
                                                   

 

 

Проект 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

“Деца в конфликт със закона – реформа на системата за детско 
правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-

добрия интерес на детето“ 
 

Хотел Хилтън, София 
   

 
Вторник, 10 Юни 2014 

 
ДЕН 1 – ДЕТСКОТО ПРАВОСЪДИЕ В КОНТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ И 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ И АНГАЖИМЕНТИ НА БЪЛГАРИЯ – ОСНОВНИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ  

09.00 – 10.00 Регистрация на гостите и участниците 

10.00 – 11.00     ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Водещ/ а TBI 

 Встъпителни думи: 
 Г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България 
 Г-н Михаил Миков, Председател на Народното Събрание на Република 

България 
 Г-жа Зинаида Златанова, Зам. министър-председател и министър на 

правосъдието на България  
 Г-н Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика на 

България 
 Г-н Александър Хофман, Основни права и права на детето, Генерална 

дирекция „Правосъдие“, ЕК 

11.00 – 11.45 Кафе пауза и среща с медиите  

11.45 – 12.45 Детското правосъдие в България – основни предизвикателства и 
приоритетни теми 

Водещ/ а TBI 

 Препоръки на Комитета на ООН по правата на детето в областта на детското 
правосъдие за България и Общ коментар N:10, г-жа Невена Вукович-Сахович, 
докладчик за България 

 Деца в конфликт със закона – ефективност на системата в България от гледна 
точка на защитата правата на децата 
(TBI) 

 Несъответствия и празнини в законодателната рамка,  г-н Жан Зерматен, 

директор на Международния институт за правата на детето гр. Сион, 



                                                   

 

Конфедерация Швейцария 

 Препоръки за подобряване на системата за детско правосъдие на между-
институционалната работна група, представител на групата 
(TBI) 

 Дискусия 

12.45 – 13.45 Обяд  

 Реформа на системата за детско правосъдие в България: елементи на 
цялостната политика - 1 

Водещ/ а TBI 

13.35 – 14.45  Социална работа и подкрепа за реинтеграция в контекста на детското 
правосъдие (TBI) 

 Добри практики (TBI) 

14.45 – 16.00 Дискусия в тематични групи: 
 

 Интегриран подход и работа по случай на дете в конфликт със закона 
 

 Отклоняване и алтернативни мерки: програми за превенция, 
реинтеграция и последваща грижа 

 
 Реформа на специални училища за деца с девиантно поведение – СПИ, 

ВУИ 
 
 

16.00 – 16.30 Кафе пауза 

16.30 – 17.30 Представяне на резултатите от дискусията в тематичните групи 

 
 
 
Сряда, 11 Юни 2014 
 

ДЕН 2 – ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ  -  ПРАВОРАЗДАВАНЕ И НЕЗАВИСИМ МОНИТОРИНГ 
НА СИСТЕМАТА ЗА ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ 

9.00 – 12.30 Реформа на системата за детско правосъдие в България: елементи на 
цялостната политика - 2 

Водещ/ а TBI 

9.00 – 9.45  Полиция, прокуратура и съд – действия и процедури в най-добрия 
интерес на детето 

 Достъп до правосъдие в контекста на деца в конфликт със закона  
 Добри практики (TBI) 

 



                                                   

 

9.45 - 10.45 Дискусия в тематични групи: 
 

 Специални процедури за деца в конфликт със закона – правото на 
децата на информация, изслушване и представителство  
 

 Специализация на професионалисти работещи с деца в конфликт със 
закона 

 
 Социалната работа в съдебната система: подкрепа от момента на 

задържане, по време на изпълнение на присъдата и подготовка за 
освобождаване 

 

10.45 - 11.15 Кафе пауза 

11.15 - 12.30 Представяне на резултатите от дискусията в тематичните групи 

12.30 – 14.00 Събиране на данни и независим мониторинг на системата за детско 
правосъдие  

Водещ/ а TBI 

12.30 – 13.15  Индикатори за деца в контакт със съдебната система, Генерална 
дирекция „Правосъдие“, ЕК 

 Ролята на Омбудсмана 
 Ролята на НПО в независимия мониторинг на правата на децата в 

конфликт със закона 

13.15 - 13.30 Дискусия 

13.30 - 14.00 Заключителни думи 
 Г-жа Ева Жечева, Председател на Държавна агенция за закрила на 

детето 
 Министерство на вътрешните работи на България (TBC) 
 Цялостна политика в областта на правосъдието за детето, базирана на 

международните и европейски стандарти, Г-жа Ан Гранжан, 
Регионален офис на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и 
страните от ОНД 

14.00 – 15.00 Обяд 

 
 

 


