкциите за възстановяване 
на разходите и др.)? 

 

26. Раздадени ли са обучителни пакети с документи на всичките 
участници? (при отговор „да“, вж. 26a) 

 

26a. Съдържат ли обучителните пакети:  
- Табелка с име? 
- План на курса? 
- Темите на курса? 
- Речник на ключови термини? 
- Химикалки и др.? 
- Формуляри за съгласие (при аудиовизуален запис, 

фотографиране и др.)? 
- Списък на референции във връзка с курса? 

Ако обучителният пакет съдържа и други материали, моля, 
опишете.  

 

27. Ще бъдат ли изпратени на участниците предварително 
обучителните материали? 

 

Част 2: Подготовка на курса 

28. Кой изготвя материалите за курса?  

29. Ще бъдат ли прегледани тези материали и от кого?  
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30. Какви са целите на обучението?  

31. Какви са очакваните резултати от обучението?  

32. Как ще бъде оценено реализирането на обучителните цели?  

33. Как ще бъде оценено постигането на резултатите от 
обучението? 

 

34. Какъв е планът на курса?  

35. Какви обучителни методи ще бъдат използвани по време на 
курса? 

 

36. Ще бъдат ли използвани следните типове курсови 
материали: 

- Предварителен въпросник? 
- Лекционни слайдове? 
- Конкретни казуси от съдебната практика? 
- Сценарии? 
- Заключителен въпросник? 
- Оценъчен въпросник? 

Ако се използват други обучителни материали, моля, посочете 
какви.  

 

37. Ще бъдат ли раздадени обучителните материали на 
участниците след приключването на курса (например, 
лекционни слайдове и др.)? 

 

Част 3: Обучителен процес  

38. Колко време ще бъде отделено за лекции по време на 
курса? 

 

39. Колко време ще бъде отделено за практически 
упражнения? 

 

40. Какви практически упражнения ще бъдат проведени по 
време на курса? 

 

41. Какви мерки ще бъдат взети, за да съответства обучението 
на нуждите и очакванията на участниците (например 
запознаване с очакванията на участниците, провеждане на 
беседи с тях след всяка сесия/ден)? 

 

42. Какви мерки ще бъдат предприети, за да се гарантира 
фокусиране вниманието на курсистите върху преподавания 
материал (например, чрез похвати за внасяне оживление по 
време на сесиите, предоставяне на достатъчно продължителни 
почивки и др.)? 

 

43. Как ще бъде наблюдавана и оценявана работата на всеки 
участник в течение на обучението? 

 

44. Как ще бъде направена обща оценка на обучителния курс?  
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4.4. Обучителни методи2 

Методите, които могат да се използват при съдебното обучение, са: мозъчни атаки, 
„разчупване на ледовете“, презентации, редуване на лекции и групови дейности, дебати, 
изучаване на конкретни случаи от съдебната практика, отзиви на участници и разбор на 
проведени сесии. 

4.4.1. Мозъчна атака 

Мозъчна атака може да бъде организирана, когато дадена група професионалисти се 
нуждае от генерирането на идеи в конкретна специфична област/тема. Основното 
предимство на този метод е, че курсистите участват активно още от началото на сесията. С 
помощта на правила, които ги подтикват към общуване, хората са в състояние да 
разсъждават свободно и да навлизат в нови сфери на мисълта. Участниците са поканени 
да споделят идеи или решения на трудни проблеми. При това, те ги споделят в мига, в 
който са ги формулирали. Всички предложения се отбелязват върху флипчарт от 
обучаващия и не се подлагат на критика. Едва след като всички отговори са регистрирани, 
се извършва анализ или категоризиране, което е последвано от дискусия относно 
съответствието на предложените решения на проблемите. 

4.4.2. „Разчупване на ледовете“  

Касае се за кратки упражнения, които могат да се използват при започване на обучението, 
за да се даде възможност на курсистите да се запознаят помежду си преди началото на 
основната работа. Те също така позволяват на обучаващия да оцени членовете на групата 
на поведенческо равнище. Някои упражнения могат да се използват за разделяне на хора, 
които вече се познават, и за насърчаване на по-добро групово опознаване. 

В тази връзка упражненията следва: 

 да използват личния или професионалния опит на участниците;  
 да не са свързани с конкретна тема;  
 да са свързани със самите участници. 

Примери:  

Често поставяни въпроси, насочени към споделяне на професионални и лични интереси, 
хобита и др.  

 Мълчаливо самоидентифициране. Раздайте на всеки участник лист хартия с 
инструкции да напишe думи или да нарисува картинки, които го описват най-
добре, без обаче да говори. След това участниците трябва да закачат хартията 
върху гърдите си, да се разходят и да прочетат какво пише върху бележките на 
другите участници. Рисунките се събират и разбъркват, след което участниците се 
опитват да ги разпределят отново. 

                                                           
2 Източник EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, 2016, http://www.ejtn.eu/News/The-
EJTN-Handbook-on-Judicial-Training-Methodology-now-available-in-23-languages/  
 

http://www.ejtn.eu/News/The-EJTN-Handbook-on-Judicial-Training-Methodology-now-available-in-23-languages/
http://www.ejtn.eu/News/The-EJTN-Handbook-on-Judicial-Training-Methodology-now-available-in-23-languages/
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 Споделяне по двойки. Поискайте от участниците да се разходят из залата и да 
открият някого, когото не познават или когото познават най-малко. Когато всички 
се групират по двойки, посредникът обявява темата, по която всяка двойка може 
да разговаря, и предоставя определено време за това. 

 Кой е той? Хората написват нещо за себе си, което смятат, че никой друг не знае. 
Ръководителят прочита написаното и другите трябва да отгатнат кой е въпросният 
човек. Удивително е да се разбере, колко интересни неща за себе си разкриват 
хората. 

 Обща основа. В малките групи участниците се споразумяват кои 6 неща ги 
обединяват и след това ги споделят с по-голямата група. 

4.4.3. Презентации  

Презентациите в съчетание с груповата работа са двата обучителни метода в съдебното 
обучение, които улесняват придобиването на ново познание. Като се отчита, че 
презентациите са важен фактор, който обуславя успеха в обучението, се препоръчва да 
бъде определено достатъчно време за групови или индивидуални дискусии 
непосредствено след тях. Това, от една страна, ще позволи да се изяснят неясните 
пунктове или объркванията, а от друга – ще се избегне опасността от „дидактика“ в 
обучението (т.е. т.нар. „мързеливо обучение“).  

Кога се правят презентации?  

Презентациите могат да се използват при различни ситуации и за различни задачи:  

 Споделяне на опит от водещ практик; 
 Споделяне на мнения от страна на участници в панела с оглед прилагане на 

сравнителен или мултидисциплинарен подход по обсъжданата тема;  
 Кратки презентации на групите по поставените задачи, което позволява 

идентифицирането на контрастни или нови подходи по дадена тема. 

Обхватът на презентациите не се свежда само до съдържанието, но и до създаването на 
платформа за дискусии и обмяна на мнения по нови теми, които се нуждаят от 
информационно захранване. 

Основните предизвикателства са:  

 Вниманието на аудиторията може да бъде задържано максимум за период от 20-
30 минути;  

 Различните стилове на учене на участниците могат да повлияят върху предаването 
на информация; 

 Установяването на връзка с аудиторията изисква подходящ език и „език на тялото“;  
 Структурата на презентацията;  
 Визуални материали, пауърпойнт слайдове, оформени в съответствие със 

стандартите.  

Подготвителен стадий: съвети за обучаващия. Колкото и кратка да е дадена презентация, 
тя би следвало да е ориентирана към аудиторията. Важно е да се започне с онова, което е 
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интересно на участниците и/или което те очакват от обучаващия. Съставът на аудиторията 
ще определи доколко презентацията трябва да е формална или неформална.  

Трябва да се изработи ясна и логична структура. Тя следва да има:  

1. Увод  

В увода аудиторията би следвало да бъде информирана за какво ще говорят лекторите по 
време на обучението. 

2. Основна част  

В основната част дискусията би следвало да бъде организирана по подтеми, които са 
свързани логически една с друга.  

3. Заключение  

Накрая, какво ще бъде казано в заключение, ще зависи от поставените цели. Ако 
обучаващият просто описва нещо, тогава ще е достатъчно да изложи основните точки. Ако 
обаче се опитва да убеди участниците в някаква теза, тогава може би ще се наложи да се 
припомнят основните аргументи или да се отговори на въпрос, който е бил поставен в 
началото на обучението. Във всички случаи структурата би следвало да бъде разяснена на 
аудиторията. 

Изборът на думи и стилът на обсъждането следва да гарантира, че посланието ще 
достигне до слушателите. Така например, обучаващият може да използва фрази от типа: 
„Първата точка, на която искам да се спра….“ или „в тази секция искам да говоря за…“, 
както и да приключи с фразата: „В заключение…“. По подобен начин, паузите между 
отделните точки, жестовете – например с присвиване на пръстите при изреждане на 
точките и др. също акцентират върху важни комуникационни връзки.  

Много е важно да се постигне подходяща продължителност, защото част от хората 
вероятно очакват да говорите точно определен брой минути. Всъщност Вие трябва да се 
стремите презентацията Ви да бъде малко по-къса от предоставеното за това време, тъй 
като е много вероятно да се увлечете извън написания текст и да надвишите времето си, 
което ще е за сметка на други.  

Стил на преподаване: съвети за обучаващите  

 Изберете начина за поднасяне на информацията: Какви похвати за привличане на 
вниманието ще използвате? Какви визуални помощни материали ще са Ви от 
полза? Ще седите или ще стоите прави? Какви жестове би следвало да използвате? 

 Обърнете внимание на скоростта и силата на говора, както и на произношението и 
тона на гласа. 

 Налучкването на правилната скорост на говора е важно не само за да можете да се 
впишете във времевите рамки. Ако говорите прекалено бързо, аудиторията няма 
да е в състояние да Ви следва, а ако сте много бавни, най-вероятно ще я отегчите. 
Въпреки това, подходящата скорост ще зависи и от други фактори: дали 
слушателите трябва да си водят записки, дали лекцията е на техния език и доколко 
са запознати с въпросите, които се обсъждат. 
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 Подходящата сила на гласа на лектора се определя и от размерите на залата, и от 
акустиката ѝ. Винаги е по-добре да се попита аудиторията, дали чува обучаващия. 
Ако, за да Ви чуят, се налага да викате, би следвало да поискате микрофон – в 
противен случай силният говор ще създава впечатление за напрегнатост.  

 Също така обръщайте внимание на тона. Когато лекторите правят презентации (в 
частност, ако четат от текст), те често звучат по-монотонно (а оттук и по-
отегчително), отколкото когато разговарят нормално. За да задържите вниманието 
на присъстващите, вероятно ще трябва да придадете по-жива интонация и да 
използвате по-широк гласов регистър, отколкото при нормална ситуация.  

Списък на уменията, които следва да притежава добрият лектор 

Може ли лекторът да бъде чут в задната част на залата?  

Използва ли се постоянно очният контакт за привличане на аудиторията по време на 
лекцията?  

Използват ли се надлежно аудиовизуалните помощни средства?  

Изложен ли беше част от преподавания материал върху черната/бялата дъска или чрез 
видеопроектор, така че да бъде видим за всички участници? 

Използва ли обучаващият разпечатки по подходящ начин? 

Всички тези средства, включително технологията и обучителните материали, би следвало 
да бъдат подготвени предварително, като бъде проиграно функционирането им. 

4.4.4. Редуване на лекции и групова работа 

Лекциите са полезни, когато аудиторията получава нови знания. Но материалът се усвоява 
най-добре, когато участниците активно се включват в собственото си обучение. Техниката, 
която гарантира добри резултати, се състои в редуване на лекции, понякога илюстрирани 
с пауърпойнт презентации, с групова работа, включително и по двойки. 

  

Лекции  

 

Едно от предимствата на лекциите е, че те могат да бъдат много полезни в контекста на 
големи групи и в съчетание с други техники, които са по-подходящи за практическо 
обучение. За да предаде конкретно познание на аудиторията, лекторът контролира целия 
процес, но не изключва метода на убеждаването, което стимулира участието на 
слушателите.  

Описание на метода. Лекциите са структурирани презентации, насочени към трансфер 
на знание. Те са директен обучителен метод, представляващ ценен и ефикасен 
инструмент за разясняване на идеи и теории за кратко време. Лекциите би следвало да 
се използват в съчетание с други обучителни методи, насочени към активното участие 
на курсистите. 
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Този метод може да има и някои недостатъци, когато не се прилага правилно. Такъв 
недостатък е еднопосочната комуникация, пасивната роля на участниците, ниското ниво 
на усвояване и, в резултат на всичко това, изкуственото запаметяване на знанието.  

 

4.4.5. Групова работа 

 

Може би е по-добре да се предложи лекциите да допълват груповата работа, отколкото 
обратното. Така разглеждането на конкретен казус, симулацията на ролева игра или 
дискусиите по различни теми ще бъдат извършвани чрез групова работа. 

Предимства. Участниците считат дискусиите в рамките на малки групи за успешни, когато: 

 Имат възможност да вземат лично участие в тях; 
 Знаят целта на дискусията и са подготвени за нея; 
 Атмосферата е приятелска и те се чувстват добре; 
 Групата има добър лидер; 
 Обучението е релевантно за тях.  

Някои от недостатъците са: 

 Хората знаят как да говорят на другите, но не как да говорят с другите; някои 
говорят прекалено много, други – прекалено малко; обучаващите доминират или 
са доминирани от други; дискусията се отклонява от темата; има много 
повторения; 

 Групите могат да отхвърлят някои идеи и да приемат други, без нужната логическа 
аргументация; 

 Групите могат да бъдат центрирани около дадена личност, а не около темата; 
 На групите могат да се възложат прекалено много задачи за отреденото им време; 
 Груповият лидер е недостатъчно подготвен или има погрешна представа за 

позицията си на лидер; така неговият контрол може да бъде възприет като тотален. 

Груповата работа може да бъде организирана така, че 2-3 души да бъдат помолени да 
обсъдят заедно дадена тема, след което да докладват на по-голямата група. Обикновено е 
достатъчно участник да обсъди тема със съседа си. На малките групи следва да се дава ясна 
тема за обсъждане, както и кратко време за дискусиите. Те са ефективни в началните етапи 
на курса, когато е възможно участниците все още да изпитват притеснение в контактите 
помежду си.  

След дискусията участниците могат да бъдат приканени да докладват пред цялата група, за 
да бъдат обменени мнения и, ако това се счете за нужно, те да бъдат резюмирани върху 
флипчарт. Инструкциите са много важни, тъй като насочват дискусиите. Ако не са ясни, могат 
да създадат объркване, липса на фокус или интерес, както и отегчение. 
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Съвети за обучаващия. Едно от най-важните правила в груповата работа е столовете да 
бъдат подредени по подходящ начин. Както столовете, така и оборудването, трябва да 
бъдат подредени в съответствие с обучителните нужди. Това обаче невинаги е възможно 
в съответното помещение. Разположението на столовете може да помогне за 
установяване на определени отношения между обучаващия и курсистите, както и между 
самите курсисти. 

  

4.4.6. Дебат 

 

За разлика от лекциите, дебатът използва хипотетични въпроси, отправяни към 
курсистите  практикуващи юристи, които са изправени пред необходимостта от намиране 
на изводи по собствен път. Целите са да се насърчи логическото мислене. От гледна точка 
на обучаващия, няма правилен отговор. Хипотетичният въпрос само предлага на 
курсистите механизъм за обсъждане на идеи, които водят до някакво заключение. В края 
на всеки успешен дискусионен сеанс, всеки участник подкрепя някаква гледна точка по 
дебатирания въпрос (доброволно или под външно въздействие).  

Пример. Дебатите могат да бъдат организирани по различен начин. 

Участниците в обучителна програма (първоначално или продължаващо обучение) са 
приканени да влязат в ролите на съдии, адвокати или прокурори. След това вземат 
участие в дебатиращ сеанс по въпроси от първостепенна важност, които ще бъдат 
разгледани през призмата на тези три професионални позиции.  

Дебатите могат да бъдат организирани и единствено с оглед на по-добро подреждане на 
аргументите и логичните разсъждения. Участниците са разделени на две групи 
дебатиращи, които ще изложат аргументи „за“ и „против“, след което чрез логическа 
последователност и фактологическа точност съумяват да формулират дадена позиция. 
Дебатът би бил важен в дидактично отношение, ако обучаващият се отнася внимателно 
към формулирането на дадена концепция и към логическата мотивация в рамките на 
мисловния процес. 

4.4.7. Казуси  

Лесно е да се смесят двата метода: „методът на обсъждане на конкретни казуси“ и 
„методът на казусите“ (Case Study method and the Case Method), особено когато става 
дума за юридическо образование. Вторият (Case Method) е изобретен от Кристофър 

Това е метод на представяне на аргументация по структуриран начин. Макар 
логическата последователност, фактологичната точност и известна степен на 
емоционално въздействие върху аудиторията да са елементи на дебата, често една от 
страните взима превес, като представя по-добър „контекст“ и/или рамкиране на 
темата. Резултатът може да зависи повече от консенсуса или друг формален начин за 
постигане на решение, отколкото от обективните факти. 
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Колумбус Лангдел – декан на Харвардския юридически факултет в периода 1870-1895 г. 
Лангдел въвежда начин за систематизиране и опростяване на юридическото образование 
чрез фокусиране върху съдебната практика, която отразява принципите, доктрините или 
конкретните закони. С тази цел Лангдел написва първата книга с казуси, озаглавена 
„Селекция на казуси по закона за договорите“. Това е колекция от решени казуси, които 
отговарят на изискването да илюстрират ситуацията в сферата на договорното право. 
Студентите прочитат за тях и се подготвят да ги анализират в рамките на „сократови“ 
сесии на въпроси и отговори в класната стая. 

Обсъждането на казуси обикновено не постига ясни отговори. То по-скоро е насочено към 
поставяне на въпроси и даване възможност на участниците да се включат в процеса на 
вземане на решения с оглед достигане до предпочитания от тях изход. Даден практически 
случай може да бъде разгледан в рамките на отделна сесия по време на обучението или 
да бъде селектиран за по-задълбочено проучване в течение на целия курс.  

Архитектура на разглеждането на казуси. Конкретни казуси се обсъждат по-ефективно в 
рамките на по-малки групи, в които участниците, които обикновено работят и седят 
отделно или по-рядко в компанията на друг съдия, могат да чуят споделения опит и 
аналитични подходи на други участници, което да им помогне да разсъждават върху 
собствения им подход. Тези казуси могат също така да бъдат използвани в по-големи 
групи. 

Теми, които могат да бъдат разработени. Конкретните казуси могат да касаят широк кръг 
от теми: материално право, процедурни и доказателствени аспекти, управление на 
случаи, поведенческо управление, справедливо третиране или комбинация от всички тези 
теми. Тези казуси могат да имат формата на кратък хипотетичен сценарий, проблем, 
ролева игра, или да използват материали, които обикновено са част от документацията 
при изслушване страните в съда. 

Съвети за обучаващия. Важно при използването на конкретни казуси е тяхното 
съдържание да бъде изложено така, че да постигне ясно очертаните цели и 
образователни резултати. Обръщайте внимание върху обстоятелството, че създаването на 
нереалистична атмосфера и липсата на подробности за обстоятелствата по даден казус 
могат да насърчат вземането на непрактични решения. 

 

4.4.8. Решаване на проблеми: Седем стъпки при анализа на даден проблем  

Решаването на проблем може да бъде постигнато в рамките на планираното или да бъде 
спонтанна реакция или дебат, съпътстващ възникването на дадена ситуация. 

Този метод може да бъде използван за идентифициране на проблеми, анализирането 
им и откриването на подходящи начини за тяхното разрешаване. Начинът, по който се 
разрешават проблемите, може да варира при различните ситуации. Решението може 
да се търси в рамките на групова работа или при неформална дискусия. 
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Прилагането на подхода на седемте стъпки при анализа на даден проблем или казус 
може да улесни цялостния процес и да увеличи образователните ползи: 

Прочетете казуса внимателно. За да се разбере напълно какво се случва в рамките на 
даден казус, е необходимо да се изчете внимателно и задълбочено развитието му. Добре 
би било да се водят записки.  

1. Дефиниране на централната тема/въпрос. Редица казуси включват повече от един 
въпрос или проблем. Идентифицирайте най-важните проблеми и ги отделете от 
по-маловажните. 

2. Функционални области. След като определите най-важния въпрос, проучете 
свързаните с него проблеми във функционалните области (например, 
законодателство, практика и т.н.). Проблемите във функционалните области могат 
да Ви помогнат да идентифицирате дълбочинните проблеми, които попадат в 
сферата на отговорност на административните ръководители. 

3. Дефинирайте правния контекст. Посочете важните закони, регламенти и др. 

4. Идентифицирайте пречките за решаване на проблема. Тези пречки могат да 
ограничават възможните решения. 

5. Идентифицирайте всички възможни алтернативи. Списъкът следва да включва 
всички релевантни алтернативи, които биха могли да решат 
проблема/проблемите, идентифицирани в стъпка 2. 

6. Изберете най-добрата алтернатива. Преценете всяка алтернатива в съответствие с 
наличната информация. Ако внимателно сте извършили предшестващите пет 
стъпки, би следвало да сте стигнали до правилно решение на казуса. 

4.4.9. Обратна връзка  

Тя е важна, когато се използват такива типове обучителни методи и техники, при 
които участниците са активно включени в обучението.  

 

 Обратната връзка е съществена част от образователните и обучителните програми. Тя 

помага на участниците в тях да оценяват своя потенциал на различните стадии на 

обучението, да осъзнаят своите предимства, както и областите, в които имат нужда от 

напредък, както и да идентифицират действията, които следва да се предприемат с 

тази цел. Обратната връзка може да бъде рутинен обмен в хода на всекидневните 

срещи между обучаващи и обучаеми, между участници или колеги, както и чрез 

писмена оценка. 
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Обратната връзка/отзивите би следвало да са:  

 Конструктивни  

Отзивите са свързани с конкретна информация, те са фокусирани върху определени 
проблеми и се основават на наблюдения. Те съдържат както положителни оценки, 
така и критика, и отразяват стремежа към получаване на полезни съвети, насочени 
към разширяване на знанията и уменията. 

 Обективни 

Да се основават върху факти, да подлежат на преценка и да могат да бъдат 
наблюдавани. 

 Конкретни  

Те са свързани с поведение, което е част от действителността. Обучаващият не визира 
някаква абстракция. Наблюдаваното поведение не е въпрос на интерпретация. 

 Специфични 

Свързани са със силните и слабите страни, като се привеждат специфични примери 
или обяснения. 

 Бързи 

Те би следвало да бъдат споделяни непосредствено по време на обучителния процес 
или веднага след съответните обучителни сесии според съгласувания 
календар/програма.  

Обратната връзка трябва винаги да е двупосочна комуникация. 

Обучаемият е ключовият участник при провеждането на разбор на обучението – 
участниците споделят дали са доволни, какво е било важно за тях, какво считат, че ще им 
пречи при последващо прилагане на наученото, и как са се чувствали по време на 
ролевите игри/пресъздаването на съдебен процес. Следва също така да се предвиди 
време за изразяване на мнение от страна на обучаващите. 

4.4.10. Извършване на разбор 

Всяка процедура, която включва групова работа, би следвало да бъде финализирана с 
разбор. Обучаващият предоставя възможността групите да докладват на останалите, след 
което да обобщи резултатите. 

Има две важни стъпки, които трябва да се предприемат, за да се гарантира, че разборът 

Разборът е важен аспект на груповата работа: преглед на дейността, в който се 
идентифицират различните гледни точки, като същевременно се предоставя 
възможност за обмен на идеи. От особено значение е обратната връзка да отразява 
вижданията на групата, а не просто тези на говорителя ѝ. Препоръчително е 
използването на флипчарт по време на груповите дискусии. 
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ще постигне целта си:  

Групите би следвало да бъдат информирани предварително, че ще има пленарна сесия за 
разглеждане мненията на участниците и че всяка група би следвало да определи 
„докладчик“, чиято задача е да представи заключенията за дадено време. 

След запознаването с докладите на групите, обучаващият, който ръководи пленарната 
сесия, следва да стимулира дискусии и критични преценки относно логиката на 
изразените становища и качеството на доказателствата. 

Важен аспект е надлежното използване на обучителните методи в съответствие с профила 
на участниците и целите на обучението. Таблицата по-долу съдържа основните елементи 
на обучителния план.  
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4.5. Приложение на методите в съответствие с темата на обучението 

Таблица 1: Обучение – Съдебното сътрудничество по наказателно право в случаи с 
участието на бежанци и други граждани на трети страни като жертви на трафик на хора 

ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Уводна сесия 
 Презентация по проекта, целите на обучението и 

очакваните обучителни резултати 
 „Разчупване на ледовете“ 

1ва подтема:  

Актуална правна рамка на ЕС, 
която позволява на страните 
членки да развиват 
трансгранично сътрудничество 
и улеснява съдебните 
процедури по случаи, касаещи 
трафик на хора, чиито жертви 
са бежанци/други граждани 
на трети страни  

  

 Лекции/презентации относно правната рамка и 
съответната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус и на седемте 

стъпки при анализирането на проблема 
 Обсъждане на казус в групови сесии чрез 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблема (участниците са подготвили въпросния казус 
преди обучението) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в рамките на пленарна сесия  

2ра подтема:  

Юрисдикция по наказателни 
производства, касаещи 
граждани на трети страни, 
експлоатирани в страните на 
произход, страните на транзит 
и страните дестинация 

 Лекции/презентации относно правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус  
 Обсъждане на казус по време на групови сесии чрез 

използване на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили 
предварително въпросния казус) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в рамките пленарна сесия 

3та подтема:  

Предизвикателствата и 
добрите практики в борбата с 
трафика на хора и при защита 
правата на жертвите, които са 
граждани на трети страни  

 Лекции/презентации за теоретичната и правна рамка, 
практиката и съответните казуси 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус  
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия  

4та подтема: 

Съществуващи трансгранични 
механизми за рефериране в 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
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усилията по защита правата на 
жертвите на трафик на хора 
(бежанци/други граждани на 
трети държави) 

 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия  

5та подтема: 

Как се прилага принципът на 
ненаказуемост на жертвите в 
трансгранични казуси, 
включващи жертви, които са 
граждани на трети държави? 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия  

Заключителна сесия 
 Пленарна дискусия и обсъждане мненията на 

участниците  

 

Таблица 2: Обучение – Правна рамка и съдебна практика при предоставяне финансова 
компенсация за жертви на трафика на хора 

ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ 

Уводна сесия 
 Презентация на проекта, целите на обучението и 

очакваните обучителни резултати 
 „Разчупване на ледовете“ 

1ва подтема:  

Законодателство и практика 
на ЕС по въпроса за 
финансовата компенсация на 
жертвите на трафик на хора 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия  

2ра подтема:  

Национални подходи при 
предоставянето на финансова 
компенсация на жертвите, 
които са граждани на трети 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
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държави проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

3та подтема:  

Конфискация и изземване на 
активи от обвиняемите 

 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

4та подтема: 

Признаване и изпълнение на 
разпореждания за 
конфискация, издадени от 
друга страна – членка на ЕС по 
казуси, свързани с жертви, 
които са граждани на трети 
държави, експлоатирани в ЕС 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

Заключителна сесия 
 Пленарна дискусия и обсъждане мненията на 

участниците   

 

Таблица 3: Обучение – Правата на непридружените деца-жертви на трафик на хора 

ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ 

Уводна сесия 
 Презентация на проекта, целите на обучението и 

очакваните обучителни резултати 
 „Разчупване на ледовете“ 

1ва подтема:  

Трафик на деца и защита на 
децата. Правна рамка на ЕС, 
криминализираща трафика на 
деца  

 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 
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2ра подтема:  

Правни стратегии за защита на 
непридружени непълнолетни 
от риска да бъдат 
трафикирани в страни – 
членки на ЕС 

 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

3та подтема:  

Принципи за защита на 
децата, жертви на трафик на 
хора 

 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

4та подтема: 

Правни разпоредби и щадящи 
децата процедурни практики в 
рамките на прокурорски и 
съдебни разследвания 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

5та подтема: 

Финансова компенсация, 
изплащана на трафикирани 
деца 

 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

6та подтема: 

Анализ на случаи, свързани с 
непридружени непълнолетни 
лица, жертви на трафик на 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 
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хора в ЕС използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

Заключителна сесия 
 Пленарна дискусия и обсъждане мненията на 

участниците   

 

 

Таблица 4: Обучение – Хартата на основните права на Европейския съюз и нейната 
приложимост спрямо жертви на трафик на хора, търсещи убежище в Европа 

ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ 

Уводна сесия 
 Презентация на проекта, целите на обучението и 

очакваните обучителни резултати 
 „Разчупване на ледовете“ 

1ва подтема:  
Обзор на Хартата на основните 
права на Европейския съюз 

 Лекции/презентации на Хартата 
 Кратка пленарна сесия – въпроси/отговори 

2ра подтема:  
Приложимост на Член 18 от 
Хартата на ЕС по казуси на 
жертви на трафик на хора, 
които са граждани на трети 
държави, търсещи убежище 
 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

3та подтема:  
Корелацията между 
разпоредбите на Хартата на 
основните права на ЕС, 
съответните Директиви на ЕС и 
Конвенции за защита 
жертвите със статут 
бежанци/мигранти 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

 
4та подтема: 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 
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Ефективността на процедурите 
по предоставяне убежище в 
случаи на жертви на трафик на 
хора. Връзката между трафик 
на хора и правото на искане на 
убежище 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

5та подтема: 
Жертвите на трафик на хора в 
светлината на Хартата на 
основните права на ЕС 

 Лекции/Презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

6та подтема: 
Принципът non-refoulement 
при жертвите на трафик, които 
са бежанци 

 Лекции/презентации на правната рамка и 
релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 
 Кратка презентация на даден казус 
 Обсъждане на казус в рамките на групата с 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 
 Дебат в пленарна сесия 

Заключителна сесия 
 Пленарна дискусия и обсъждане мненията на 

участниците   

 

Таблица 5: Обучение – Правото на адвокат за жертвите на трафик на хора, които са 
бежанци или граждани на трети държави 

ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ 

Уводна сесия 

 Презентация на проекта, целите на обучението и 
очакваните обучителни резултати 

 „Разчупване на ледовете“ 

1ва подтема:  

Правото на правна помощ за 
жертвите на трафик на хора 
със статут бежанци/мигранти. 
Анализ на европейската и 

 Лекции/презентации на европейската и националните 
правни рамки и релевантната съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 

 Кратка презентация на даден казус 

 Обсъждане на казус в рамките на групата с 
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националната правна рамка 

 

използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 

 Дебат в пленарна сесия 

2ра подтема:  

Ролята на адвокатите в 
защитата правата на 
трафикираните лица 

 Лекции/презентации относно ролята на адвокатите 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 

3та подтема:  

Национални стратегически 
дела: презентация на казуси 
от различни държави 

 

 Лекции/презентации на концепцията за стратегически 
дела, местни примери и релевантна съдебна практика 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 

 Кратка презентация на даден казус 

 Обсъждане на казус в рамките на групата с 
използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 

 Дебат в пленарна сесия 

4та подтема: 

Добри практики в 
предоставянето от адвокати 
на правна помощ на жертви в 
различни стадии 
(идентификация, интервю в 
полицията, разрешение за 
пребиваване, процедури по 
предоставяне на убежище, 
наказателно производство, 
искане на компенсация, 
приложение на процедурите 
за ненаказуемост) 

 

 

 Лекции/презентации по добри практики 

 Кратка пленарна дискусия – въпроси/отговори 

 Кратка презентация на даден казус 

 Обсъждане на казус в рамките на групата с 
използването на 7-те стъпки при анализирането на 
проблемите (участниците са подготвили въпросния 
казус предварително) 

 Мозъчна атака и разбор в рамките на групата 

 Дебат в пленарна сесия 

Заключителна сесия 
 Пленарна дискусия и обсъждане мненията на 

участниците  
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4.6. Образец за представяне на съдебна практика 

Обучение относно правата на непридружени деца, които са жертви на трафик на хора 

Дело: 08-80787, Касационен съд, трета инстанция, Франция (FR-002-3) 

Ключови факти:  

Гражданка на Кот д’Ивоар на 15 години е докарана незаконно във Франция, за да работи 
в къщата на обвиняемия и да се грижи за децата му. Жертвата е особено уязвима, защото 
няма легален статут на пребиваване. Родители ѝ са починали в периода, в който тя е 
подложена на принудителен труд. Няма паспорт и е изцяло зависима от семейството, за 
което работи. По-конкретно, жертвата не получава заплащане за грижите за децата и за 
домакинската работа. Не посещава училище и няма почивни дни, работи и през 
празниците.  

Освен това, тя не разполага с лично пространство в къщата и спи върху матрак на пода в 
детската стая.  

Приложимо законодателство: чл. 225-14 от Наказателния кодекс за условия на живот и 
работа, които накърняват достойнството на човека; чл. 1382 от Гражданския кодекс за 
причинени граждански щети; чл. 4 от Европейската конвенция за правата на човека.  

Апелативният съд решава да отхвърли иска за накърняващи достойнството условия за 
живот и работа, като отбелязва, че ищцата има приятелски отношения с децата и същите 
условия на живот, както и останалите членове на семейството. Освен това, Апелативният 
съд налага гражданска глоба поради незаконно наемане на имигрант и злоупотреба с 
уязвимостта на лицето с оглед получаването на незаплатени услуги. Решението е 
оспорено и казусът е разгледан от Френския касационен съд.  

Дискусии/Дебати 

 Съгласни ли сте с решението на по-долната инстанция? Защо?  

 Какво разбираме под „принудителен труд“според юриспруденцията на ЕСПЧ? 

 Какво според Вас е решил касационният съд? 

 

 

Обучение относно Хартата на основните права на Европейския съюз и приложимостта ѝ спрямо 

жертвите на трафик, търсещи убежище в Европа 

Дело: Административен трибунал на Тулуза, 9 ноември 2018 г., N° 1805185 

Ключови факти:  

Ищцата, нигерийска гражданка, жертва на мрежа за проституция в Италия, пристига във 
Франция, където иска убежище. След заповед за трансфер на италианските власти, 
издадена от префекта на Х.Г., придружена с домашен арест, тя оспорва заповедта пред 
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административния трибунал на Т., искайки анулирането ѝ, както и привременна правна 
помощ. Освен това, ищцата настоява префектът да прекрати процедурата по трансфер и 
да ѝ позволи да кандидатства за убежище. 

Ищцата твърди, че заповедта за трансфер може да я изложи на нечовешко и унизително 
отнасяне, както и на системните дефицити на италианската система за предоставяне на 
убежище в нарушение на чл. 3.2. и 17.1. на Дъблинския регламент и чл. 3 и 4 от ЕКПЧ. 
Освен това, тя твърди, че чл. 4 от Директива 2013/32/EС относно процедурите по 
предоставяне на убежище и чл. 5 и 35 от Дъблинския регламент не са били правилно 
транспонирани в националното право, което да позволи реализиране правото ѝ на 
ефективна защита. 

Ищцата също така обжалва процедурни въпроси – нарушения във връзка със 
самоличността на служителя, извършил личния ѝ разпит, връчването на заповедта за 
трансфер, както и мотивите на префекта относно това коя страна членка е отговорна за 
нейната молба за убежище. 

Административният трибунал в Т. преди всичко припомня приложимите разпоредби 
относно определянето на страна членка за разглеждане на молбата за убежище и техните 
алтернативи, както и чл. 3 и 17 от Дъблинския регламент, обръщайки внимание на факта, 
че съдията би следвало да е онзи, който да направи преценка на риска от нечовешко и 
унизително отнасяне, на който е изложена ищцата в резултат от условията на прием в 
първоначално посочената страна членка. 

Дискусии/Дебати? 

Кой закон би следвало да се приложи?  

 Дискусия на чл. 3.2., 17.1 и 35 на Дъблинския регламент, чл. 3 и 4 от ЕКПЧ и чл. 4 от 
Директива 2013/32/EС относно процедурите по предоставяне на убежище  

 Дискусия на чл. 47 на Хартата. 

 

Обучение относно правната рамка и съдебната практика при предоставяне на 
финансова компенсация за жертви на трафик на хора бежанци и други граждани на 
трети държави 

ЕСПЧ: Chowdury and Others срещу Гърция, жалба No. 21884/15, 30 март 2017 г. 

Ключови факти:  

Фактите се отнасят до 42 бангладешки граждани с нерегламентиран статус, които работят 
в ягодова ферма в Манолада, Гърция. Работодателите във фермата са обещали на 
работниците заплати от 22 евро за седемчасов работен ден и по 3 евро за всеки 
допълнителен час работа. Те работят в покрити с найлон оранжерии, събирайки ягоди 
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всеки ден от 7 часа сутрин до 7 часа вечерта под надзора на въоръжена охрана. Живеят в 
палатки от картонени кутии и найлон без течаща вода, нито тоалетни. През цялото време 
са заплашвани от своите работодатели, че ще получат заплатите си, само ако 
продължават да работят за тях. 

След няколко стачки с искания да си получат заплатите, във фермата е наета друга група 
бангладешки граждани. Страхувайки се, че заплатите на наетите за сезона 2012–2013 г. 
работници няма да бъдат платени, 100-150 от тях искат заплатите си от своите 
работодатели. Поради това въоръжената охрана ги обстрелва, ранявайки сериозно 
няколко работника. 

След хоспитализацията на голям брой от тях и последвалото разследване от прокурора на 
Амалиада, Наказателният съд в Патрас оправдава четирима обвиняеми в трафик на хора, 
обосновавайки се с обстоятелството, че не е бил установен обективният елемент на 
престъплението по дадения казус. Съдът осъжда един от пазачите и един от 
работодателите за нанасяне на тежки телесни повреди и незаконно използване на 
огнестрелно оръжие. 

Наказателният съд взема под внимание обстоятелството, че работниците са били наясно с 
условията на живот и с размера на заплатата и са ги приели без принуда, като отбелязва, 
че в извънработното си време те могат свободно да се придвижват в региона и че липсва 
доказателство, че съгласието на работниците е взето с манипулация и насилие.  

Освен това, работниците са имали възможността да предоговорят своите заплати и 
незаконният им статус в Гърция не е бил използван като механизъм за принуждаване да 
продължат да се трудят за своите работодатели. Решението на съда впоследствие е 
обжалвано от обвиняемите. На свой ред работниците поискали прокурорът на 
касационния съд да анулира решението на наказателния съд, като вземе предвид, че 
последният не е разгледал надлежно обвинението в трафик на хора и че гръцкият НК 
изисква да се провери, доколко уязвимостта на гражданите на трети държави е била 
използвана в техен ущърб. Прокурорът обаче отхвърля искането, посочвайки, че 
обжалването не отговаря на съответните условия. 

Пред Европейския съд по правата на човека ищците жалбоподателите заявяват, че са 
били подложени на принудителен труд и трафик на хора и че Гърция не е изпълнила 
задълженията си по чл. 4 от ЕКПЧ да ги защити срещу тези злоупотреби, да проведе 
ефективно разследване и да накаже извършителите. 

Дискусии/Дебати 

 Считате ли, че решението на Наказателния съд е правилно? Защо/Защо не? 

 Какво разбирате под „принудителен труд“ в съответствие с практиката на 
Европейския съд по правата на човека? 
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ЕСПЧ: L. O. срещу Франция, жалба No. 4455/14, 26 май 2015 г. 

Ключови факти:  

Жалбоподателката, нигерийска гражданка, работи в ресторант в Бенин Сити. Един ден 
клиент ѝ предлага да работи като детегледачка за семейството му във Франция. Тя 
приема и клиентът урежда всички административни въпроси около заминаването ѝ, 
включително издаването на паспорт на нейно име, който обаче задържа в себе си. 
Ищцата пристига във Франция на 16 декември 2010 г. През първата седмица от престоя си 
е заключена в апартамент и изнасилена многократно от същото лице. Впоследствие е 
принудена от него да проституира, като той ѝ заявява, че му дължи 50 000 евро за 
пътуването и настаняването си. Поради това, тя започва да проституира в Париж. Когато 
не успява да изплати седмичната сума, определена от клиента, е бита и изнасилвана. Той 
също така лично заплашва семейството ѝ по време на едно от пътуванията си до Нигерия. 

През 2011 г. жалбоподателката кандидатства за убежище поради риска от женско 
генитално обрязване и принудителен брак. Молбата ѝ е отхвърлена от Френското бюро за 
защита на бежанците и лишените от гражданство хора (‘OFPRA’) с решение от 23 
септември 2011 г., потвърдено от апелативен съд на 16 април 2012 г. На 30 декември 2013 
г. тя е арестувана и впоследствие получава разпореждане да напусне френска територия. 
Докато е задържана, тя попълва последваща жалба, в която обяснява, че е станала жертва 
на мрежа за трафик на хора и че в първоначалното си кандидатстване за убежище не е 
могла да разкрие този факт, поради натиск от човека, който я е трафикирал. Жалбата ѝ е 
отхвърлена на 14 януари 2014 г., като основанието е, че не е привела достатъчно 
доказателства, за да бъде разгледана жалбата ѝ. 

Пред Европейския съд по правата на човека жалбоподателката заявява, че 
принуждаването ѝ да се върне в Нигерия би било в нарушение на чл. 3 на Конвенцията. Тя 
също така иска да бъдат взети привременни мерки в съответствие с чл. 39 от ЕКПЧ. На 
следващия ден ЕСПЧ съветва френското правителство да не връща принудително 
жалбоподателката в Нигерия, докато тече съдебно производство по жалбата ѝ.  

Дискусии/Дебати 

 Какво, според Вас, ще реши ЕСПЧ по този казус? 

 Какви са рисковете, свързани със завръщането на жалбоподателката в Нигерия? 

 Какви са разпоредбите на чл. 39 от Конвенцията, относими към този казус? 
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Обучение по международно съдебно сътрудничество по случаи, включващи бежанци и 
граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора  

Казус: Национален съд по убежището, 24 март 2015 г., Франция, Решение №. 10012810 

Ключови факти:  

Казусът касае нигерийска гражданка от щата Едо, която е принудена да проституира, след 
като е трафикирана във Франция. Впоследствие тя съобщава в полицията имената на 
лицата, участвали в мрежата за трафик на проститутки, и кандидатства за убежище, 
споменавайки също така, че би била отхвърлена от нейната социална и семейна среда, че 
не е изплатила дълга си за пътуването си до Европа и че ще бъде считана за прокълната от 
своята общност в Нигерия. 

Като отбелязва, че макар жертвите на трафика да се ползват с недоверие от нигерийското 
общество и като се има предвид, че в по-голямата си част жените жертви впоследствие 
проституират в Европа, Френското бюро за защита на бежанците и лишените от 
гражданство хора (OFPRA) взема решение, че това не е достатъчно социално основание за 
предоставяне на закрила в съответствие с Женевската конвенция от 1951 г. и с 
Квалификационната директива. 

Освен това, Бюрото счита, че не е предоставена информация, която да указва, че ищцата 
ще бъде подложена на преследване, ако се завърне в Нигерия и следователно 
отхвърлило молбата ѝ. 

Тази аргументация впоследствие е отхвърлена от Националния съд по правото на 
убежище/CNDA с решение от 29 април 2011 г., по-късно обжалвано от Френското бюро за 
защита на бежанците и лишените от гражданство хора/OFPRA пред Държавния съвет. 
Последният отменя решението на CNDA, като изразява мнение, че OFPRA е трябвало да 
разследва дали, извън трафикантските мрежи, където е била изложена на риск, 
обществеността или институциите са считали, че тя има определена идентичност, която би 
я причислила към социална група по смисъла на споменатата Конвенция. 

Дискусии/Дебати 

 Какви критерии дефинират понятието „социална група“ по смисъла на Женевската 
конвенция от 1951 г.? 

 Какво е, според Вас, съдържанието на понятието „социална група“ по смисъла на 
Директива 2011/95/EU? 
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Казус: Трибунал в Долж, Румъния, дело № 11476/63/2012 

Ключови факти 

С жалба от 24.10.2011 г. на г-жа Б.A. се иска наказателно производство срещу лицата 
T.M.И, Г.A.В и Г.Д.M., на основание обстоятелството, че през лятото на 2011 г., 
използвайки подвеждащото обещание, че ще ѝ намерят работа, те я наемат и 
впоследствие транспортират до Испания, където под заплаха я принуждават да посещава 
клуб и да проституира в тяхна полза. 

През лятото на 2011 г., чрез бившата съученичка П.М., жертвата Б.А. се среща с двама 
младежа от град Филиаши –Т.М.И. и Г.Д.М., по различни поводи. По време на разговорите 
с обвиняемите Т.М.И. и Г.Д.М. ѝ предлагат да отиде с тях до Испания, където ще си 
намери добре платена работа, без да уточняват характера ѝ, и ѝ казват, че са били в 
Испания и Италия много пъти. 

Една вечер, когато се връща от ресторант с обвиняемите Т.М.И. и Г.Д.М., но също и със 
свидетелката П.М., ищцата Б.А. е поканена в апартамент от двамата, където се среща и с 

обвиняемата Г.А.В.  (бременната) сестра на първия и съпруга на втория. По време на 
разговорите обвиняемата Г.А.В. също я съветва да отиде с тях в Испания, където ще ѝ 
намерят легална работа. 

Опасенията на ищцата Б.А., относно това, че може да бъде изхвърлена „на улицата“, т.е. 
принудена да проституира, са разсеяни от обвиняемата Г.А.В., която твърди, че има по-
млада сестра, която починала при подобни обстоятелства, така че тя няма намерение да 
направи същото, като при това се заклева в нероденото си дете. Освен това, обвиняемите 
Т.М.И. и Г.А.В. предлагат да ѝ помогнат, като ѝ платят пътуването на Испания, а тя 
впоследствие да им върне заема, когато получи законни доходи от работата си в тази 
страна. Поради деликатната семейна ситуация на ищцата Б.А., която има влошени 
отношения с родителите си, поради провален изпит, тя приема предложението и решава 
да напусне дома си. 

Обвиняемите Г.А.В., Т.М.И. и Г.Д.М. частично признават, че са платили пътните разноски 
на жертвата до Испания, улеснявайки наемането ѝ в нощен клуб, където тя трябва да 
танцува, да консумира и поддържа отношения с клиенти, твърдейки, че това става със 
съгласието на ищцата, която добре разбира за какво става въпрос. 

Дискусии/Дебати 

 Каква е приложимата правна рамка в тази ситуация? 

 Следва ли жертвата да получи компенсация? 

 Какво ще е решението на трибунала? 
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5. ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Оценката на обучението се основава върху постигнатия напредък чрез събиране на 
количествена и качествена информация относно всички аспекти на преподаването; прави 
се преценка доколко целите са били постигнати, както и какво е нивото на компетентност 
на участниците след приключването на курса.  

Установяването на степента, в която обучителните програми допринасят за разширяване 
на познанието и подобряване на практиката, е от особена важност за постигането на общо 
разбиране относно напредъка, пропуските и направените изводи. 

Оценката следва да се възприема като важна част от целия обучителен процес, тъй като тя 
позволява извършването на промени и вземането на решения във връзка с използваните 
методологии и познание. 

Тази фаза гарантира ефективността и надеждността на целия обучителен процес.  

Крайната цел на тази оценка е да се определи качеството на обучителния процес, 
определяно чрез четири конкретни цели: 

1. Да се оцени с помощта на въпросник качеството на обучението, като функция на 

удовлетвореността на участниците.   

2. Да се определи какъв е обучителният процес на основата на познанията и уменията, 

получени по време на обучението. 

3. Да се определи въздействието на дадено обучение върху професионалната работа 

на всеки от участниците. 

4. Да се определи въздействието на обучението върху способностите и 

професионалното израстване на юристите и другите професионалисти, които работят 

по случаи на жени, жертви на трафик на хора. 

 

5.1. Оценъчна методология 

За оценка на качеството на обучителните курсове са създадени редица инструменти за 
събиране на информация и последващото ѝ използване за постоянно подобряване 
нивото на обученията и оправдаване очакванията на курсистите. 

При оценката на обученията получените резултати се отчитат на четири нива: 

1. Изразяване удовлетворение от участниците 

 Какво се оценява? Проучва се как участниците реагират на обучението: как 
оценяват релевантността на съдържанието на лекциите, качествата на 
обучаващите, организацията, методологията, реализацията на целите и други 
общи аспекти от обучението. 



 

64 
 

Оценяваните аспекти са: 

 Организация 
 Методология 
 Приложимост 
 Компетентност и педагогически способности на обучаващите 
 Организация на планирането и реализирането на обучението 

 Как се получава информацията? Обикновено се използват въпросници, които 
участниците попълват в края на обучението. Може да се прилагат и други техники 
от типа на работни групи или дълбочинни интервюта. Използването на въпросници 
за оценка удовлетвореността на курсистите е стандартизирано в повечето школи 
по съдебно обучение.  

 Какви инструменти можем да използваме? Можем да използваме инструменти от 
типа на посочените въпросници. Този оценъчен инструмент има както 
количествени, така и качествени показатели. В случай че обучителният процес е 
преминал с участието на различни обучаващи, тези инструменти за оценка би 
следвало да позволят събирането на информация от всеки участник. 

 Кога? Оценката трябва да се извърши през последния ден от обучението. 

 

2. Усвояване на материала 

Оценяват се първите резултати от обучението, което в много от случаите представлява 
основната цел на обучителните дейности. Ако даден участник не е усвоил материала, той 
не може да премине към последващите етапи на обучението. 

 Какво се оценява? Целта е да се установи доколко ефективно е обучението за 
развиване компетентностите на участниците. Оценъчните тестове на това ниво се 
основават върху постепенната демонстрация на различните средства за 
получаване на съответна компетентност.  

 Как се получава информацията? Оценката на това ниво се извършва чрез 
инструментите за оценяване на познанията – например тест, наблюдение на 
демонстрираното умение, демонстрация на портфолио или други средства, които 
са подходящи за оценката на този тип компетентност. 

 Какви инструменти можем да използваме? За извършване на тази оценка можем 
да използваме инструментите за оценка на познанията. Те могат да бъдат както 
писмени тестове, чрез които да установим нивото на познания, или сценарии чрез 
симулации на дадени казуси, в които освен съдържанието, можем допълнително 
да оценяваме придобитите познания и умения (от типа на комуникация, 
сътрудничество, поведение и др.). 



 

65 
 

 Кога? Тази оценка се извършва в течение на обучението (например, при 
симулациите на казуси или ролевите игри), както и в края на обучението (в случая с 
въпросника за наученото). 

 

3. Приложимост 

Това е следващата стъпка в установяването на резултатите от обучението – наред с 
промените в компетентностите на хората, тя е насочена към оценка за това, доколко това 
обучение е било приложено в професионалната дейност на курсистите. 

 Какво се оценява? Въпреки че обучението е било извършено правилно, може 
материалът да не е усвоен по различни причини. Наред с проверката, дали 
обучението се е отразило положително върху професионалната дейност на 
участниците, оценката установява и факторите, които са въздействали върху този 
трансфер. Става дума за поредна стъпка във верификацията на промените под 
въздействие на обучението.  

 Как се получава информацията? Участниците и техните преки ръководители 
обикновено предоставят информация чрез въпросници и анкети. Този тип оценка е 
повече характерна за частния сектор. 

 Какви инструменти можем да използваме? За този тип оценка можем да 
използваме анкетата за трансфер на знанието в професионалната дейност, която се 
попълва от бенефициентите на обучението. С тази анкета се получава представа 
относно това как обучаемите използват съдържанието на обучението в тяхната 
професионална работа.  

 Кога? Оценката на трансфера може да бъде извършена два месеца след 
завършването на обучението. 

 
4. Въздействие 

Става дума за осмисляне резултатите от обучението. На това ниво се извършва оценка на 
причинно-следствената връзка. Тя е свързана с въздействието, което е оказало 
обучението, в различни области на организацията. Наред с това, оценката на 
въздействието би следвало не само да акцентира върху напредъка или ефекта върху 
организацията, но и да идентифицира пречките или факторите, които не позволяват на 
такива ефекти да функционират.  

 Какво се оценява? Стремежът е да се верифицира постигането на обучителните 
цели с различен обхват в зависимост от типа интервенция. Става дума за 
въздействие, генерирано от обучението, върху резултатите от работата на хората, 
върху резултатите на организацията или върху обществото като цяло.  
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 Как се получава информацията? Трябва да се дефинират надеждни, прости и 
валидни индикатори, които могат да бъдат оценени. Също така е необходимо да се 
проследят и качествените въздействия на обучението. 

 Какви инструменти можем да използваме? За това ниво на оценката се разработва 
анкета, сходна на използваната за трансфера на съдържание, но този път насочена 
към хората с надзорна/координаторска роля спрямо участвалите в обучението.  

 Кога? Оценката на въздействието би следвало да се извърши в период между три и 
шест месеца след завършването на обучението. 

 

5.2. Образци на въпросници 

По-долу са предложени няколко образци на въпросници за извършване на тристепенна 
оценка. 

1. Въпросник за удовлетворението на участниците 

Модел 1 Въпросник за удовлетворението на участниците от обучителния курс 

1.  Транснационално обучение от…………………..до……………… 

Целта на въпросника е да се установи, доколко сте доволни от полученото обучение. 

Моля отбележете с X по скалата от 1 до 5 (от „напълно несъгласен“ до „напълно 
съгласен“) равнището на удовлетворение от полученото обучение по следните аспекти. 
Ако считате, че нямате достатъчно информация за отговор на определен въпрос, оставете 
го непопълнен. 

КРИТЕРИЙ 1. ПЛАНИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 1 2 3 4 5 

Датите и времето на обучението бяха подходящи за моите нужди.      

Обучителната програма беше изготвена достатъчно време преди 

започването на курса. 

     

Коментари: 

 

КРИТЕРИЙ 2. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 1 2 3 4 5 

Планираните дейности бяха осъществени.      

Темпото на обучението бе подходящо за надлежното разглеждане на 

всички въпроси. 

     

Препоръчаните и използваните материали съответстваха на 

съдържанието на курса. 
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Предоставената документация и материали (наръчници, листовки, 

доклади и др.) бяха ясни и пълни. 

     

Аудиовизуалните материали, които бяха използвани, допълниха 

лекциите. 

     

Предоставеното време за обучението беше подходящо.      

Коментари 

 

КРИТЕРИЙ 3. ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО 1 2 3 4 5 

Разбирането на съдържанието изискваше предварителна осведоменост 

по материята.  

     

Смятам, че предоставената информация беше достатъчна.      

Предоставената информация беше актуализирана.      

Обучителните теми бяха добре свързани помежду си.      

Съдържанието ще бъде полезно за професионалното ми развитие.      

Коментари 

 

КРИТЕРИЙ 4. ОБУЧАВАЩИ  1 2 3 4 5 

Обучаващите са достатъчно и добре квалифицирани за извършване на 

планираното обучение. 

     

Методологията при представянето и организацията на съдържанието 

бяха адекватни. 

     

Обучаващите ми позволяваха/насърчаваха да участвам в обучителния 

процес. 

     

Поставяните въпроси получиха бърз отговор.      

Личното отношение и отношенията обучаващи–обучаеми бяха добри.       

Коментари: 

 

КРИТЕРИЙ 5. РЕСУРСИ И УСЛУГИ 1 2 3 4 5 

Предоставените условия и технически възможности бяха достатъчни за 

обучителния процес. 

     

Достъпът до различни източници на информация, бази данни, и 

библиографски колекции съответстваха на нуждите от образователно 

развитие. 
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Налице е нужната технология за събирането, обработката, 

съхраняването и представянето на данни и информация.  

     

Коментари: 

 

 

ЦЯЛОСТНИ РЕЗУЛТАТИ. Оценете цялостния обучителен процес 1 2 3 4 5 

Обучението отговаряше на очакванията ми      

Удовлетворен съм от качествата, показани от обучаващите      

Считам, че обучението беше полезно      

Бих препоръчал това обучение на други колеги      

 

Модел 2 Въпросник за оценка на обучението 

Транснационално обучение от…………………..до……………… 

Част 1 на Въпросника 

1. Как оценявате въпросите, развити в рамките на обучението? Моля отбележете с X 

Много интересни Интересни Неинтересни 

     

2. Ще бъде ли получената по време на обучението информация полезна при упражняването на 
Вашата професия? 

Много полезна Полезна Безполезна 

      

3. Имаха ли обучаващите интерактивен подход спрямо участниците при представянето на 
информацията? 

Много интерактивен Интерактивен Недостатъчно интерактивен 
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4. Как бихте оценили обучителните методи, използвани при предоставянето на информацията? 

Обучителните методи бяха разнообразни и 

позволиха взаимодействие между обучаващи 

и обучаеми 

Обучителните методи не бяха достатъчно 

разнообразни, за да позволят нужната степен 

на взаимодействие/интерактивност между 

обучаващи и обучаеми 

   

5. Смятате ли, че бе предоставено достатъчно време за дискутиране на всяка тема? 

Времето беше повече 

от достатъчно  

Времето беше 

достатъчно 

Времето беше 

ограничено 

Времето беше 

недостатъчно 

       

6. Други предложения/коментари относно реализирането на бъдещи обучителни курсове за 
адвокати, прокурори и съдии. 

 

 

 

 

Част 2 от Въпросника (оценка на знанието, в зависимост от всяка конкретна тема) 

Обучение относно международното съдебно сътрудничество по наказателни дела, 
свързани с бежанци и други граждани на трети държави, които са жертви на трафик на 
хора 

Въпроси ДА НЕ 

1. Има ли във Вашата държава правна рамка, която позволява и улеснява 

сътрудничеството между страни – членки на ЕС по гранични въпроси, 
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свързани с трафик на хора и бежанци, при участието на трети страни? При 

отговор „да“, моля, опишете накратко 

2. Съществуват ли споразумения между Вашата страна членка и трети страни 

относно сътрудничеството по казуси на трафик на хора и бежанци? 

  

3.Има ли конкретен състав на престъпление във Вашата страна относно 

жертвите на трафик на хора, които са граждани на трети страни? 

  

4. В такъв случай третира ли законодателството във Вашата страна 

престъплението трафик на хора, извършвано при транзит на жертвите от една 

страна в друга? 

  

5. Има ли във Вашата държава протокол за добра практика срещу трафика на 

хора от трети страни? 

  

6. Смятате ли, че правата на жертвите на трафик са защитени по адекватен 

начин във Вашата държава? 

  

7. Прилагат ли се във Вашата държава съответни регламенти спрямо жертвите 

на трафик и бежанците в трансгранични казуси? 

  

8. Ако има такова законодателство във Вашата държава, достатъчно 

ефективно ли е, за да гарантира правата на жертвата? 

  

9. Прилага ли се във Вашата държава принципът на ненаказуемост на 

жертвите на трафик на хора в трансграничните казуси? 

  

10. Ако съществува такава практика във Вашата държава, тя ефективна и 

ефикасна ли е с оглед гарантиране правата на жертвите? 

  

 

Обучение относно Хартата на основните права на Европейския съюз и нейната 
приложимост спрямо жертвите на трафик, кандидатстващи за убежище в Европа 
 

Въпроси ДА НЕ 

1. Като юрист запознат ли сте с Хартата на основните права на ЕС?   

2. Смятате ли, че тя е ефективна по отношение правата на жертвите на 

трафик? 

  

3. Запознат ли сте с различните начини, по които се прилага Член 18 от 

Хартата? 

  

4. Прилага ли се Член 18 във Вашата страна спрямо жертвите на трафик, които 

са граждани на трети страни, кандидатстващи за убежище? 
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5. Смятате ли, че има аналогия между Хартата на основните права на ЕС, 

Директивите на ЕС и Конвенциите за защита на жертвите със статут на 

бежанци? 

  

6. Приела ли е Вашата държава регламенти, които транспонират Директивите 

на ЕС и Конвенциите по начин, който да гарантира защитата на 

гореспоменатите жертви? 

  

7. Ефективни ли са правните и административните процедури за убежище за 

жертвите на трафик? 

  

8. Има ли във Вашата страна специфичен регламент за убежище за жертви на 

трафик 

  

9. Съдържа ли вътрешното законодателство на Вашата държава принципа за 

non-refoulement за бежанци, жертви на трафик на хора? 

  

 

Обучение относно правата на непридружените деца, жертви на трафик  

Въпроси ДА НЕ 

1. Запознат ли сте със ситуацията на непридружените деца в контекста на 

Вашата държава? 

  

2. Познавате ли европейската правна рамка относно правата на децата?   

3. Можете ли да опишете европейската правна рамка, криминализираща 

трафика на деца? 

  

4. Запознат ли сте с правните стратегии за защита на непридружени 

непълнолетни от риска да бъдат трафикирани в страни – членки на ЕС? 

  

5. Включено ли е в европейското законодателство и националните 

законодателства правото на компенсация за децата, оцелели от трафик на 

хора? 

  

6. Възможна ли е на практика финансова компенсация за деца, оцелели от 

трафик на хора? 

  

7. Запознат ли сте с правата на децата в рамките на съдебното 

производство? 

  

8. Запознат ли сте с Вашия национален регламент на процедурата за 

определяне възрастта на децата, чиито казуси пораждат съмнения? 

  

9. Смятате ли, че правото на децата да бъдат изслушвани в рамките на 

съдебно производство се спазва в процеса на определяне възрастта им? 

  

10.Защитата на непридружени деца мигранти е необходимо, поради тяхната 

ситуация на уязвимост, която ги прави потенциални жертви на организираната 

престъпност или на трафикантите на хора. Смятате ли, че европейските 

политики и правна рамка в тяхна защита са достатъчни?  
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Обучение относно правната рамка и съдебната практика при предоставяне финансова 
компенсация за жертви на трафик на хора, които са бежанци/граждани на трети 
държави 

Въпроси ДА НЕ 

1. Има ли хармонизирани насоки на европейско ниво за изчисляване щетите и 

размера на компенсациите за жертвите? 
  

2. Правото на репарация включва правото да се обжалва и да се получава 

пропорционално на сериозността на понесената щета овъзмездяване. Смятате 

ли, че европейските правителства изцяло изпълняват вменените им 

задължения в това отношение? 

  

3. Възприемате ли компенсацията за жертвите като възстановително 

средство? 
  

4. Считате ли конфискацията на облагите от престъпление за начин да се 

предотврати използването им за нови престъпни дейности? 
  

5. Допринася ли конфискацията и изземването на активите на обвиняемия за 

разрушаването на финансовата и икономическата структура на мрежите за 

трафик на хора? 

  

6.На практика смятате ли, че страните членки прилагат икономически санкции 

срещу трафикантите, за да изпълнят гражданската си отговорност спрямо 

жертвите? 

  

7. Когато не може да се получи пълна компенсация от извършителя, следва ли 

държавата да се стреми да компенсира жертвата по друг начин? 
  

8. Смятате ли, че има съществени различия между държавите, що се отнася до 

размера на исковете за компенсация за понесените щети и респективно 

размера на предоставените компенсации? 

  

9 Смятате ли, че повечето жертви имат информацията и подкрепата, за да 

изискват компенсация? 
  

10. Признато ли е в международен план правото на компенсация и доколко то 

е залегнало в европейското и националните законодателства и регламенти? 
  

 

Обучение относно правото на адвокат за жертвите на трафик на хора, които са 
бежанци/граждани на трети държави 

Въпроси ДА НЕ 

1 Представлява ли Декларацията за премахване на всички форми на 

дискриминация срещу жените, утвърдена от Общото събрание на ООН, един 

от първите международноправни инструменти срещу трафика на лица? 

  

2 Представлява ли Истанбулската конвенция международноправна рамка в 

областта на правата на човека, която Ви позволява да се справяте ефективно и 
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стратегически с всички видове насилие срещу жените? 

3. Като адвокат считате ли, че мерките за защита на жертвите на трафика са 

краткосрочни и се ограничават единствено до съдебни въпроси? 

  

4. Смятате ли, че емпатията е необходимо психологическо качество на 

адвокатите, които предоставят правна помощ на жертвите на трафик? 

  

5. Смятате ли, че националните стратегически дела позволяват този въпрос да 

бъде включен в съдебния дневен ред и да се провери действието на 

международните договори? 

  

6. Смятате ли, че предварителното интервю, предшестващо съдебната 

декларация, е основна процедура за идентифициране жертвата на трафик? 

  

7. Смятате ли, че в началото на съдебната процедура е от съществено 

значение да има криминалистичен медицински доклад относно 

трафикираната жертва, който да описва физически наранявания и 

последствията от тях, както и психологическото състояние на жертвата? 

  

8. В хода на съдебния процес считате ли за важно да има установен и 

постоянен съдебен превод, който да Ви позволи да разговаряте с жертвата на 

трафик? 

  

9. Смятате ли, че обучението е допринесло за подобряване способността Ви 

да идентифицирате и защитавате жертвите на трафик? 

  

10. Смятате ли, че съдебната процедура улеснява ненаказуемостта на 

жертвата за престъпления, които тя е извършила в условия на експлоатация? 

  

 

Модел 3: ОБРАЗЕЦ НА ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПРОЗРАЧНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Този въпросник е предназначен да даде информация относно въздействието на обучението върху 
Вашето професионално развитие. Моля посочете с „Х“ доколко сте съгласен или несъгласен със 
следните твърдения. 

Кои бяха основните причини за участието Ви в обучението? 

 1 2 3 4 5 

Придобиване на нови професионални умения в сфера, която не ми е 

позната 

     

Придобиване на нови професионални умения в областта на моята 

работа 

     

Професионално издигане      

Други (уточнете какви)       
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Какво бе въздействието на обучението върху професионалното Ви развитие? 
 

 1 2 3 4 5 

 

Определени аспекти от наученото по време на курса използвах в 

практическата си работа 

     

 

Често прилагам знанието, получено по време на курса, в 

професионалната си практика 

     

 

Благодарение на наученото разреших някои съмнения или грешки в 

професионалната ми дейност 

     

Открих нови ситуации, в които мога да приложа това знание      

Обучението ми позволи да получа по-добри резултати в 

професионалната си практика 

     

Обучението подобри качеството на моето професионално развитие      

Обучението подобри качеството на отношенията с бенефициентите      

Наблюдения:  

 

 

 

 
Какви аспекти бихте искали да продължите да изучавате? 

 

 

 

 

 

 


