СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:

ГАРАНЦИИ ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА, ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ И ХУМАННОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Специфична цел 1:

Ефективна съдебна защита на правата на човека

МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ
период на приложение (ПП)

финанси
ране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

5.1.1 Оценка на
необходимостта от
конституционно гарантиране
на правото на гражданите на
справедлив процес.

1. Експертен анализ на състоянието на
конституционните гаранции за правото на
справедлив процес в България, вкл. от гледна точка
на практиката на ЕСПЧ и българските съдилища и
необходимостта от преуреждане на съответната
материя;
2. Обществено обсъждане;

ДБ

Консолидиране на
конституционните
гаранции за правото на
справедлив процес в
България и практиката
по тяхното прилагане

1. Извършена експертна оценка
2. Проведена дискусия

ДБ

Идентифициране на
необходимостта от
оптимизация на
инстанционната
структура на съдилищата

1. Извършена експертна оценка
2. Проведена дискусия

МП

ВСС
Омбу
дсма
н

ДБ

Набелязване на мерки за
повишаване
ефективността на
съдебния контрол върху
актовете на
администрацията и
върховенството на
закона
Набелязване на мерки за
повишаване

1. Извършена експертна оценка
2. Проведена дискусия

МП

ВАС
Омбу
дсма
н

1. Извършена експертна оценка
2. Проведена дискусия

МП

ВАС

5.1.2 Оценка на
инстанционната структура на
съдилищата и съдебната
практиката от гледна точка на
ефективната защита на
правото на достъп до съд и
създаването на действени
гаранции за спазването на
основните права по ЕКПЧ.
5.1.3 Оценка на
ефективността на съдебния
контрол върху актовете на
администрацията.

ПП: 2017 г
1. Проучване на практиката и относими данни,
сравнително-правно проучване;
2. Обществено обсъждане.

ПП: 2017 г
1. Проучване на практиката и относими данни,
сравнително-правно проучване;
2. Обществено обсъждане.

ПП: 2017 г
5.1.4 Анализ на делата, по
които е констатирано, че

Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
МП
Омбу
дсма
н

1. Проучване на практиката и относими данни;
2. Обществено обсъждане.

ДБ

1

съдът се е самоограничил в
обхвата на предвиден по
закон съдебен контрол на
действията на
администрацията или
органите на досъдебното
производство чрез
изследване на причините за
това и формулиране на
конкретни мерки за
преодоляване на нарушеното
право на справедлив процес
5.1.5 Въвеждане на
механизъм за оценка на
ефективността на ВКС и ВАС
за уеднаквяване на
практиката на съдилищата за
постигане на предсказуемо и
качествено правосъдие,
синхронизирано с правото за
правата на човека и правото
на ЕС.
5.1.6 Въвеждане на
механизъм за подобряване
спазването на задължението
на Общото събрание на
съдиите по ЗСВ за
обобщаване и анализ на
съдебната практика по
актуални правни въпроси,
разрешавани противоречиво.

ефективността на
съдебния контрол върху
актовете на
администрацията и
върховенството на
закона

ПП: 2017 г
1. Разработване на методология за мониторинг и
оценка;
2. Периодично прилагане;
3. Публично обсъждане на изводите и
препоръките.

ДБ

Външен мониторинг на
ефективността на
уеднаквяване на
практиката от
върховните инстанции

1. Изготвена методология
2. Периодично прилагане
3. Изготвени доклади
4. Обществено обсъждане
5. Предприети мерки

МП

ВКС
ВАС

ДБ

Външен мониторинг на
ефективността на
уеднаквяване на
практиката от
съдилищата

1. Изготвена методология
2. Периодично прилагане
3. Изготвени доклади
4. Обществено обсъждане
5. Предприети мерки

МП

ВСС
ИВСС

ПП: 2017 г – 2020г.
1. Разработване на методология за мониторинг и
оценка;
2. Периодично прилагане;
3. Публично обсъждане на изводите и
препоръките.

ПП: 2017 г – 2020г.
Общи индикатори:
 Решения на ЕСПЧ
 Оценката на бизнеса за работата на органите на СВ (6.4.6)

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 1

2

 Допитване до мнението на магистратите (2.7.1)
 Доклад на ЕК по МСП

Специфична цел 2: Пряка конституционна жалба
МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ
период на приложение (ПП)

финанси
ране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

5.2.1 Изработване на
конституционни и
законодателни промени за
въвеждане на пряката
конституционна жалба след
гражданска и експертна
дискусия, обосноваващи
предпоставките и
необходимостта от
разширяване на достъпа до
конституционно правосъдие

1. Експертен анализ и обосноваване основанията
за допускане на индивидуални искания за сезиране
на Конституционния съд, както и разширения кръг
субекти по чл. 150, КРБ
2. Сравнително-правно проучване на
функционирането на индивидуалната
конституционна жалба.
3. Изготвяне на модел
4.Обществена дискусия.

ДБ

Повишаване на
гаранциите за защита
правата на човека.
Създаване на генерално
ефективно вътрешно
правно средство за
защита, съгласно чл.13 от
ЕКПЧОС.

1. Изготвени анализи
2. Предложен модел
3. Проведено обсъждане

Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
МП
Омбу
дсма
н

ПП: 2017 г – 2020г.
Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 2

Общи индикатори:
 Проучвания на общественото мнение (6.4.1)
 Оценка на „Венецианската комисия“

Специфична цел 3: Преодоляване на причините за осъдителните решения пред ЕСПЧ и спазване на международните стандарти в областта на правата на човека
МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ
период на приложение (ПП)

финанси
ране

3

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор

5.3.1 Оценка на причините за
поддържане на висок
процент осъдителни решения
на ЕСПЧ по дела срещу
България

1. Изработване на експертен анализ за
съответствието на българското законодателство с
ЕКПЧОС, специфична цел на проект № 3 на
дирекция ППРБЕСПЧ, МП, финансиран по НФМ
2. Кръгли маси и обобщаване на резултатите.
3. Предложения за законодателни промени.

Повишаване на
националния капацитет
за изпълнение на
решенията на ЕСПЧ и
превенция и
предотвратяване на
потенциалните
нарушения, които биха
довели до осъдителни
решения.
Повишаване на
националния капацитет
за изпълнение на
решенията на ЕСПЧ и
превенция и
предотвратяване на
потенциалните
нарушения, които биха
довели до осъдителни
решения.

 Изготвен и подложен на
обсъждане анализ.
 На база на резултатите от
обсъжданията: изработени
предложения за промени.

МП

 Изготвен и подложен на
обсъждане механизъм
 На база на резултатите от
обсъжданията: изработени
предложения за промени.
 Резултати от мониторинга на
прилагането

МП

МП

Достъпност на цялата
относима към България
практика на ЕСПЧ

Процент преведени решения

МП

ДБ

Предотвратяване на
повтарящи се нарушения
и нови осъдителни
решения

Изготвена методология
Изготвени доклади
Обсъждания
Внасяне на докладите от МС
Обсъждане на докладите в НС

МП

НФМ

ПП: 2015 г.

5.3.2 Въвеждане на оценка за
съответствието на
разработваните проекти на
нормативни актове с правото
и стандартите по правата на
човека.

1. Изработване на механизъм за предварителен
преглед на съответствието на нормативните актове
с ЕКПЧОС, специфична цел на проект № 3 на
дирекция ППРБЕСПЧ, МП, финансиран по НФМ
2. Кръгли маси и обобщаване на резултатите.
3. Предложения за законодателни промени.
4. Мониторинг на прилагането

НФМ

ПП: 2015 – 2020 г.
5.3.3 Осигуряване на превод
на всички относими към
България решения на ЕСПЧ.

5.3.4 Ежегодни доклади за
развитието на практиката на
ЕСПЧ, относима към
България, изготвени с
участието на ВСС, обсъждане
в Министерския съвет на
необходимите мерки и
внасяне на доклада в

1. Оценка на необходимостта от нормативни
гаранции за навременния и качествен превод на
български на всички относими към България
решения на ЕСПЧ.
2. Превод на вече постановени решения
3. Текущ превод на нови решения
ПП: 2015 – 2020 г.
1. Изготвяне на методология
2. Извършване необходими промени в
нормативната рамка
3. Ежегодни доклади, изготвени от съвместни
работни групи между МП и ВСС
4. Обществени обсъждания
5. Внасяне в МС и НС с препоръки

4

ВСС

Народното събрание.
ПП: 2015 – 2020 г.

5.3.5 Механизъм за
планиране на необходимите
задължителни обучения,
свързани с практиката на
ЕСПЧ и с други приложими
международни стандарти, в
различните клонове на
публичната администрация,
свързани с постановени
решения срещу България, и в
органите на СВ.

План на НИП

НИП

Общи индикатори:
Решения на ЕСПЧ

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 3

Специфична цел 4: Развитие на системата на правната помощ
МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ
период на приложение (ПП)

финанси
ране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

5.4.1 Усъвършенстване на
системите за наблюдение и
оценка на качеството на
предлаганата правна помощ
– подобряване на подбора на
вписваните адвокати,
специализация,
квалификация.

1. Разработване и прилагане на общи минимални
стандарти за предоставяне на правна помощ и
въвеждане на европейските стандарти и добри
практики в системата за предоставяне,
отчетност и контрол на правната помощ
2. Разработване на квалификационни програми за
обучение на адвокати с утвърждаване на
практическата ориентация на обучението, напр.
обучение по различни видове дела; за работа
със специфични групи клиент – бежанци,
чужденци, жертви на престъпления, деца,

ОПДУ

По т.1
Унифициране на
системата на правна
помощ

По т.1
 Разработени указания,
въвеждащи общи минимални и
европейски стандарти за
предоставяне на правна
помощ
 Периодични доклади, отчети
за прилагането на въведените
минималните стандарти и
добри практики
По т.2

По т.2
Повишаване на
квалификацията и
специализацията на
адвокатите,
предоставящи правна

5

Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
НПББ
НИП
МП
Цент
ър за
обуч
ение
на
адво
кати,
АМВ
Р,
ДИ

наркозависими и др.
3. Създаване на единна електронна система за
правна помощ в национален мащаб –
въвеждане на софтуерен продукт за правна
помощ във всички адвокатски съвети;
електронно отчитане на правната помощ
4. Разработване на механизми за максимално
точно планиране на средствата за правна
помощ и контрол върху тяхното използване
чрез въвеждане на периодични анализи на
разходите с оглед тяхното оптимизиране
5. Създаване на координационен съвет, състоящ
се от представители на НБПП, МП, ВАдвС, ВСС,
ИВСС, МВР, ПРБ за установяване на трайна
политика за взаимодействие и партньорство с
цел усъвършенстване на системата за правна
помощ

помощ
По т.3
Подобряване на
условията, свързани с
техническото
обезпечаване на
системата на правна
помощ
По т.4
Оптимизиране на
разходите за правна
помощ
По т.5
Подобряване на
взаимодействието
между отделните
институции, имащи
отношение към правната
помощ

ПП: 2015 – 2020гг

5.4.2 Облекчаване на достъпа
до първична правна помощ.

1. Създаване на механизъм за служебно събиране
на информация за социалния статус на
правоимащите лица
2. Унифициране на процедурите за предоставяне
на правна помощ и утвърждаване и прилагане
на ясни критерии и подходи при допускане на
правна помощ и назначаване на адвокат, които
да отчитат специализацията на адвоката и
волята на клиента
3. Допълнително регулиране и подобряване на
организацията по предоставянето на първична
правна помощ чрез внедряване на нови

ОПДУ

6

Облекчаване на достъпа
до правна помощ за
правоимащите лица

 Разработени квалификационни
програми за обучение
 Проведени обучения; брой на
обучените адвокати
По т.3
 Разработен и внедрен
софтуерен продукт за правна
помощ във всички адвокатски
съвети;
 Въведена форма за електронно
отчитане на правната помощ
По т.4
 Разработен механизъм за
планиране на средствата за
правна помощ
 Изготвени периодични анализи
на разходите
По т.5
 Насоки, указания,
предложения и други?! за
отстраняване на
недостатъците, подобряване
на контрола и оценка на
системата за правна помощ,
приети от Координационния
съвет
По т.1
 Разработени указания за
служебно събиране на
информация за социалния
статут
По т.2
 Разработени правила,
указания, процедури,
инструкции и други материали,
които да облекчават процеса
на предоставяне на правна
помощ;

на
МВнР

НБПП
МП

ЮФ
Адв.с
ъвети

организационно-структурни модели и услуги
ПП: 2015 – 2020 г.

5.4.3 Популяризиране на
системата за правна помощ
сред гражданите.

1.

Провеждане на информационни кампании за
популяризиране на системата за правна помощ

ОПДУ

ПП – 2015 - 2020

Информираността на
обществото по
отношение на
предлаганите услуги от
системата за правна
помощ да се повиши,
съответно правоимащите
лица да използват попълноценно услугите на
правната помощ

 Изготвени критерии за
допускане на правна помощ и
назначаване на адвокат;
 Периодични доклади относно
спазването на критериите
По т.3
 Създаден постоянно действащ
Национален телефон за правна
помощ за устни правни съвети
по правни проблеми на
гражданите
 Създадени постоянно
действащи Центрове за правни
консултации на социалнослаби
граждани в региони с висока
безработица
 Използване на ресурса на
правните клиники виж 2.1.2
 Разработени
информационни материали
– брошури, постери,
видеоклипове
 Организирани
специализирани радио и
телевизионни предавания
 Периодичен анализ на
резултатите от
информационните кампании
чрез провеждане на анкети и
социологически проучвания

Общи индикатори:
 Проучвания на общественото мнение (6.4.1)
 Доклад за състоянието на бюджета на съдебната власт
(3.3.4)
 Допитване до мнението на магистратите (2.7.1)

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 4

Специфична цел 5: Съдебни такси
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НБПП
МП

Меди
и

МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ
период на приложение (ПП)

финанси
ране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

5.5.1 Оценка на системата от
съдебни такси и анализ на
възможните промени в нея

1. Изготвяне на независима оценка за частта от
бюджета на СВ, която се формира от такси
2. Изготвяне на анализ за стойността на
предоставяната услуга и адекватното й отразяване
в системата на съдебните такси
3. Изготвяне на конкретни предложения за
промяна в действащата система и размери на
таксите
4. Анализ на възможностите за изработване на
предложение за законодателни промени с цел
въвеждане на горна граница на пропорционалните
съдебни такси
5. Обсъждане
6. Внасяне на предложения за нормативни
промени

ОПДУ

Подобрена система на
съдебните такси,
основана на реалната
стойност на
предоставяните услуги

1.
2.
3.
4.

Изготвена независима
оценка
Изготвен анализ
Изготвени предложения за
конкретни изменения
Дискусия

Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
МП/ВС
С

ПП: 2015 – 2020 гг.
Общи индикатори:
 Проучвания на общественото мнение (6.4.1)
 Доклад за състоянието на бюджета на съдебната власт
(3.3.4)
 Допитване до мнението на магистратите (2.7.1)
 Оценката на бизнеса за работата на органите на СВ (6.4.6)

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 5

Специфична цел 6:

Възстановително правосъдие

МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ
период на приложение (ПП)

фина
нсир
ане

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

5.6.1 План за въвеждане и
популяризиране на
подходите на
възстановително правосъдие,

1.

ОПДУ

Въведени подходи на
възстановителното
правосъдие в
нормативната база и

1. Приет план за внедряване и
популяризиране на подходите на
възстановителното правосъдие

2.

Изготвяне и приемане на план за внедряване и
популяризиране на подходите на
възстановителното правосъдие
Изготвяне на предложения за законодателни
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Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор

МП
НИП

ВСС
ЮФ

включително създаване на
Национален съвет по
възстановително правосъдие,
обучение в НИП, пилотни
проекти и предложения за
законодателни промени.

3.

4.

промени
Изготвяне на предложения за организационни
промени, свързани с въвеждането на подходи на
възстановително правосъдие
Изготвяне на програма за обучение на
магистрати относно концепцията, подходите и
механизмите на възстановителното правосъдие
и включване на програмата за обучение в Плана
за обучение на НИП

организационна система
на СВ

2.Изготвен експертен анализ и
оценка на възможностите за
въвеждане на подходите на
възстановителното правосъдие
3 Изготвени и внесени за
обсъждане/разглеждане
предложения за законодателни
промени, свързани с
въвеждането на подходи на
възстановително правосъдие

ПП – 2015 -2020
4 Изготвени и внесени за
обсъждане/разглеждане на
предложения за организационни
промени, свързани с
въвеждането на подходи на
възстановително правосъдие
5 Въведена програма за
обучение на магистрати относно
възстановителното правосъдие в
Плана за обучение на НИП
5.6.2 Пилотни проекти за
въвеждане на модели на
интеграция между съдебния
процес и други социални
услуги и програми с цел
постигане ефектите от
правосъдието без прилагане
на санкции

1. Разработване и изпълнение на пилотни проекти,
свързани с предварително идентифицирани целеви
групи (напр. ромски групи, наркозависими,
непълнолетни и малолетни извършители на
престъпления, др.), които въвеждат модели на
интеграция между съдебния процес и други
социални услуги/програми с цел постигане ефектите
от правосъдието без прилагане на санкции
2. Интеграция между проектите и техните резултати
и институционалната рамка и обученията по 5.6.1
3. Мерки за трайност на успешните модели

ОПДУ

Разработване на политики
на интегриране на
правосъдието с други
социални дейности с оглед
трайно решаване на
проблемите, довели до
криминализиране

1. Изпълнени пилотни проекти –
съгласно техните индикатори
2. Разработени трайни модели

Общи индикатори:
 Проучвания на общественото мнение (6.4.1)
 Доклад за състоянието на бюджета на съдебната власт

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 5
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МП

(3.3.4)
 Допитване до мнението на магистратите (2.7.1)

Специфична цел 7: Система на детското правосъдие, насочена към превенция, осигуряване на ефективна защита и хуманни корективни мерки
МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ
период на приложение (ПП)

5.7.1 Създаване на
нормативна уредба,
ориентирана към правата на
детето и съобразена с
международните стандарти

5.7.2 Създаване на
специализирани съдебни
състави и специализирани
звена в прокуратурата и
органите по разследването

1. Извършване на цялостен преглед на
изпълнението и ревизия на стратегическите
документи в областта на детското правосъдие, вкл.
Плана за действие по изпълнение на Концепцията на
държавна политика в областта на правосъдието на
детето;
2. Преглед и актуализация на законодателство в
областта на правосъдието на детето

1. Създаване на специализация в органите на
съдебна власт, вкл. чрез обособяване на
специализирани детски състави в съдилищата и
определяне на специализирани прокурори;
Изграждане на вътрешни правила и стандарти за
тяхната работа;
2. Създаване на механизми за щадящо изслушване
на деца, вкл. чрез изграждане на специални
помещения за това и стандарти за работата им;
3. Повишаване капацитета на магистрати и съдебни
служители, работещи по въпросите на детското
правосъдие
ПП: 2016

фина
нсир
ане

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

БШП
С,
бюд
жетн
и
средс
тва

Изготвена нова/актуална
Концепция и План за
действие към нея

Изготвен анализ на
изпълнението на Концепцията за
държавна политика в областта на
правосъдието за детето

БШП
С,
бюд
жетн
и
средс
тва

Изготвени законодателни
промени и разработена
нова правна рамка,
съобразена с
международните
стандарти за детско
правосъдие,
Изготвени законодателни
промени и разработена
нова правна рамка,
съобразена с
международните
стандарти за детско
правосъдие, вкл. насочена
към приемане на изцяло
нова уредба за
предотвратяване и
противодействие на
отклоняващото се
поведение на децата
Специализация на
органите на съдебната
власт относно
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Анализи и консултации със
заинтересованите страни

Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
МП
ВСС, ,
МВР,
ЦКБП
ПМН

Изготвени и приети промени в
нормативните актове
Сформирани специализирани
състави за разглеждане на дела с
деца в конфликт със закона.
Приети правила и стандарти за
работата на специализираните
органи на съдебна власт
Въведено обучение за детско
правосъдие като част от
задължителна обучителната
програма за магистрати към НИП;

ВСС,
ПРБ,
МП,
НИП

правосъдието за деца;

5.7.3 Подобряване на
междусекторното
взаимодействие на
национално и местно ниво
между ДАЗД, МВР, детските
педагогически стаи,
НКБППНМ и МКБППНМ,
МТСП и органи на съдебната
власт в работата по случай на
деца, жертва или свидетел на
престъпление/насилие, в т.ч.
трафик на хора, престъпления
в интернет, механизъм за
изчезнали деца и др., и деца
в конфликт със закона чрез
съвместни обучения по права
на децата, общуване с деца,
правосъдие за деца и
актуална терминология,
съобразена с европейските
стандарти.
5.7.4 Прилагане мерките,
предвидени в Концепцията за
държавната политика в
областта на детското
правосъдие, чрез
разработване и реализиране
на план за действие

1. Създаване на работещи координационни
механизми на местно ниво между съд,
прокуратурата, полицията, отдел "Закрила на
детето", детските педагогически стаи, МКБППМН и
др. структури, които имат отношение към детското
правосъдие;
2. Актуализация на националните координационни
механизми за работа по случай на деца, жертва на
насилие, на домашно насилие, националният
механизъм за насочване жертви на трафик на хора и
др. чрез анализ и проучване на тяхното приложение
и ефективност, като ги съобрази с международните и
европейски стандарти, вкл. по отношение
правосъдие за деца.

бюд
жетн
и
средс
тва

Магистрати и съдебни
служители да бъдат
подготвени и обучени за
работа с деца в конфликт
със закона
Ефективно
институционално и
междусекторно
взаимодействие на
национално и местно ниво
в работата по случай на
деца, жертва или свидетел
на престъпление/насилие
и деца в конфликт със
закона

Проведени съвместни обучения
по права на децата, общуване с
деца, правосъдие за деца и
актуална терминология,
съобразена с европейските
стандарти.

ДАЗД

МВР,
ЦКБП
ПМН,
МТС
П,
ВСС,
ПРБ

МП
МТСП

ДАЗД
МВР
ПРБ
МКБ
ППН
М

Създадени и приети от между
съд, прокуратурата, полицията,
отдел "Закрила на детето",
детските педагогически стаи,
МКБППМН координационни
механизми

ПП: 2016

1. Повишаване капацитета на социалните работници,
работещи в отделите „Закрила на детето” относно:
o
Международните и европейски стандарти в
областите правосъдие за деца и детско правосъдие,
вкл. като ги запознае с актуалната правна
терминология и основните права на деца, жертви и
свидетели на престъпления и деца в конфликт със
закона;
o
Работа по случай на деца, жертва или
свидетел на престъпление, в т.ч. подготовка на

бюд
жетн
и
средс
тва
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Социалните работници,
педагози и психолози да
бъдат запознати и да
прилагат в ежедневната си
работа по случаи
международните и
европейски стандарти в
областите правосъдие за
деца и детско правосъдие

Проведени обучения на
социални работници, педагози,
психолози

доклад за целите на съда и придружаване на дете
свидетел в съдебна процедура;
o
Работа по случай на деца в конфликт със
закона, включително изготвяне на социален доклад
и доклад – оценка на нуждите, включващ
криминогенната среда и риска от рецидив.
3. Повишаване капацитета на разследващите
полицаи и инспекторите в детските педагогически
стаи относно:
o
Международните и европейските стандарти
в областите правосъдие за деца и детско
правосъдие, вкл. като ги запознае с актуалната
правна терминология и основите права на деца,
жертви и свидетели на престъпления и деца в
конфликт със закона;
o
Работа с деца, жертва и свидетел на
престъпление и деца в конфликт със закона: разпит
на дете свидетел или жертва; права на децата и
ангажимент на полицията да сезира компетентните
органи по закрила на децата; разследване на случаи,
в които децата са основен или единствен свидетел, в
т.ч. трафик на хора, експлоатация на деца и
престъпления срещу деца в интернет
пространството; права на детето, извършител на
престъпление.
ПП: 2016
Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 5

Разследващите полицаи и
инспекторите в детските
педагогически стаи да
бъдат запознати и да
прилагат международните
и европейските стандарти
в областите правосъдие за
деца и детско правосъдие

Проведени обучения на
разследващите полицаи и
инспекторите в детските
педагогически стаи във

Общи индикатори:
 Специализиран мониторинг за прилагане на мерките
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МВР

