
 

   

 

28-29 април 2022 г. 

Нов български университет 

ул. „Монтевидео“ № 21, София, България 

 

Обучение по права на човека: между теорията и практиката 
 

Контекст на проекта 

Норвежкият център по правата на човека (НЦПЧ) работи с Нов български университет (НБУ) 

и Министерството на правосъдието на Република България (МП) за изграждане на капацитета 

на българските университети за практически ориентирано преподаване на предмета „Права на 

човека“. В рамките на това сътрудничество Дирекция „Процесуално представителство на 

Република България пред Европейския съд по правата на човека“ (ППРБЕСПЧ), Департамент 

„Право“ на НБУ и НЦПЧ предприеха поредица от мерки за изграждане на капацитет, за да 

могат международните и европейските стандарти в областта на правата на човека да се 

преподават ефективно, от квалифицирани преподаватели и вземайки предвид измеренията им 

в националното право. 

 

Експертен преглед на съществуващи учебни програми 

Като част от дейността експерти от НЦПЧ предприеха преглед на съществуващите учебни 

програми. В сътрудничество с МП и НБУ те събраха информация от ръководства на 

университети, преподаватели и студенти. Бе извършен преглед и на документи и други 

източници на информация. В резултат бяха изготвени Насоки за преподаването на правата на 

човека в хоризонталното (като част от други дисциплини) и вертикалното обучение (като 

задължителен предмет и/или специализирана магистърска програма). 

 

Резултати и изготвени документи 

 Анализ на съществуващите учебни програми и на ефективността на преподаването на 

правата на човека в българските университети 

 Насоки за въвеждане на правата на човека в задължителната програма на обучението 

по специалност „Право“ 

 План за хоризонтално и вертикално въвеждане на правата на човека в обучението по 

специалност „Право“ 

 Инициатива за обучаване на бъдещи специалисти по права на човека и подкрепа за 

създаване на акредитирана докторска програма по права на човека в български 

университет 

 Модел на докторантски курс по права на човека като част от съответното обучение в 

българските университети  



 

Програма 

 
Ден 1, 28 април 2022 г. (четвъртък) 

 

*През ден 1 ще бъде осигурен симултанен превод английски – български език. 

 

8.30-9.00 ч. Регистрация 

 

9.00-9.30 ч. Приветствия 

 Приветствие от г-жа Надежда Йорданова, министър на правосъдието 

 Приветствие от г-жа Милена Коцева, директор, дирекция ППРБЕСПЧ и ръководител 

на проекта 

 Приветствие от проф. д-р Веселин Вучков, ръководител на департамент „Право“, НБУ  

 Приветствие от проф. д-р Гентиан Зибери, НЦПЧ 

Модератор: доц.д-р Катерина Йочева, НБУ 

 

9.30-11:00 ч. Представяне на проектен компонент „Обучение на студенти по право по 

правата на човека в България”  

 Значение на проекта в рамките на дейността на Министерството на правосъдието –г-н 

Борислав Ганчев, заместник-министър на правосъдието и г- жа Силвина Собаджиева, 

правителствен агент и координатор на проекта 

 Доклад за оценка „Ефективността на обучението по права на човека в българските 

юридически факултети“ – проф. д-р Гентиан Зибери, НЦПЧ 

 Насоки за ефективно преподаване на правата на човека и модел на програма – доц. д-р 

Деяна Марчева, НБУ   

 Преподаването на права на човека днес и занапред – доц. д-р Катерина Йочева, НБУ 

Въпроси и отговори (около 30 минути) 

Модератор: г-жа Милена Коцева, директор, дирекция ППРБЕСПЧ  

 

Почивка – 15 минути 

 

11.15- 12:45 ч. Влиянието на стандартите в областта на правата на човека върху 

националната правна система  

 Влиянието на практиката по права на човека на ЕСПЧ и СЕС върху националната 

правна система (общи въпроси) – г-жа Мария Димитрова, правителствен агент, 

Министерство на правосъдието 



 

 Ролята на Конституционния съд за защитата на правата на човека – д-р Райна 

Георгиева, експерт, Конституционен съд на Република България  

 Връзката между ЕСПЧ и СЕС и националните съдилища – съдия Иво Хинов, 

Специализиран наказателен съд  

 

Въпроси и отговори 

Модератор: гл. ас. д-р Силвия Цонева, НБУ 

 

Обедна почивка – 12.45-13.45 ч. 

 

13.45 – 15:00 ч. Между теорията и практиката: включване на съдебна практика в 

учебната програма и обучение чрез практически дейности 

 Обучението по права на човека на практикуващите юристи в България – представяне 

на опита на НИП – г-жа Корнелия Кирилова, Национален институт на правосъдието  

 Преподаване на права на човека на адвокати – адв. София Разбойникова, Български 

адвокати за правата на човека  

 Програма на Съвета на Европа за обучение по права на човека на практикуващи 

юристи (HELP): Обучение на юристи на първа линия в защитата на правата на човека 

– г-н Томислав Тошков, главен секретар на Фондация „Център за обучение на адвокати 

– Кръстю Цончев“ и представител на HELP за България 

 Състезанията по право – възможности и опит – г-н Недко Радев, председател на 

Сдружението за международни състезания по право 

 Въпроси и отговори 

Модератор: доц.д-р Деница Топчийска, НБУ 

 

Почивка – 15 минути 

 

15:15 – 16:20 ч. Обучението по права на човека – европейски опит  

 Правозащитен подход на обучението в правните клиники – проф. д-р Фелиса Тибитс, 

Ръководител на катедра "Образование по правата на човека", Нидерландски институт 

по правата на човека, факултет "Право, икономика и управление" на Университета в 

Утрехт  

 Обучението по права на човека в Норвегия – д-р Стенер Екерн, НЦПЧ  

 Правата на човека във висшето образование, специализирани обучителни програми – 

проф. д-р Манфред Новак, главен секретар на Глобален кампус по правата на човека  

Въпроси и отговори (около 30 минути) 

Модератор: доц. д-р Деяна Марчева, НБУ   

 

Край на ден 1 

http://www.blhr.org/p/za-nas/
http://www.blhr.org/p/za-nas/
https://gchumanrights.org/


 

 

Ден 2, 29 април 2022 г. (петък) 
 

9.00-9.15 ч. Въведение (10 минути) 

 Приветствия от организаторите: г-жа Милена Коцева, директор на Дирекция 

ППРБЕСПЧ и ръководител на проекта, доц. д-р Катерина Йочева, НБУ 

 

9.00-10.15 ч. Влиянието на международните и европейските стандарти в областта на 

правата на човека и наднационалните юрисдикции върху българската правна система 

 Работата на Комитета на ООН по правата на детето по отношение на България - проф. 

д-р Велина Тодорова, член на Комитета на ООН по правата на детето 

 Работата на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на 

жените (CEDAW) - г-жа Геновева Тишева, член на Комитета на ООН за премахване на 

дискриминацията по отношение на жените 

 Работата на Комитета на ООН за правата на човека по отношение на България - проф. 

д-р Гентиан Зибери, НЦПЧ и член на Комитета на ООН за правата на човека 

Въпроси и отговори 

Модератор: доц. д-р Гинка Симеонова, НБУ 

 

Почивка – 15 минути 

 

10.30 – 12:00 ч. Обучение по време на пандемия 

 Влиянието на пандемията COVID 19 върху обучението на юристи – д-р Миряна Илчева, 

правителствен агент 

 Висшето образование: възстановяване след прекъсването. Ефектите на преподаването 

по време на пандемия. Добри практики – смесен панел студенти и преподаватели от 

НБУ 

 

Въпроси и отговори 

Модератор: доц.д-р Катерина Йочева, НБУ 

 

Край на ден 2 и на конференцията 

 

 
 

 

 

https://childpact.org/2016/07/04/velina-todorova-becomes-member-of-the-un-committee-on-the-rights-of-the-child/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_SP_2014_2_21899_E.doc

