
 

 

 

 

                 
  
 
 
 
 

 

 

 
Проектът „Обучение на адвокати, прокурори и съдии за гарантиране на по-добра защита на 
правата на мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора (TRAIN-PRO-RIGHTS)“, който се 
реализира с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, започна 
през юли 2019 г. и ще продължи до февруари 2021 г. Инициативата е координирана от 
Асоциация Pro Refugiu, Румъния, в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, 
България, Центъра за европейско конституционно право, Гърция, Италианската коалиция за 
граждански свободи и права и Асоциация „Трабе“, Испания. 

През 2020 г. в рамките на проекта бяха проведени пет международни обучения. Те бяха 
посетени от общо 281 участници (адвокати, прокурори, съдии, други експерти по правни науки, 
представители на междуинституционални органи за борба с трафика на хора, мисии на 
Международната организация по миграция, представители на академичните среди). 

 Правна рамка и процедури за присъждане на финансова компенсация за бежанци и 
мигранти – жертви на трафик на хора, експлоатирани в държави – членки на ЕС, 11-12 юни 
2020 г.  

 Пресечни точки между трафика на хора и убежището. Прилагане на Хартата на основните 
права на Европейския съюз по отношение на жертви на трафик на хора, търсещи убежище в 
Европа, 18-19 юни 2020 г.  

 Международно правно сътрудничество по наказателни дела по случаи, свързани с бежанци 
и мигранти – жертви на трафик на хора, подложени на експлоатация в държави – членки на 
ЕС, 24-26 септември 2020 г.  

 Права на непридружени непълнолетни лица – жертви на трафик на хора, 15-17 октомври 
2020 г.  

 Право на достъп до адвокат за бежанци и мигранти – жертви на трафик на хора, 19-21 
ноември 2020 г. 

Обученията имаха за цел да повишат познанията на правните експерти чрез практически сесии, 
посветени на европейската и националната правна рамка и практика, и да осигурят по-добра 
защита на правата на жертвите в наказателното производство. 

Повече информация за обученията и представените материали можете да намерите на уебсайта 
на проекта 

http://train-pro-rights.prorefugiu.eu/ 

С финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на ЕС 
 

Настоящата публикация е осъществена с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. 
Отговорност за нейното съдържание носят единствено координаторът и партньорите по проекта и по никакъв начин не 

може да се смята, че тя изразява възгледите на Европейската комисия. 
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