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ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ 

 

За обученията, които ще бъдат реализирани през 2017 г. по проекта. 

Обучителен модул 1 Международни и европейски нормативни актове относно борбата 

срещу трафика на хора и защитата на правата на жертвите  

-Международни конвенции за превенция, наказване на трафика на хора, 

защита на жертвите. 

-Европейски директиви за проблематиката на трафика на хора, правата на 

жертвите. 

-Решения CEDO с правен предмет проблематиката на трафика на хора. 

Обучителен модул 2 Правата на жертвите на трафика на хора в наказателното 

производство в Румъния  

- представяне на правата на жертвите така предвидени в националното 

румънско законодателство (Наказателен кодекс, Наказателно-процесуален 

кодекс, Закон 678/2001, Закон 211/2004) 

-казуси 

Обучителен модул 3 Правата на жертвите на трафика на хора в наказателното 

производство в България 

-представяне на правата на жертвите така предвидени в националното 

българско законодателство (Наказателен кодекс, Наказателно-процесуален 

кодекс, Закон за борба с трафика на хора) 

-казуси 

Обучителен модул 4 Румънска и българска законодателна рамка за жертвите на трафика 

на хора чуждестранни граждани  

-национално законодателтво за правния режим на чужденците и 

съответствието му със законодателството за борбата с трафика на хора 

-мотиви за предоставяне на форма на международна защита на жертва на 

трафика на хора. 
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-казус от Румъния  

Обучителен модул 5 Финансово компенсиране на жертвите на трафика на хора в Румъния  

-национално законодателство за предоставянето на финансови 

компенсации на жертвите. 

-казуси 

 

Обучителен модул 6 Финансово компенсиране на жертвите на трафика на хора в България 

- национално законодателство за предоставянето на финансови 

компенсации на жертвите. 

-казуси 

Обучителен модул 7 Правата на жертвите на трафика на хора в Германия. Финансово 

компенсиране 

-представяне на разпоредбите предвидени в националното законодателство 

(немски наказателен кодекс, законни начини за получаване на финансова 

компенсация) 

-казус 

Обучителен модул 8 Правата на жертвите на трафика на хора в Швеция. Финансово 

компенсиране 

-представяне на разпоредбите предвидени в националното 

законодателство (шведски наказателен кодекс, законни начини за 

получаване на финансова компенсация) 

-казус 

 


