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    Финансиран по Програма “Правосъдие“ на Европейския съюз 

 
 

                  

 

ПРОЕКТ 

STRENGTHENING LAWYERS LEGAL KNOWLEDGE AND COOPERATION WITH 

PROSECUTORS AND JUDGES, TO PROTECT VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING 

RIGHTS IN THE JUDICIAL PROCEEDINGS 

JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686 

 

 

ПРОГРАМА BLENDED LEARNING  

май 2017 г. - май 2018 г. 

 

 

 

  

  Тази програма за blended learning е изготвена от г-жа Силвия Бербек, обучител, адвокат в 

Адвокатско съсловие Букурещ, Румъния, координатор на обучителите от Румъния, 

България, Германия, Швеция в проекта. Всички обучители бяха консултирани по време на 

процеса на изготвяне на този документ. 
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 Обучение в Букурещ, Румъния, 10-12 май 2017 г. (румънски и български адвокати, 

прокурори, съдии. Румънски, немски, шведски, български обучители) 

Обучение в București, Румъния, 20-21 октомври 2017 г. (румънски и български адвокати, 

прокурори, съдии. Румънски, немски, шведски, български обучители) 

Обучение în Velico Tarnovo, България, 6-8 ноември 2017 г. (румънски и български 

адвокати, прокурори, съдии. Български и румънски обучители). Румънски участници, 

присъстващи в първия ден от обучението 6 ноември 2017 г. 

 E-Learning / уеб сайт на проекта http://project-ecjusticeprogram.prorefugiu.org/en/home/ 

 От май 2017 г. до май 2018, качването в уеб сайта на материалите, използвани в обученията 

и на други допълнителни правни материали за адвокати, прокурори, съдии. 

  

 

Обучение, Букурещ, Румъния,    10-12 май 2017 г. (3 дни) 

 

Период / 10 май 

2017 г. 

Тема Обучители  Методи на 

обучение 

Коментари 

9.00 – 9.30 Регистрация на 

участниците 

- - Подписан списък на 

участниците 

9.30 -9.45 Встъпително слово. 

Кратко представяне на 

правилата на 

обучението. 

Силвия Бербек 

председател 

Асоциация Pro 

Refugiu 

флипчарт / 

Представяне 

на правилата / 

обучение 

- 

9.45 -10.15 Представяне на 

участниците 

Габриела 

Йонеску 

психолог 

Асоциация Pro 

Refugiu 

Интерактивно 

упражнение 

Всички участници 

10.15 -11.15 Международни и 

европейски нормативни 

актове относно борбата 

с трафика на хора и 

защита на правата на 

жертвите 

Силвия Бербек 

Обучител, 

Румънски 

адвокат 

Power Point 

презентация. 

Обучителен 

лист. 

Анализ на 

решението 

CEDO. 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

 

Симултанен превод 

RO-BG 

http://project-ecjusticeprogram.prorefugiu.org/en/home/


Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 

Европейския съюз. Съдържанието на публикацията е от изключителната отговорност на 

авторите и не отразява по никакъв начин възгледите на Европейската комисия. 

 

 
 

Въпроси & 

отговори. 

11.15 -11.35 Кафе-пауза - - Всички Участници 

& Обучители 

11.35 -12.45 Правата на жертвите на 

трафика на хора в 

наказателното 

производство в Румъния 

и в България 

Алина Мошнягу, 

Обучител, 

румънски съдия 

 

Лаура Ечеди 

Стойсавлевич, 

Обучител, 

Румънски 

прокурор 

 

Владимир 

Николов, 

Обучител, 

български 

прокурор  

Power Point 

презентации 

 

Въпроси & 

Отговори  

 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

 

Симултанен превод 

RO-BG 

12.45 -13.45 Обяд    Всички участници 

& Обучители 

13.45 – 15.00 Правата на жертвите в 

наказателното 

производство в Румъния 

и в България 

Алина Мошнягу, 

Обучител, 

румънски съдия 

Лаура Ечеди 

Стойсавлевич, 

Обучител, 

Румънски 

прокурор 

 

Владимир 

Николов, 

Обучител, 

Български 

прокурор 

3 Казуси 

Румъния 

 

2 Казуси 

България 

 

3 Работни 

групи 

 

Въпроси & 

Отговори 

Всяка работна 

група съставена от 

адвокати, 

прокурори, съдии. 

 

Всяка работна 

група / различна 

зала за обучение. 

 2 работни групи с 

румънци и 1 

работна група с 

българи 

 

 Обучителите 

представят казусите 

и комплект от 

въпроси, на които 

участниците да 

отговорят, да 

идентифицират 

правните решения. 



Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 
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15.00 – 15.15  Кафе-пауза   Всички участници 

& Обучители 

15.15 – 17.00 Румънската и 

българската 

законодателна рамка 

относно жертвите на 

трафика на хора 

чуждестранни граждани 

Силвия Бербек, 

Обучител, 

Румънски 

адвокат 

 

Владимир 

Николов, 

Обучител, 

Български 

прокурор 

Power Point 

презентации 

 

Въпроси & 

Отговори 

 

 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

Симултанен превод 

RO-BG  

 

Период / 11 Май 

2017 г. 

Тема Обучители Методи на 

обучение 

Коментари 

9.00 – 9.10 Логистична информация 

/ обучителен ден 

Силвия Бербек, 

Председател 

Асоциация Pro 

Refugiu, 

Обучител 

 Всички участници 

9.10 -10.15 Програма за 

координиране на 

жертвите на трафика на 

хора в наказателното 

производство в Румъния 

Национална 

агенция срещу 

трафика на хора 

в Румъния 

Power Point 

презентация 

 

Въпроси & 

Отговори 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

Симултанен превод 

RO-BG  

 

10.15 – 11.15 Финансово 

компенсиране на 

жертвите на трафика на 

хора в Румъния и в 

България 

Алина Мошнягу, 

Обучител, 

Румънски съдия 

 

Даниела 

Горбунова, 

Обучител, 

Български 

адвокат 

Power Point 

презентация 

 

Въпроси & 

Отговори 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

Симултанен превод 

RO-BG  

 

11.15 -11.40 Кафе-пауза   Всички участници 

& обучители 

11.40 -13.00 Финансово 

компенсиране на 

жертвите 

Алина Мошнягу, 

Обучител, 

Румънски съдия 

 

Даниела 

Горбунова, 

Обучител, 

Казуси (2 

Румъния и 1 

България) 

 

Въпроси & 

Отговори 

 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

Симултанен превод 

RO-BG  

 



Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 
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Български 

адвокат 

13.00 -14.00 Обяд   Всички участници 

& обучители 

14.00 -14.40 Жертвите на трафика на 

хора, cetățeni străini, 

solicitare azil & parte 

vătămată în 

наказателното 

производство 

Силвия Бербек, 

Обучител, 

Румънски 

адвокат 

Казус в 

Румъния 

(чуждестранен 

гражданин, 

жертва на 

трафика на 

хора) 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

 

Участници să 

primească 

prezentarea cazului și 

un set de въпроси. 

 

Симултанен превод 

RO-BG  

 

14.40 – 15.20 Комуникацията жертва 

a на трафика на хора – 

адвокат/прокурор/съдия. 

Trauma si impactul 

acesteia asupra capacitătii 

victimei de a se implica în 

наказателното 

производство 

Габриел Дякону, 

румънски 

психиатър 

 

Габриела 

Йонеску 

Румънски 

психолог 

презентация 

 

Въпроси & 

Отговори 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

Симултанен превод 

RO-BG  

 

15.20 – 15.40 Кафе-пауза   Всички участници 

& Обучители 

15.40 – 17.00 Комуникацията жертва 

– адвокат/megistrat 

Габриел Дякону, 

румънски 

психиатър  

 

Габриелa 

Йонеску 

Румънски 

психолог 

 

Ролева игра 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

Симултанен превод 

RO-BG  

 

Период / 12 май 

2017 г. 

Тема Обучители Методи на 

обучение 

Коментари 

9.00 – 9.10 Логистична информация 

/ обучителен ден  

Силвия Бербек, 

Председател 

Асоциация Pro 

Refugiu, 

Обучител 

 Всички участници 



Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 
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9.10 – 10.15 Стратегията за борба с 

трафика в Германия и в 

Швеция 

Henriette 

Lyndian, 

обучител, немски 

адвокат  

 

Ruth Nordström, 

обучител, 

шведски адвокат 

презентация 

 

Въпроси & 

Отговори 

Всички участници  

(пленарна сесия) 

 

-представяне 

директно на 

Английски език 

10.15-11.30 Правата на жертвите на 

трафика на хора в 

Германия 

Henriette 

Lyndian, 

Обучител, 

немски адвокат  

 

презентация 

 

Въпроси & 

Отговори 

Всички участници  

(пленарна сесия) 

 

-представяне 

директно на 

английски език 

10.30 -12.45 Правата на жертвите на 

трафика на хора в 

Швеция 

Ruth Nordström и 

Rebecca 

Ahlstrand, 

обучители, 

шведски 

адвокати  

презентация 

 

Въпроси & 

Отговори 

Всички участници  

(пленарна сесия) 

 

-представяне 

директно на 

английски език 

12.45 – 13.45 Обяд   Всички участници 

& обучители 

13.45 – 15.00 Финансово 

компенсиране на 

жертвите на трафика на 

хора в Германия 

Dirk Hinne, 

обучител, немски 

адвокат  

 

Henriette 

Lyndian, 

обучител, немски 

адвокат  

 

презентация 

 

Въпроси & 

Отговори 

Всички участници  

(пленарна сесия) 

 

-представяне 

директно на 

английски език 

15.00 -15.15 Кафе-пауза   Всички участници 

& абучители 

15.15 – 16.15 Финансово 

компенсиране на 

жертвите на трафика на 

хора в Швеция 

Ruth Nordström и 

Rebecca 

Ahlstrand, 

обучители, 

шведски 

адвокати  

презентация 

 

Въпроси & 

Отговори 

Всички участници  

(пленарна сесия) 

 

-представяне 

директно на 

английски език 

16.15 – 16.40 Оценка на обучението  въпросник  Всички участници 

16.40 -17.00 Финални заключения Силвия Бербек Връчени 

сертификати 

Всички участници 

& обучители 



Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 
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Връчване на 

сертификати за участие 

Председател 

Асоциация Pro 

Refugiu 

на 

участниците 

& на 

обучителите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение, Букурещ, Румъния,    20-21 октомври 2017 г. (2 дни) 

Период / 20 

октомври 2017 г. 

Тема Обучители Методи на 

обучение 

Коментари 

9.00 -9.30 Регистрация на 

участниците 

- - Подписан списък на 

участниците 

9.30 – 9.45  Встъпително слово. 

Кратко представяне на 

правилата на 

обучението. 

Силвия Бербек 

Председател 

Асоциация Pro 

Refugiu 

Флипчарт / 

Представяне 

на правилата 

/ обучение 

- 

9.45 -10.00 Представяне На 

участниците 

  Всички участници 

10.00 -11.00 Правата на жертвите 

на трафика на хора в 

наказателното 

Алина Мошнягу, 

Обучител, 

румънски съдия 

 

Power Point 

презентации 

 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

Симултанен превод 

RO-BG  



Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 

Европейския съюз. Съдържанието на публикацията е от изключителната отговорност на 

авторите и не отразява по никакъв начин възгледите на Европейската комисия. 

 

 
 

производство в 

Румъния 

Лаура Ечеди 

Стойсавлевич, 

Обучител, 

румънски 

прокурор 

 

 

Въпроси & 

Отговори  

 

 

 

11.00 -11.15 Кафе-пауза   Всички участници & 

обучители 

11.15 -12.15 Правата на жертвите на 

трафика на хора în 

наказателното 

производство în 

България 

Владимир 

Николов, 

Обучител, 

Български 

прокурор 

 

Даниела 

Горбунова, 

Обучител, 

Български 

адвокат 

Power Point 

презентации 

 

Въпроси & 

Отговори  

 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

Симултанен превод 

RO-BG  

 

12.15 – 13.30 Обяд   Всички участници & 

обучители 

13.30 – 15.15 Правата на жертвите 

на трафика на хора в 

наказателното 

производство 

Алина Мошнягу, 

обучител, 

румънски съдия 

 

Лаура Ечеди 

Стойсавлевич, 

обучител, 

румънски 

прокурор 

 

 

Силвия Бербек, 

Обучител, 

Румънски 

адвокат 

 

Даниела 

Горбунова, 

Обучител, 

3 Казуси 

Румъния 

 

2 Казуси 

България 

Всички участници  

(пленарна сесия & 

работни групи) 

 

 Участниците да 

получат 

прецентацията на 

казусите и комплект 

въпроси, в които да 

идентифицират 

правните решения 

 

Симултанен превод 

RO-BG  

 



Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 
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Български 

адвокат 

15.15 – 15.30 Кафе-пауза   Всички участници & 

обучители 

15.30 -17.00 Травмата и нейното 

влияние върху 

способността на 

жертвата да участва в 

процеса 

Диана Василе, 

психолог 

 

Габриелa 

Йонеску, 

психолог 

презентация 

 

Въпроси 

&Отговори 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

Симултанен превод 

RO-BG  

 

 

Период / 21 

октомври 2017 г. 

Тема Обучители Методи на 

обучение 

Коментари 

9.00 -9.10 Логистична 

информация / 

обучителен ден  

Силвия Бербек, 

Председател 

Асоциация Pro 

Refugiu, 

Обучител 

 Всички участници 

9.10 – 10.30  Правата на жертвите 

на трафика на хора в 

Германия 

Henriette Lyndian, 

обучител, немски 

адвокат  

 

презентация 

 

Въпроси 

&Отговори 

Всички участници  

(пленарна сесия) 

 

-представяне 

директно на 

английски език 

10.30 -11.30 Правата на жертвите на 

трафика на хора в 

Швеция 

Madeleine 

Sundell, 

обучител, 

шведски адвокат 

презентация 

 

Въпроси 

&Отговори 

Всички участници  

(пленарна сесия) 

 

-представяне 

директно на 

английски език 

11.30 – 11.45 Кафе-пауза   Всички участници & 

обучители 

11.45 – 13.15 Компенсиране 

financiară a на 

жертвите на трафика 

на хора în Германия 

Henriette Lyndian, 

Обучител, 

Адвокат German 

 

Prezentare  

 

Sesiune 

Въпроси 

&Отговори 

Всички участници  

(пленарна сесия) 

 

-представяне 

директно на 

Английски език 

13.15 – 14.15 Обяд   Всички участници & 

обучители 



Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 

Европейския съюз. Съдържанието на публикацията е от изключителната отговорност на 

авторите и не отразява по никакъв начин възгледите на Европейската комисия. 

 

 
 

14.15 -15.15 Финансово 

компенсиране на 

жертвите на трафика 

на хора в Швеция 

Madeleine 

Sundell, 

обучител, 

шведски адвокат  

Prezentare  

 

Въпроси 

&Отговори 

Всички участници  

(пленарна сесия) 

 

-представяне 

директно на 

английски език 

15.15 -15.45 Оценка на обученито  Въпросник Всички участници 

15.45 -16.00 Финални заключения 

Връчване на 

сертификати за 

участие 

Силвия Бербек 

Председател 

Асоциация Pro 

Refugiu 

Връчени 

сертификати 

на 

участниците 

& на 

обучителите 

Всички участници & 

обучители 

 

 

Обучение, Велико Търново,    6 – 8 ноември 2017 г. (3 дни) 

Период / 6 

ноември  2017 г. 

Тема Обучители Методи на 

обучение 

Коментари 

8.30 -9.00 Регистрация на 

участниците 

  Всички участници 

9.00 – 9.45 Встъпително слово Геновева Тишева, 

Директор на 

Български център 

за джендър 

изследвания 

 Всички участници 

9.45 -10.45 Кратък анализ на 

международните и 

европейски стандарти 

за борба с трафика на 

хора. Решения CEDO 

2 български 

адвокати  

 Всички участници 

(пленарна сесия) 

EN-BG 

10.45 – 11.00 Кафе-пауза   Всички участници & 

обучители 

11.00 -12.30 Правата на жертвите 

на трафика на хора в 

България и в Румъния 

Владимир 

Николов, 

обучител, 

български 

прокурор 

 

Елена Лазър, 

обучител, 

power point 

презентация 

 

Въпроси 

&Отговори 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

EN-BG 



Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 

Европейския съюз. Съдържанието на публикацията е от изключителната отговорност на 

авторите и не отразява по никакъв начин възгледите на Европейската комисия. 

 

 
 

румънски 

адвокат 

12.30 – 13.30 Обяд   Всички участници & 

обучители 

13.30 -14.45 Правата на жертвите в 

наказателното 

производство 

Владимир 

Николов, 

обучител, 

български 

прокурор 

 

Елена Лазър, 

обучител, 

румънски 

адвокат 

Казуси Всички участници 

(пленарна сесия) 

EN-BG  

 

Участниците да 

получат 

представянето на 

казусите и комплект 

въпроси, в които да 

идентифицират 

правните решения 

14.45 -15.00 Кафе-пауза   Всички участници & 

обучители 

15.00 – 16.00 Финансово 

компенсиране на 

жертвите в България и 

в Румъния 

Даниела 

Горбунова, 

обучител, 

български 

адвокат 

 

Елена Лазър, 

обучител, 

румънски 

адвокат 

power point 

презентация 

 

Въпроси 

&Отговори 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

EN-BG 

16.00 – 16.15 Дискусии за 

networking 

  Всички участници 

(пленарна сесия) 

EN-BG 

16.15 -16.30 Финални заключения / 

обучителен ден 

  Румънските 

участници си 

тръгват от България. 

Останалите 

обучителни дни са 

само за българските 

участници. 

 

Период/ 7-8 

ноември 2017 г. 

Тема Обучители Методи на 

обучение 

Коментари 



Тази публикация е реализирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на 

Европейския съюз. Съдържанието на публикацията е от изключителната отговорност на 

авторите и не отразява по никакъв начин възгледите на Европейската комисия. 

 

 
 

7 ноември 2017 г. 

(9.00 – 17.00) 

Видове трафик на 

хора, примери от 

практиката. Ролята на 

прокурора в борбата с 

трафика на хора. 

Практически примери 

/ финансово 

компенсиране на 

жертвите 

Български 

обучители  

презентации 

 

Въпроси 

&Отговори 

Всички участници 

Пленарна сесия & 

работни групи 

8 ноември 2017 г.  

(9.30 -13.00) 

Национална стратегия 

срещу трафика на 

хора; представяне на 

някои случаи  

Български 

обучители  

презентации 

 

Въпроси 

&Отговори 

Всички участници 

(пленарна сесия) 

 

 

E-Learning – уеб сайт http://project-ecjusticeprogram.prorefugiu.org/en/home/ 

Период Видове материали Целева група Методи на 

информиране 

относно 

e-learning 

Коментари 

Май 2017 г. – май 

2018 г. 

Материали, 

използвани в 

обученията 

(презентации, казуси и 

др.). Допълнителни 

материали (модели на 

молби, които могат да 

бъдат използвани от 

адвокатите в 

съдебните 

производства) 

адвокати 

прокурори 

съдии 

(от Румъния и от 

България) 

Представяне 

на уеб сайта 

по повод на 

обученията. 

E-mail-и, 

изпращани на 

адвокатите, 

адвокатските 

съсловия, 

институциите 

за обучение 

на 

магистрати. 

---- 

 

http://project-ecjusticeprogram.prorefugiu.org/en/home/

