Дискриминацията е
отхвърляне и
пренебрегване на
„различните”. Тя
ощетява,
противопоставя и
разделя хората.

ДИСКРИМИНАЦИЯ

КОЙ?

КО Й

може

да

стане

жертва

на

дискриминация?
Всеки човек без значение неговия пол,
възраст, раса, религиозна и етническа
принадлежност.

КАКВО е дискриминация?
Пряката дискриминация - когато се държат с
теб

по-зле

поради

твоя

пол,

религия,

здравословно състояние или друг признак в
сравнение с друг човек, който е или би бил в
сходна ситуация.
Непряката дискриминация – когато правило или практика, която се
попадаш, отколкото на други хора и то само поради някой твой
признак. Ако подобно

правило или практика не

са наистина

необходими, то те са незаконни.
Тормоз – когато те унижават и ти създават враждебна среда, поради
това, че си жена/мъж, човек с увреждане, вярващ, транссексуален или
с хомосексуална ориентация.
Сексуален тормоз – когато те унижават или застрашават с нежелани
сексуални намеци или поведение.
Подбуждане към дискриминация - когато някой кара другиго да те
тормози или да се държи по-зле с теб поради твоята „различност“.

КАКВО?

прилага към всички, се отразява по-зле на теб и на групата, в която си

КЪДЕ?

КЪДЕ може да получим защита?
 Комисия за защита от дискриминация;
 Български хелзинкски комитет.
 Районните съдилища

КОГА трябва да подадем сигнал?

-

по какъв признак или научим за такива действия или
станем свидетели на дискриминация.
- До 3 години от извършването на дискриминативното действие - пред

КОГА?

Когато станем жертва на дискриминация без значение

Комисията за защита от дискриминация.

КАК да се борим с
дискриминацията срещу нас?
Всеки

има

право

дискриминативно

да

се

поведение

оплаче

срещу

срещу

него.

Оплкаването може да стане чрез:

 Жалба до Комисията за защита от дискриминация /виж образец 1

КАК?

във „Важни приложения”/; Към жалбата се прилагат:

 Пълномощно, когато жалбата или сигнала се подават от
пълномощник;

 Декларация от жалбоподателя или лицето, подало сигнала, че
към момента на подаване на жалбата или сигнала до Комисията,
няма заведено съдебно дело със същия предмет между същите
страни; /виж образец 2 във „Важни приложения”/

 Удостоверение за регистрация и актуално състояние на
търговеца или юридическото лице;

 Документи и книжа в подкрепа на жалбата или сигнала, а ако не
са оригинали - заверени копия от подателя им, както и други
доказателства.

КОЛКО

плащаме

за

предоставената

ни

Процедурата пред Комисията за защита от
дискриминация е безплатна!
За производствата пред съд по Закона за защита

КОЛКО?

защита от дискриминация?

от дискриминация не се събират държавни такси, а разноските са за
сметка на бюджета на съда.

ВНИМАНИЕ!!!
Когато ние дискриминираме други хора може да ни потърсят
отговорност по съдебен ред и да бъдем осъдени да платим
обезщетение.
Наказанията по Закона за защита от дискриминация са:
- глоба от 250 до 2000 лв., за извършителя на
дискриминация
- глоба от 500 до 2000 лв. За този, който не предостави в срок поискани от
комисията доказателства или информация, или попречи или не предостави
достъп до обекти за проверка.
- глоба от 40 до 100 лв. за лице, което е призовано като свидетел пред
Комисията и не се яви да даде показания.

Трафикът на хора е
една от найсериозните форми на
потъпкване на
основните човешки
права!

ТРАФИК НА ХОРА

КОЙ става най-често жертва на трафик?
Никой не става доброволно част от
трафика

на

хора.

Жертвите

се

подмамват или се въвличат насила в

КОЙ?

безпомощна ситуация, в която не могат да контролират съдбата си.
Жертви най-често могат да станат:
•

жени и деца, бедни, самотни или изоставени;

•

хора без пари или възможности за работа или обучение;

•

млади хора, желаещи да подобрят начина си на живот.

Жертвите може да са от всякакъв произход, раса или пол. Те не са
само жени. Мъжете също стават жертви на трафика за осигуряване на
неквалифицирана работна ръка и са принудени да вършат тежък
физически труд.

КАКВО е трафикът на хора?
“Трафик на хора" е набирането, транспортирането,
прехвърлянето, укриването или приемането на хора,
може

да

стане

чрез

използване

на

принуда,

отвличане, противозаконно лишаване от свобода,
измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост
или чрез даване, получаване или обещаване на облаги. Може да има
трафик с цел експлоатация, където се търси
което да упражнява контрол върху друго лице.

съгласието на лице,

КАКВО?

независимо от изразената от тях воля. Трафикът

КЪДЕ може да намерим защита?
В България:

КЪДЕ?

 Полицията – на безплатен телефон 112;
 Фондация „Анимус” чрез Гореща телефонна
линия ++359 2 981 76 86 или чрез електронна поща:
animus@animusassociation.org
В чужбина:

 Полицията – на безплатен телефон 112 във всички страни от
Европейския съюз;

 българското посолство/консулство.

КОГА трябва да подадем сигнал?
 Ако се почувствате по някакъв начин
в

страната,

в

която

се

намирате в момента;

 Ако имате съмнение, че ваш близък или

КОГА?

застрашени

познат е застрашен от трафик;

 Ако станате свидетел на отвличане.

КАК?

КАК да се предпазим от трафик на хора?


Не давайте паспорта си или личните си документи на никого;



Научете чужд език;



Проучете внимателно фирмата, университета или човека, при

когото отивате;



Изберете си кодова фраза, с която да сигнализирате на близки и

приятели, в случай на проблем;



Визата/разрешителното за работа имат дата на валидност-

спазвайте я;



Подпишете договор, ако отивате да работите в чужбина

КАК да подем сигнал?


Ако сте в България, се обадете на безплатен телефон 112;



Ако сте в чужбина, непременно трябва да се

свържете с:
• българското посолство/консулство;
• местната полиция;

КАК?

•

местни,

български

или

международни

неправителствени организации;
• роднини, приятели и познати.



Ако нямате достъп до телефон трябва да помолите непознати

хора да ви окажат съдействие/да се обадят по телефона или да
оставят съобщение в най-близкото полицейско управление. Трябва
да им дадете по възможност личните си данни (име, от къде сте) и
къде се намирате, от какво сте заплашени, за да улесните властите и
бързо да ви помогнат.

Помощта

за

жертвите

на

трафик

е

напълно

безплатна.

КОЛКО?

КОЛКО плащаме за помощта?

ВНИМАНИЕ!!!
Трафикът на хора най-често се извършва чрез:
• агенции за набиране на хора за работа в чужбина;
• организирани пътувания в чужбина;
• организиране на курсове в страната и чужбина;
• организиране на срещи в Интернет в страници за
запознанства или брак;
• създаване на емоционална зависимост – трафикантът създава близка
връзка с момичето или момчето и възползвайки се от доверието им ги
извежда в друг град или в чужбина.

Насилието са действия обикновено агресивни или
престъпни, чиято цел е
причиняване на вреда и
унищожение на хора или
животни.

НАСИЛИЕ

КОЙ става жертва на насилие?
Всеки

може

да

стане

жертва

на

КОЙ?

насилие. Най-често обаче това са:
жени, деца и възрастни хора.

КОЙ е насилник?
Насилник е всеки човек, който причинява насилие. Всеки може да се
окаже насилник. Може да е непознат или познат, мъж или жена, млад
или стар.

КАКВО е насилие?
Всеко действие, което причинява или може да причини
физическа, полова или психическа вреда или страдание, в
т.ч.

и

заплахите

за

такъв

акт,

принудително

или

произволно лишаване от свобода, било то в обществения или личен
живот. Има различни видове насилие:
ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ: Бутане, блъскане или скубане, изгаряния,

с предмет или нож. Има за цел подчинение и всяване на страх.
СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ: Принуждаването на жертвата да прави секс
по време или по начин, който не желае.
ИКОНОМИЧЕСКО НАСИЛИЕ: Непозволяване на жертвата да работи.
Насилникът я принуждава да моли за пари, отпуска й ограничена
парична сума.
ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЛИЕ: Насилникът налага волята си чрез
предизвикване на чувства на страх, срам и вина. Насилникът използва
заплахи, ругае, унижава жертвата пред семейството и приятелите й,
взима сам всички решения, налага условия.

КАКВО?

причиняване на синини, счупвания, удряне с плесници, ритане, удряне

КЪДЕ?

КЪДЕ може да намерим защита?
 Полицията – на безплатен телефон 112;
 Фондация „Център Надя” – 981 93 00
 Фондация "Асоциация Анимус" – 800 18 676
 Ако сте дете- и на национална телефонна линия за деца -116 111

КОГА трябва да подадем сигнал?
 Ако сте жертва на насилие;
застрашени от насилие;

 Ако станете свидетел на насилие;

КОГА?

 Ако се почувствате по някакъв начин

 Ако имате съмнение, че ваш близък или
познат е застрашен или е жертва на насилие;

Как да помогнем на жертва на насилие?


Повярвайте й! Покажете й, че я подкрепяте;



Говорете с нея открито и с уважение;



Обяснете й, че физическото насилие в една връзка не може да

КАК?

бъде прието по никакъв начин. То не може да бъде извинено заради
зависимост от алкохол и дрога, както и заради финансов проблем,
депресия или ревност. НАСИЛИЕТО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ;



Задавайте директни въпроси. Дайте

възможност тя сама да намери разрешение на
проблема, докато говори за станалото;



Изработете план за сигурност заедно;



ОБАДЕТЕ СЕ В СЛУЖБА ЗА ПОДКРЕПА

НА ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ.

Как да подадем оплакване при домашно
насилие?


Можете да подадете молба за налагане на мерки за защита по

Закона за защита от домашно насилие;



Може да подадете иск срещу извършителя на акта на домашно

насилие, за да му се търси гражданска отговорност за непозволено
увреждане по Закона за задълженията и договорите;



Можете да подадете писмено оплакване до съда или до

прокуратурата по предвидения в Наказателно-процесуалния кодекс
ред.
Важно е да знаете, че по искане на пострадалото лице всеки
лекар (а не само съдебните медици), е длъжен да издаде
документ, в който писмено да удостовери установените от
него увреждания или следи от насилие.

КАК?

Как да изискаме заповед за защита?
Подава се молба до районния съд по местоживеене на пострадалото
лице. Молбата следва да е писмена и да съдържа:
1. имената, адреса и ЕГН на молителя или на подалия искането; в
случай, че пострадалото лице не може или не желае да разкрие
адреса си, то може да посочи съдебен адрес;
2. имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на
който може да бъде призован, включително телефон и факс;
3. данни за семейната, родствената или фактическата връзка
между пострадалото лице и извършителя;
4. описание на фактите и обстоятелствата, при които е извършено
домашното насилие;
5. подпис.
Към молбата се прилага и декларация от молителя за извършеното
насилие /виж образец 3 във „Важни приложения/.

Молбата или

искането се подава в срок до един месец от извършването на
домашно насилие.Когато се иска налагане на спешни мерки за
защита, молбата се подава чрез най-близкото РПУ.

КОЛКО плащаме за помощта?
неправителствените организации е безплатна!
При подаване на молба не се плаща държавна такса.

КОЛКО?

Помощта за жертвите на насилие, предоставяна от

Съдебната защита също е безплатна!

ВНИМАНИЕ!!!
НАСИЛИЕТО е престъпление по Наказателния кодекс!
Насилникът рискува да получи наказание лишаване от
свобода и глоба.
Mерки, които могат да бъдат наложени на извършителя на
домашно насилие по Закона за защита от домашно насилие
са:
- задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно
насилие;
- отстраняване на извършителя от жилището, в което живее заедно с
жертвата, за срока, определен от съда;
- забрана на извършителя да приближава жилището, местоработата и
местата за общуване и отдих на пострадалото лице при условия и срок,
определени от съда;
- задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани
програми.
Във всички случаи съдът с решението си налага на извършителя и
глоба в размер от 200 до 1000 лв!

Правната помощ по
Закона за правната
помощ се
осъществява от
адвокати и се
финансира от
държавата.

ПРАВНА ПОМОЩ

КОЙ има право на правна помощ по Закона
КОЙ?

за правната помощ?
Всеки, който отговаря на условията за
получаване на месечни социални помощи
по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, както и лицата, настанени в специализирани институции
за предоставяне на социални услуги и приемните семейства.

КАКВО е правна помощ по този закон?
Видовете правна помощ са:

преди започване на делото или за завеждане на
дело;

 подготовка на документи за завеждане на дело;
 представителство пред съда;
 представителство при задържане.

КЪДЕ?

КЪДЕ може да получим правна
п ом ощ ?
 В съда, ако има започнало дело;
В

прокуратурата,

ако

има

висящо

производство.

 В адвокатските съвети - във всички останали случаи

КАКВО?

 консултация за постигане на споразумение

КОГА трябва да поискаме правна

Преди да сме започнали каквито и да е действия пред

КОГА?

п ом ощ ?
органите на съдебната власт /съд, прокуратура, следствие/.

КАК се предоставя правна помощ?
По молба на заинтересованото лице или по силата на закона.
Молбата на лицето трябва да съдържа неговите лични данни, вида
правна помощ който се търси и основанията за даването й.

КАК?

Актът, с който се предоставя правната помощ се изпраща на
адвокатската колегия и тя определя адвокат, който задължително е
включен в Националния регистър за правна помощ.
В неотложни случаи по дела за мерки за
процесуална принуда и разпити пред съдия в
досъдебното

производство

секретарят

на

адвокатския съвет определя дежурен адвокат.
В

адвокатските

съвети

има

списък

на

дежурните адвокати.

ни правна помощ?
Правната помощ е безплатна за лицата, които я ползват!

КОЛКО?

КОЛКО плащаме за предоставената

ВНИМАНИЕ!!!
Ако искането на лицето, което е получило правна помощ, бъде
уважено, таксите и разноските се плащат от другата страна в
размер, който отговаря на уважената част от искането.
Ако искането на лицето, получило правна помощ, бъде
отхвърлено, то дължи разноски, които отговарят по размер на
отхвърлената част от искането му.

Омбудсманът е застъпник за
правата на хората и пазител на
обществения интерес.
Той е висш и независим
конституционен орган, който се
избира от Народното събрание за
срок от пет години.

ОМБУДСМАН

КОЙ може да се обръща към Омбудсмана?
Всеки

гражданин

(български

или

чуждестранен) може да се обърне към

КОЙ?

омбудсмана с жалба или сигнал срещу
работата

на:

- държавните и общинските органи и техните администрации;
- лицата, които предоставят обществени услуги, като например
топлофикационни,
услуги,

електроснабдителни,

образование,

телекомуникационни,

здравеопазване

и

ВиК
др.;

- администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано
се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Какво може да прави омбудсмана?
Омбудсманът се застъпва, когато държавните и общинските органи и
техните

администрации,

обществени

услуги

както

и

/образование,

лицата,

които

предоставят

здравеопазване,

социално

подпомагане/ с действие или бездействие засягат или нарушават

Какво не може да прави омбудсмана?
Омбудсманът няма правомощия да отменя административни актове.
Неговата задача е чрез силата на аргументите и справедливото
обществено мнение да убеди един административен орган да поправи
своята лоша администрация, да отмени свои актове, с които накърнява
правата на хората.

КАКВО?

правата и свободите на гражданите.

Омбудсманът

не

може

да

представлява

гражданите пред съда и да води съдебни дела от
тяхно име.
Омбудсманът не разглежда жалби и сигнали,
които се отнасят до:
- работата на Народното събрание, президента,
Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;
прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение,
акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на
висящи съдебни или досъдебни производства;

КАКВО?

- осъществяването на правораздаване от съдебната власт – съд,

- частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски
или роднински конфликти и спорове;
- спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.
- не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят
до нарушения, извършени преди повече от две години или са
анонимни.

КЪДЕ може да се обърнем към омбудсмана?
КЪДЕ?

Можете да се обръщате към омбудсмана по следните начини:
- Лично, в неговата приемна в гр. София, ул. “Дж. Вашингтон” № 22;
- По пощата на адрес София 1000, ул. “Дж.Вашингтон” № 22;
- По телефона на номер 02/8106 955 или 02/9809 510;
- По факса на номер 02/8106 963;
- По електронната поща на адрес
- Чрез интернет страницата на омбудсмана

КОГА трябва да се обърнем към

Преди да са изтекли две години от извършване на
нарушението.

КОГА?

омбудсмана?

КАК

можем

да

се

обърнем

към

омбудсмана?
Жалбите и сигналите до омбудсмана са в напълно свободна форма,
стига разбираемо да са изложени оплакванията и да са посочени
правата, които са нарушени.
Жалбата

трябва

да

съдържа

следната

информация:


Име на подателя



Постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция



Телефон за връзка



Пълно, точно и ясно описание на нарушението, като се посочват

конкретните факти, свързани със случая, времето на извършване на
нарушението, регистрационен номер и дата на свързаните с

КАК?

нарушението документи или административни актове, посочени в
жалбата. Препоръчително е да се избягва позоваването на събития и
лица, които не са пряко свързани с описвания проблем.


Точни и актуални данни за нарушителя.



Информация дали същият случай се разглежда от съд или

прокуратура към момента на подаване на жалбата и дали има
предходни разглеждания на въпроса в държавни или общински
органи или в съда.


Конкретните резултати, които жалбоподателят очаква в резултат

от намесата на омбудсмана.
Копия на документи, доказващи извършеното нарушение и/или
отказа на други държавни органи да решат въпроса, ако има такива.

КАК ни помага омбудсмана?
1.

приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и

свободи на гражданите от държавните и общинските органи и
техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да
предоставят обществени услуги;
2.

прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;

3.

отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен

срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три
месеца;
4.

отправя предложения и препоръки за възстановяване на

нарушените права и свободи пред съответните органи, техните
администрации и лицата по т. 1;
5.

посредничи между административните органи и засегнатите

КАК?

лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява
позициите им;
6.

прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и

условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и
свободите;
7.

уведомява органите по чл. 150 от Конституцията, за да бъде

сезиран Конституционният съд, ако се прецени, че се налага
тълкуване

на

Конституцията

или

обявяване

на

противоконституционност на закона;
8. уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за
извършено престъпление от общ характер.

омбудсмана?
Подаването

на

жалби

безплатно!

пред

омбудсмана

е

КОЛКО?

КОЛКО плащаме за подаване на жалба до

ВНИМАНИЕ!!!
Който възпрепятства омбудсмана да изпълни служебните си
задължения, се наказва с глоба до 600 лв., ако не подлежи на потежко наказание.

ВАЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Образец 1
Образец на жалба до Комисията за защита от дискриминация
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ
ДИСКРИМИНАЦИЯ
ЖАЛБА
от ........................................................................................................................
(изписват се трите имена на жалбоподателя)
адрес: гр. ..................., ул.................................... №........, тел. .........................
Относно: Дискриминация по признак/признаци .....................................
Срещу: ..........................................................................................................
(посочва се лицето, институцията или тяхното действие,
причинило дискриминация)

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Следва изложение на обстоятелствата в свободен текст..........
.................................................................................................................................
Предвид гореизложеното, Ви моля на основание чл.50 от Закона за
защита срещу дискриминация да образувате производство и да установите
налице ли е дискриминация по признак ............................................................,
(посочва се признака/признаците)
да постановите преустановяване на нарушението до установяване на
положение на равно третиране, както и да наложите предвидените в закона
санкции или принудителни административни мерки.
Прилагам следните доказателства:
1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЯ: Съгласно текста.
Дата: .....................................

Подпис: ....................

Забележка:
Доказателствата, които се прилагат са обикновено писмени.
Жалбоподателят може да посочи свидетели, които в открито заседание да
дадат показания. Тогава, на мястото на текста:” Прилагам следните
доказателства" се изписва следното:
”Моля, да бъде призовано лицето ......................................................................,
(изписват се трите му имена и адрес)
което да бъде привлечено като свидетел за изясняване обстоятелствата в
настоящата жалба.”

Образец 2
Декларация-образец от жалбоподателя или лицето, подало сигнала, че
към момента на подаване на жалбата или сигнала до Комисията, няма
заведено съдебно дело със същия предмет между същите страни

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.6, ал.2, т.2 от Правила за производство пред
Комисия за защита от дискриминация
Долуподписаната/ият/ите........................................................................................
...................................................................................................................................
ЕГН.........................., притежаващ/а/и ЛК № ........................................................,
изд. на ................................... от ......................................., в качеството си на
жалбоподател/пълномощник
на
.............................................................................. пред Комисията за защита от
дискриминация, (зачерква се ненужното)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Към момента на подаване на настоящата жалба /настоящия сигнал/
няма заведено дело или висящо производство по същия спор и/или на
същото правно основание между същите страни, пред съд.
Уведомен/а съм, че за неверни данни, подадени чрез тази декларация
нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....................................

ДЕКЛАРАТОР:..........................
(име и подпис)

Образец 3
Образец на декларация от молителя за извършеното насилие
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 9, ал. 3 от ЗЗНД
Подписаният, ____________________________________________
(трите имена на декларатора)
ЕГН________________, гр.______________,бул./ул./ж.к____________
_________, № ____ , вх. ___ , ап. ___
ДЕКЛАРИРАМ
че спрямо мен беше извършен акт на домашно насилие от лицето:
__________________________________________________________
________________________________________________________
/изписват се трите имена на лицето, за което се твърди, че е
извършило акт на домашно насилие/
_________________________________________________________
Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност по чл. 313 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Дата: __________г.
гр. (с.) _________
ЗАБЕЛЕЖКА:

ДЕКЛАРАТОР:___________
Попълва се в случай, че молбата се
подава лично от пострадалото лице - чл.
8, т. 1 от ЗЗДН.

ИНСТИТУЦИИ И ОГРАНИЗАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от
дискриминация и други закони, уреждащи равенство в третирането. Осъществява своята
дейност съгласно Закон за защита от дискриминация и Правилник за устройството и
дейността на Комисията за защита от дискриминация.

Адрес: гр.София-1125, бул. „Драган Цанков”№ 35
Тел.: 02 /807 30 30
Факс: 02 / 870 84 48
Ел. Поща: kzd@kzd.bg
http://kzd-nondiscrimination.com/

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Началник на кабинета на Омбудсмана:
тел: 02/81-06-918; факс: 02/81-06-960
e-mail: rgeorgieva@ombudsman.bg
ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА:
адрес: София 1202, ул. Джордж Вашингтон № 22
телефон: 02/81-06-955; 02/980-95-10; факс: 02/81-06-963
e-mail: priemna@ombudsman.bg;
уеб сайт: www.ombudsman.bg
БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ - Централен офис
Независима, неправителствена организация за защита правата на човека: политически,
граждански, културни, социални.

ул. "Върбица" № 7, София 1504
тел.: 02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405
за мобилни телефони: 0884 152 641, 0884 156 726, 0884 149 354
факс: 0884 185 968 (прилагат се тарифи за обикновени разговори)
ел. поща: bhc@bghelsinki.org
Програма за правна защита на бежанци и мигранти
ул. "Узунджовска" № 1, София 1000
тел./факс: 02 981 3318, 02 980 0057
ел. поща: refunit@bghelsinki.org
http://www.bghelsinki.org
ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”
Помощ за жени пострадали от домашно насилие, сексуално насилие и трафик.
Превантивна информация за млади жени, които планират да пътуват или работят в
чужбина с цел да избегнат риска от попадане в ситуация на трафик.
Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие- 0800 186 76

Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" № 85, София 1000
(на ъгъла с ул. "11 Август")
Тел./Факс: +359 2 9835205; 02/ 9835305; 02/ 9835405
На телефон ++359 2 981 76 86 Вие можете да получите:
 подкрепа и разбиране
 превантивна информация
 професионална юридическа консултация
 информация за специализирана помощ
при зачитане на личната тайна

www.animusassociation.org

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Закон за омбудсмана
Закон за защита от дискриминация
Закон за защита от домашното насилие
Закон за борба с трафика на хора
Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие
Правилник за устойството и дейността на комисията за защита от дискриминация
Правилник за организацията и дейността на омбудсмана

