
Eлектронно обучение с трансграничен семинар на тема 
„Процесуални гаранции и права на жертвите в 
наказателното производство" 

 

 
   

 Националният институт на правосъдието съвместно със Съвета на Европа 
(СЕ) организира обучение в смесена форма на тема „Процесуални гаранции и 
права на жертвите в наказателното производство”, което ще се проведе в 
периода 25.06 – 31.08.2020 г. по проекта „HELP в ЕС II”[1] на Европейската 

програма за обучение по права на човека на юристи на СЕ (програма HELP).   

 Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP и 
осигурява преглед на основните процесуални права на обвиняемия и заподозрения 
в наказателното производство (с фокус върху относимите директиви на ЕС, 
насочени към обезпечаване правото на справедлив процес, и в частност - 
презумпцията за невиновност), както и правата на жертвите на престъпления (с 
акцент върху достъпа до правосъдие). 

 Материалите са адаптирани към националното законодателство и практика 
от съдия Галина Захарова, Заместник-председател на Върховния касационен съд и 
ръководител на Наказателна колегия и съдия Галина Тонева-Дачева, председател 
на 2-ро наказателно отделение на ВКС. 

Обучението е предназначено за съдии по наказателни дела, прокурори, 
както и за съдебни и прокурорски помощници. 

 Методологията на обучението предвижда провеждането му на български 
език в електронна форма през обучителната платформа на 
програма HELP (http://help.elearning.ext.coe.int) в периода 25.06 – 31.08.2020 г. и 
организиране на заключителен трансграничен семинар за успешно завършилите 
участници през м. октомври 2020 г., като провеждането му ще бъде съобразено с 
епидемиологичната обстановка.  
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 Предвижда се, обучителният курс да започне с провеждането на начална 
онлайн среща на 25 юни 2020 г., в рамките на която ще бъдат разгледани и 
обсъдени въпроси, относими към съдържателните и методологическите аспекти на 
курса и ще бъде представена обучителната платформа на програма HELP.  

Обучението ще завърши с провеждането на заключителен трансграничен 
семинар за успешно завършилите участници в края на м. октомври, чийто домакин 
ще бъде Чешката съдебна академия. Заключителният семинар ще осигури 
възможност за обсъждане на актуални въпроси, свързани с правото на справедлив 
процес и правото на достъп до съд в контекста на наказателното производство, от 
интерес за магистратите от различни държави членки на ЕС. 

Работният език на началната среща и заключителния семинар е английски.  
Всички разходи на участниците в заключителния семинар към обучението 

(пътни, хотелско настаняване, храна) се покриват от бюджета на проекта. 
 
Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на 

английски език. Изрично се препоръчва участниците в дистанционната част на 
обучението да продължат в присъствената обучителна форма.  
 
 За заявяване на участие в курса заинтересованите лица, следва да попълнят 
електронна заявка, достъпна в интернет страницата на Института (www.nij.bg), 
раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие -> Заявка за участие в 
събития в чужбина в срок до 12.06.2020 г. 
 
 Лице за контакт: Корнелия Кирилова, програмен координатор, ел.поща: 
k.kirilova@nij.bg, тел. 02 9359 161. 

 
  

  
 
 
  

 
[1] Проектът „HELP в ЕС II”, финансиран съвместно от ЕС и СЕ и осъществяван от СЕ в 

сътрудничество със съдебните обучителни институции и професионалните сдружения на 
адвокатите в държавите членки на ЕС, е насочен към укрепване капацитета на националните 

магистрати и адвокати за ефективно и хармонизирано прилагане на европейските стандарти за 
защита на основните права на национално ниво.  
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