Потърсете безплатна правна помощ, консултация и
информация за Вашите права, както и подкрепа, ако
имате нужда от адвокатска защита.

Можете да се свържете с нас и да си
запишете час на тел.:

Без значение
какво Ви се е
случило в живота,
ВИЕ ИМАТЕ ПРАВА.

+359 888 27 12 83
Консултациите са безплатни.

Проектът „Подкрепени в кризата“ изпълнява с финансовата подкрепа на
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на
ЕИП. Основна цел на проекта е посредством информационни дейности и
адвокатски консултации проектът да допринесе за повишена култура по
отношение на човешките, гражданските и пациентските права на уязвими групи да ще намали случаите на дискриминация и отказ на здравни
услуги.
www.Activecitizensfund.Bg

Тази брошура е създадена с финансовата подкрепа
на Фонд „Активни граждани“-България по
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се
носи от Сдружение „Здраве без граници“ и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното
становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд „Активни граждани“-България.

Ние сме на
Ваша страна.

ПОПАДНАЛИ СТЕ В ТРУДНА ЖИТЕЙСКА СИТУАЦИЯ. ПРИТИСНАТИ СТЕ ДА
ПОЛЗВАТЕ НАРКОТИЦИ, ДА СТЕ СЕКС РАБОТНИК ИЛИ СТЕ ГЕЙ ЧОВЕК,
КОЙТО ЧЕСТО СТАВА ЖЕРТВА НА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ?
Знаете ли, че никой не може да ограничава правата ви, основавайки се на
Вашето образование, убеждения, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, както и на други
предвидени в закон признаци.

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ОТКАЖЕ
НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ДА ВИ
УВОЛНИ ЗАРАДИ СЕКСУАЛНАТА
ОРИЕНТАЦИЯ ИЛИ ЛИЧНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ.

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ПОСТАВЯ В
ПО-НЕБЛАГОПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ,
ЗАЩОТО СТЕ
ГЕЙ В СРАВНЕНИЕ С
ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИТЕ ХОРА.

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ОТКАЖЕ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОКИ ИЛИ
УСЛУГИ, КАКТО И ДА ВИ
ПРЕДОСТАВЯ СТОКИ ИЛИ
УСЛУГИ ОТ ПО-НИСКО КАЧЕСТВО
ИЛИ ПРИ ПО-НЕБЛАГОПРИЯТНИ
УСЛОВИЯ, ЗАРАДИ ТОВА,
ЧЕ СТЕ ГЕЙ В СРАВНЕНИЕ С
ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИ ХОРА.

НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ВИ
ПОДЛАГА НА ПОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО, СЛОВЕСНО ИЛИ
КАКВОТО И ДА Е, КОЕТО ИМА ЗА
ЦЕЛ ИЛИ РЕЗУЛТАТ НАКЪРНЯВАНЕ
ДОСТОЙНСТВОТО ВИ И СЪЗДАВАНЕ
НА ВРАЖДЕБНА, ПРИНИЗЯВАЩА,
УНИЗИТЕЛНА, ОБИДНА ИЛИ
ЗАСТРАШИТЕЛНА СРЕДА.

При всеки случай на дискриминация можете да се обърнете към
Комисия за защита от дискриминация, а ако са ви причинени
вреди – да поискате и обезщетение.

Ако сте обект на ТОРМОЗ НА
РАБОТНОТО СИ МЯСТО, винаги
можете да се оплачете на
работодателя си. Той е длъжен
незабавно да извърши
проверка, да предприеме мерки
за прекратяване на тормоза,
както и за налагане на
дисциплинарна отговорност,
ако тормозът е извършен от
друг работник или служител.
Можете да изискате това от
Вашите работодатели, а ако
не го направят, отговорност
носят и те.

ИМАТЕ ПРАВО НА ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ и
никой няма право да обработва и използва вашите
лични данни без Вашето съгласие, освен ако има
изрично законово основание. Винаги можете да
поискате информация с какви Ваши лични данни
разполага някой, както и можете да поискате да
бъдете „забравени“ в интернет -пространството.
Лични данни е всичко, в резултат на което може да
бъде идентифицирано дадено лице. Законът е
особено строг, когато някой разпространява
чувствителни лични данни, като например такива
за здравословно състояние.

ИМАТЕ ЗАЩИТА СРЕЩУ ТОРМОЗ,
ОБИДА И ДИСКРИМИНАЦИЯ, както в
реална физическа среда, така и в
интернет. Всеки, който ви обижда,
заради сексуална ориентация,
професия, зависимост, ако минава
границите на нормалното човешко
общуване, носи отговорност за
това. Всеки има право на зачитане
на честта и достойнството.

Никой няма право да ви убеждава да извършвате проституция – сводничеството е престъпление съгласно Наказателния кодекс. Склоняването
към употреба на наркотици също е наказуемо, както и предоставянето
на помещения с цел употреба на наркотици. Престъпление ще извърши и
лекар, който незаконно ви предпише наркотични вещества.

Задържане
Законът дава възможност органите на МВР да ви задържат, ако
при извършена проверка не може
да се установи самоличността Ви.
За да не се стига до това, е желателно да имате документи за
самоличност.
При задържане имате право на
адвокат от момента на задържането. Длъжни са да ви разяснят и
правото лично вие да се откажете от защитник и последиците
от това. Не е вярно, че участието
на адвокат може да влоши по
какъвто и да е начин положението
Ви.
По закон, органът който Ви е
задържал, е длъжен незабавно да
уведоми лице, посочено от Вас. Не
могат да ви откажат да уведомят Ваш близък или адвокат за
това, че сте задържан.
При задържане задължително
трябва да ви издадат заповед за
задържане и имате право да
обжалвате задържането.

Ако се окажете въвлечени в организирана престъпна група за отглеждане
на растения от опиев мак и кокаинов храст или растения от рода на
конопа или за добиване, производство или преработване на наркотични
вещества, можете да се спасите от наказателна отговорност, ако
доброволно съобщите всички известни акти и обстоятелства за
дейността на престъпната група. В подобни случаи имате право на адвокат.

Не сте длъжни да подписвате декларация, че сте запознати с правата
си, ако не са ви запознали изрично с
тях.
Полицейските органи имат право
да ви извършат личен обиск, ако има
данни, че носите опасни или забранени за притежаване предмети.
Длъжни са обаче да ви проверяват
или обискират по такъв начин,
който не уронва честта и достойнството Ви.
Ако откажете да изпълните полицейско разпореждане, органите на
полицията могат да приложат сила,
но задължително трябва преди
това да ви предупредят.
Ако имате нужда от специални
лекарства, при задържане не могат
да ви откажат достъп до тях.
Ако някой организира извършването на просия – това е престъпление
и той няма право да го прави. Забранено е и системното занимаване с
просия.

Лична карта
За издаване на лична карта се подават заявление в най-близкото МВР.
Когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена
или открадната, трябва до 30 дни да подадете заявление за издаване на
нова. При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български
личен документ сте длъжни в срок до три дни да декларирате това.
Заявлението за издаване на лична карта се
подава лично и към него трябва да приложите:
• документ за платена държавна такса;
• удостоверение за раждане, ако нямате
валиден документ за самоличност,
• снимки по образец
Документите се получават лично, а по изключение, когато заявлението е
било подадено лично – може и друг да го получи вместо вас, но ще ви
трябва на нотариално заверено изрично пълномощно.

