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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
  

Адвокатски съвет – Благоевград съвместно с Център за обучение на адвокати „Кръстю 
Цончев“ организира семинар на тема: „Анализ на измененията на НПК. Възможните 
нарушения на правото на справедлив съдебен процес по чл. 6 от Конвенцията за 
защита правата на човека и основните свободи, в контекста на тези изменения. 
Практически аспекти на подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека 
за нарушения на чл. 6 от Конвенцията в светлината на тези изменения“ с лектор: адв. 
Снежана Стефанова – адвокат от Адвокатска колегия - Пловдив, който ще се проведе на 
05.10.2018 година /петък/ от 9,00 часа до 17,00 часа в гр. Благоевград, в залата  на 
Адвокатска колегия - Благоевград, ул.“ Полковник Димов“ № 1, ет. 2. 
 

Предварителни въпроси по темата можете да задавате до 30.09.2018 г. на следната 
електронната поща: nej@abv.bg. – адв. Снежана Стефанова.  
 ПРИЛАГАМ: Програма за провеждане на семинар. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ  
       СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД: 
 
 
 
 
 
       АДВ. ИВАН ЧОЛАКОВ 
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АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – БЛАГОЕВГРАД 
 

И 
 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ” 
 

Организират 
 

СЕМИНАР 
 

за адвокати, който ще се проведе на 05.10.2018 г. в залата на Адвокатска колегия 
Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” 1, ет. 2,  при следната 
програма: 
 
9.00 ч. – 10.30 ч. - Правото на свобода и сигурност. Регламентация на мерките за 
процесуална принуда по НПК и възможните нарушения на Конвенцията за защита правата 
на човека и основните свободи. Анализ на националната практика. Анализ на практиката на 
Европейския съд по правата на човека по български дела.  
 
10.30 ч. – 11.00 ч. - Кафе – пауза. 
 
11.00 ч. – 12.30. ч. - Правото на справедлив съдебен процес в наказателно-правен аспект. 
Анализ на измененията в НПК и възможните аспекти на нарушение на правото на 
справедлив съдебен процес. Анализ на националната практика. Анализ на практиката на 
Европейския съд по правата на човека по български дела. 
 
12.30 ч. – 13.30 ч. - Обедна почивка. 
 
13.30 ч. - 15.00 ч. - Условия за допустимост на жалба пред ЕСПЧ. Анализ на изискванията за 
изчерпване на вътрешноправните средства на защита и спазване на срока за подаване на 
жалба до ЕСПЧ. Процедура пред ЕСПЧ. Изпълнение на решенията на ЕСПЧ.  
 
15.00 ч. – 15.30 ч. - Кафе – пауза. 
 
15.30 ч. – 17.00 ч. - Практически указания за попълване на официалния формуляр за жалба и 
осъществяване на последваща кореспонденция с ЕСПЧ. Работа с база - данни, съдържащи 
практика на ЕСПЧ. Решаване на хипотетичен казус. 
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