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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.

Представяне на националния доклад за България по 

инициативата "Подобряване на защитата на правата на 

пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ"

На 30 май 2014 г. екип на Центъра за изследване на демокрацията представи националния 

доклад за България в рамките на инициативата „Подобряване на защитата на правата на 

пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ” на заседание на Националния 

съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления в Министерството на 

правосъдието на Република България. 

Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра, запозна членовете на 

Съвета с основните резултати от изследването и направените заключения и препоръки, както 

и с тенденциите при подобряване на положението на жертвите на престъпления в 

общоевропейски мащаб и изводите относно законодателството и практиките в България. 

Проведена бе дискусия относно добрите практики по отношение на пострадалите в другите 

държави членки, участващи в инициативата – Полша, Латвия, Италия и Испания. 

Кръгла маса „Формиране на дългосрочни политики за 

подобряване на положението на пострадалите от 

престъпления”

На 6 юни 2014 г. от 10.00 ч. Центърът за изследване на демокрацията ще проведе кръгла 

маса на тема „Формиране на дългосрочни политики за подобряване на положението на 

пострадалите от престъпления”. По време на дискусията пред държавни институции и НПО, 

ангажирани с правата на пострадалите, ще бъде представен националният доклад за 

България по инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от 

престъпления: достъп до правна помощ”, както и компактдиск и брошура, изработени в 

рамките на изследването. Ще бъдат представени и общи изводи и препоръки на експертите 

на Центъра относно законодателството и практиките в България въз основа на 

дългогодишните сравнителноправни изследвания по темата, които организацията провежда. 

С изказвания ще вземат участие и практикуващи юристи и представители на академичните 

среди от България, които работят по други международни изследователски проекти относно 

жертвите на престъпления. 

За абонамент или за прекратяване на абонамента за електронния бюлетин на 

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

електронен адрес law@online.bg. 
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