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Инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до 
правна помощ“ се изпълнява от Центъра за изследване на демокрацията в партньорство с академични и 
неправителствени организации от четири страни – членки на ЕС, координирано от университета „Адам 
Мицкевич“ в Познан, Полша. 

Национален доклад за правната помощ за пострадалите от 

престъпления 

В рамките на инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от 

престъпления: достъп до правна помощ“ Центърът за изследване на демокрацията изготви 

национален доклад за правната помощ за пострадали от престъпления. Докладът 

проследява правната рамка и практиките в тази област и изследва дали пострадалите 

получават достатъчно информация за своето правно положение, кой има право на безплатна 

правна помощ и какъв е нейният обхват. Документът излага и становищата на различни 

заинтересувани институции, адвокати и работещи в НПО, изложени пред изследователите на 

Центъра, относно положението на пострадалите по отношение на достъпа им до правен 

съвет и помощ.  

Според доклада към момента в България се полагат сериозни усилия за оказване на 

адекватна правна помощ на пострадалите от престъпления като част от цялостния процес по 

подобряване на положението им. Сред примерите за това са скорошните изменения на 

Закона за правната помощ, с които се разширява значително кръгът лица, включително 

пострадали, които могат да получат безплатна правна помощ, усилията на Националното 

бюро за правна помощ да поддържа квалификацията на ангажираните в правната помощ 

адвокати, както и стартирането на дългоочакваната инициатива за национална гореща линия 

за първична правна помощ и пилотни консултативни центрове в Сливен и Видин.  

Докладът отправя и следните препоръки:  

� да се направи пълен преглед на съответствието на българското законодателство с най-

новите актове на правото на Европейския съюз, засягащи правата на пострадалите; 

� опитът, набран в рамките на работата на първата национална гореща линия за първична 

правна помощ и пилотните консултативни центрове, да се анализира внимателно и да се 

приложи за разкриване на други консултативни центрове особено в уязвими региони; 

� Националното бюро за правна помощ да използва всички канали за укрепване на 

експертизата си за работа с пострадали, включително да продължи сътрудничеството с 

адвокатските съвети и неправителствените организации за подкрепа на пострадали. 

Предстоящо: обучение за магистрати, адвокати и работещи в 

НПО по проблемите на правната помощ за пострадалите от 

престъпления 

На 20 март 2014 г. в Центъра за изследване на демокрацията ще се проведе обучение за 

магистрати, адвокати и работещи в НПО по проблемите на правната помощ за пострадалите 



от престъпления.  

В обучението ще бъдат застъпени гледните точки на Прокуратурата, адвокатурата и 

неправителствения сектор относно правното положение на пострадалия в българския 

наказателен процес, относно количеството и качеството информация, която му се дава в 

рамките на производството, както и относно безплатната правна помощ, която би могъл да 

получи.  

Ще се разискват проблемите на национално и местно ниво, които срещат жертвите на 

престъпни деяния в получаването на правни съвети и правна помощ, както и 

взаимодействието между институциите и гражданския сектор при подобряване на 

информираността и възможностите пострадалите да се възползват от правата си в процеса. 

За повече информация за обучението, както и за и абонамент за електронния бюлетин на 

инициативата можете да се обърнете към Центъра за изследване на демокрацията на 

електронен адрес law@online.bg.  

С финансовата подкрепа на програма „Наказателно правосъдие“ на Европейския съюз 
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