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ЦЕНТЪР
ЗА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

НА ПОСТРАДАЛИ ОТ КОРУПЦИЯ

АСОЦИАЦИЯ ”ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

Порталът www.regulatoryreform.bg е 
създаден да отговори на нуждата от нов и 
иновативен източник на специфични знания 
и умения в сферата на регулаторната 
реформа и оценката на въздействието 
на законодателството в България. Той 
функционира като ресурсен център за знание 
и експертиза и позволява поддържането на 
обратна връзка с неговите потребители. 
Порталът ще играе ролята на платформа 
за постоянни дискуси на темите, обхванати 
от проекта. 

Обадете се на  
безплатен 
телефон

0800 11 224

Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Европейската комисия,  

по програма „Превенция и противодействие на 
престъпността”, Home/2012/ISEC/AG.

ВИЕ СТЕ ЖЕРТВА НА КОРУПЦИЯ?

ВЕЧЕ ИМА КОЙ ДА ВИ 
ПОСЪВЕТВА!

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ!
ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАС!

През последните няколко години различни държавни институции 
въведоха горещи телефони за подаване на сигнали за корупция. В 
същото време проучванията на общественото мнение показват, 
че по-голямата част от гражданите не са готови да сигнализират 
институциите и имат нужда от съвет и подкрепа от страна на 
независими експерти и на граждански организации. 

Центърът има за цел да съдейства на пострадалите от 
корупционни практики да защитят своите права и законни 
интереси, както и да повиши информираността на гражданите 
относно възможните механизми за противодействие на корупцията. 

Също така, чрез работата на този Център Асоциация 
„Прозрачност без граници” има за цел да насочи вниманието на 
държавните институции към проблема с корупцията и да насърчи 
тяхната по-активна работа с граждани при сигнали за случаи на 
корупция. 

В този контекст усилията на организацията са фокусирани в две 
насоки. На първо място, Центърът ще съдейства на гражданите да 
вземат активно участие в процесите на превенция и санкциониране 
на длъжностни лица, осъществили форма на корумпирано поведение, 
като предоставя безплатна правна помощ.

Усилията на Асоциация „Прозрачност без граници” ще бъдат насочени 
и към провеждането на застъпнически кампании за по-ефектна 
работа на институциите при разследване на такива сигнали. 

През 2006 година Transparency International – България създаде 
първия по рода си в България Център за правна консултация на 
пострадали от корупция. Той е инициатива на международната 
антикорупционна неправителствена организация Transparency Inter-
national, с чието съдействие през изминалите години бяха създадени 
повече от 15 такива структури в държави от Европа и Азия.  

Настоящата работа на Центъра за правна консултация на 
пострадали от корупция в България се осъществява като част от 
дейността по проект „Подай сигнал (II) – включване на гражданите 
в противодействие на корупцията в Южна Европа”. Той включва 
изграждането на нови центрове и обмяната на опит със съществуващи 
центрове в държави от южната част на Европа. Инициативата се 
осъществява в България, Италия, Румъния, Португалия, Словения и 
Кипър.

Европейска комисия, програма „Превенция 
и противодействие на престъпността”
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При обаждане от Ваша страна на  
безплатната телефонна линия с номер  

 

Вашето обаждане поема служител на Центъра, който след 
уточняване на фактите по случая, Ви насочва към компетентната 
институция или насрочва интервю за правна консултация. 

Центърът работи по ясно установени правила и гарантира 
конфиденциалност на получената информация.

КАКВО  
ПРЕДЛАГА ЦЕНТЪРЪТ?

Телефон 0800 11 224 е напълно безплатна линия, чрез 
която можете да се информирате относно дейността на 
Центъра и да получите правна консултация. Линията е отворена 
всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Можете да подавате информация за случаи на корупция по електронен 
път или по пощата:

чрез интернет-страницата на Transparency International –  
България: http://www.transparency.bg  
(http://alac.transparency.bg/bg/signals-corruption.html)

на електронния адрес на Центъра: alac@transparency.bg, 

чрез писма на адрес: София 1000, п.к. 72.

КАКВО НЕ ПРЕДЛАГА ЦЕНТЪРЪТ?

Дейността на Центъра включва осигуряването на практическа 
правна помощ и експертна препоръка на граждани, които са 
пострадали или са станали свидетели на  корупция и проявяват 
решимост да сезират компетентните държавни органи. 

Екип от юристи предоставя правна консултация и съвети относно:

Обработка на анонимни сигнали.

Осъществяване на разследваща дейност 
по сигнали за корупция.

Предприемане на кампании срещу 
индивиди или институции.

Процесуално представителство в 
съда или пред други държавни органи 
по случаи, свързани с подадени от 
тях сигнали или по други дела.

Практическата помощ, предоставяна от Центъра, включва и 
консултация при изготвянето на жалби и сигнали от гражданите, 
информация относно приложимите законови процедури, набелязването 
на потенциални слабости в правната аргументация на жалбите и 
помощ при тяхното отстраняване, както и съвети относно начините 
за набавяне на необходимата документация. 

Центърът и екипът на Асоциация „Прозрачност без граници” ще 
извършват и застъпнически кампании пред институциите с 
цел предприемане на по-ефективни мерки за противодействие на 
корупцията в сектори, в които са получени най-значителен брой сигнали.

От 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници” има споразумение 
за сътрудничество с Националното бюро за правна помощ, което дава 
възможност на гражданите, отговарящи на критериите на Бюрото, да 
получат подкрепа и при тяхното процесуално представителство пред 
съда.

Центърът оказва специална помощ на лица, подаващи сигнали 
за нередности в институциите, в които работят. Центърът 
подпомага тяхната защита в случаите, в които са обект на 
несправедливо преследване заради подадена от тях информация.

правата на гражданите в случаи на прояви на корупционно 
поведение;

предвидените в действащото законодателство възможности 
на гражданите да се противопоставят на проявите на корупция; 

компетентните да се произнесат държавни органи. 

““

КАК ФУНКЦИОНИРА 
ЦЕНТЪРЪТ?

От началото на дейността на Центъра през септември  
2006 година в него са подадени 

1295  сигналa за корупционни правонарушения

в различни сфери на публичния живот, сред които съдебна система, 
здравеопазване, финансови услуги, полиция, приватизация, 
местна администрация и пенсионни фондове. Всички тези случаи 
са обработени от правния екип на Центъра. 

Някои от подадените случаи са симптоматични за наличието 
на корупционни практики в особено важни публични сфери. Те 
ще залегнат в предстоящите застъпнически кампании на  
Transparency International – България. 

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ СА ПОСТИГНАТИ ДО ТОЗИ 
МОМЕНТ?

КАК ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ  
КОНТАКТ С ЦЕНТЪРА?

0800 11 224


