
    

EMAIL TWITTER HANDLE TELEPHONE LINKEDIN URL 

 

RJ.BG 

 

 

 

Контакти инициативна група:  

 

проф. д-р Добринка Чанкова 

Професор по Наказателен процес 

в Правно-историческия факултет 

на Югозападния университет "Н. 

Рилски  

+359 888884287 

chankova@yahoo.com  

 

Д-р Румен Петров 

Преподавател по социална 

работа в НБУ, член на съвета по 

ВП към МП в периода 2014 – 2017 

rumengpetrov@yahoo.com  

 

Елена Евстатиева  

член на УС на Пи Еф България – 

общност за помирително 

правосъдие, Председател на УС 

на Българското дружество по 

психодрама и групова терапия, 

координатор на инициативния 

комитет 

+359 897803257  

restoration_bg@yahoo.com  

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ | 

WWW.RESTORATIVEJUSTICEBG.COM 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

Конференцията по възстановително правосъдие „Преосмисляне на 

престъплението и наказанието“ се инициира от авторите, 

публикуващи текстове в блога за възстановително правосъдие в 

България: www.restorativejusticebg.com  

 

 

Участието в събитието изисква предварителна он-лайн регистрация и 

заплащане - по банков път или на място.  

 

Независимо от вашето предварително записване и заплащане има и 

регистрация на място, която е от 9.00  до 9.30 ч.  

Официално откриване на конференция: 9.30 ч.;  

Официално закриване на конференцията 18.00 ч.  

 

Съпътстващо събитие: 20.04.2018, 18.00 - 20.30ч., хотел „Арена ди 

Сердика“, зала Арена -Прожекция и дискусия върху филма "Разговор", 

част от международната седмица на Възстановителното правосъдие в 

Европа през 2017г.  

Програмата на Конференцията може да разгледате на: 

https://drive.google.com/open?id=1VJSpsP4Kcu6wvs5Lwy9IBW_LZzpYRngj,   

като си запазваме правото за изменение в програмата до 30.03.2018г. 

  

Онлайн регистрация https://goo.gl/forms/tyFf4f6kkX9QxMdG2  

Видове такси:  

- за студенти - 50 лв, със срок на регистрация и заплащане по банков път 

до 30.03.2018. Имайте предвид, че квотата за студенти е ограничена.  

- за представители на НПО, училища и университети - 70 лв., със срок на 

регистрация и заплащане по банков път до 30.03.2018  

- за редовни участници - 90 лв., без ограничение със срок и вид на 

плащане.  

 

Бихме  желали  да  уточним, че независимо от това дали попадате в 

някоя от двете специални категории - "студенти" и "представители 
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на НПО, училища и университети", при заплащане извън посочения 

срок следва да внесете "редовна такса" за участие. 

 

Банкова сметка:  

IBAN BG12STSA93000024419139  

BIC: STSABGSF  

La Confèrence ООД 

 

За повече информация:  

restoration_bg@yahoo.com  (блогът за възстановително правосъдие) или  

laconference.sarl@gmail.com  (организацията -партньор, поемаща 

администрирането на събитието) 

 

лице за контакт:  

Елена Евстатиева,  

+359 897 803257 

Коориднатор на инициативния комитет  

www.restorativejusticebg.com  
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