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ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   

Може да се обръщате, когато са  нарушени вашите права и 

свободи от държавните и общинските органи и лицата, които 

предоставят обществени услуги. 

Контакти: София 1000, ул. Джордж Вашингтон № 22 

Телефон: 02 8106 955; 02 980 9510  

Факс: 02 8106 963 

Е-мейл: priemna@ombudsman.bg 

Уеб сайт: www.ombudsman.bg 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ  

В случаи на дискриминация  пряка или непряка, основана на 

пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, 

гражданство, произход, религия или вяра, образование, 

убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено 

положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно 

положение, имуществено състояние или на всякакви други 

признаци, установени в закон или в международен договор, по 

който Република България е страна. Комисията установява 

нарушения на забраната за дискриминация, санкционира 

нарушителите, предписва мерки за преустановяване и 

премахване на различия в третирането. 

Контакти: София 1125, бул. Драган Цанков 35  

Телефон: 02 807 3030  

Факс: 02 870 8448  

Е-мейл: kzd@kzd.bg  

Уеб сайт: www.kzd-nondiscrimination.com 

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ  

Бюрото е независим държавен орган, който предоставя 

безплатна правна помощ (консултации и подготовка на 

завеждане на дело), представителство пред съд и 

представителство при полицейско задържане:  

- Безплатни консултации и подготовка на дела се предоставят, в 

случай че лицата отговарят на условията за получаване на 

месечни социални помощи по реда на Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане, както и на лица, настанени 

в социални домове, на приемни семейства или на семейства на 
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роднини и близки, при които е настанено дете по Закона за 

закрила на детето;  

- Безплатно представителство пред съд се осигурява когато по 

силата на закона задължително се предвижда адвокатска 

защита, както и когато лицето не разполага със средства за 

заплащане на адвокат;  

- Представителство при полицейско задържане е задължително 

от момента на задържането, когато лицето изрази желание да 

получи защитник.  

Контакти: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1  

Телефон: 02 819 3200  

Факс: 02 865 4812  

Е-мейл: nbpp@nbpp.government.bg 

Уеб сайт: www.nbpp.government.bg 

Комисия за защита на личните данни  

Контакти: София 1431, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" 15 

Отдел "Жалби" 

Телефон: 02 9153 530, 9153 535  

Е-мейл: kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Агенция за хора с увреждания  

Контакти: 1233 София, ул. Софроний Врачански № 104-106  

Телефон: 02 931 8095; 02 832 9073  

Факс: 02 832 4162  

Е-мейл: ahu@mlsp.government.bg  

Уеб сайт: www.ahu.mlsp.government.bg 

Комисия за защита на потребителите  

Контакти: София град, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3 

Телефон: 02 933 0572  

Уеб сайт: www.kzp.bg 
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