Legal and illegal behaviour
penalties | Законосъобразно
поведение и наказания за
незаконосъобразно поведение
Тази част от инструмента има за цел да ви даде важна информация относно
вашето поведение в страната и поведението на другите спрямо вас. Тук
обсъждаме какво се счита за приемливо и законно и какво за незаконно
поведение. Тук можете да откриете с каква власт борави полицията, какво
да правите в извънредна ситуация, както и на кои телефонни номера да се
обадите.
Приемливо поведение в България
Държание, което притеснява или тревожи друг човек е неприемливо.
Примери за неприемливо поведение:
Противозаконно е да се замърсява.
Не уринирайте и не плюйте на обществени места.
Не докосвайте хората без тяхно позволение.
Уважавайте личното пространство на другите.
Не правете обидни или сексуални коментари.
Хората може да се притеснят ако се взирате продължително в тях,
ако подсвирквате, подвиквате след тях или ги следите.
Противозаконно е да се използват обидни, заплашителни или
агресивни думи или поведение.
Противозаконно е да атакувате когото и да било по какъвто и да било
начин (физическо нападение, насилие от общ характер, сексуално
насилие) .
Противозаконно е да имате сексуални отношения с малолетни.
Противозаконно е да вандализирате чужда собственост, например
като рисувате графити по стените или чупите прозорците.
Просенето е противозаконно.

Алкохол и наркотици
Алкохол може да се купува законно само от лица на възраст над 18
години.
В магазини, барове и нощни клубове алкохол може да бъде
консумиран само от лица на възраст над 18 години.
Общинските власти в някои градове могат също да забраняват
пиенето на алкохол на обществени места.
Противозаконно е служителите на който и да било бар или магазин
да ви продадат алкохол ако сте пиян.
Ако сте пиян и се държите неприлично на публично място, може да
бъдете арестуван.
Противозаконна е употребата, притежанието или разпространението
на контролирани видове дрога (например канабис, хероин и кокаин).
Ако нарушите закона може да бъдете арестувани. Може да ви бъде
наложена висока глоба. Ако сте осъдени, може да ви депортират или дори
да влезете в затвора.
Шофиране
За да шофирате законно в България вие трябва:
Да сте на поне 18 години, за да имате право да шофирате в страната;
Да сте сигурни, че автомобилът ви е изправен (трябва да е преминал
годишен преглед и да разполага с всички задължителни застраховки)
Да карате от дясната страна на пътя.
Да разполагате със следните документи: шофьорска книжка,
застраховка гражданска отговорност, регистрационни документи за
автомобила.
Ако закупите автомобил в България трябва да го регистрирате в
Пътна полиция.
Винаги трябва да сте с колан. Шофьорът и всички пътници в
автомобила (включително тези на задната седалка) трябва имат
обезопасителни колани през цялата продължителност на пътуването.
Всички деца под 12 години или с ръст по 135 см трябва да пътуват в
специално детско столче.
Ако автомобил със специален режим на движение (линейка, пожарна

кола, полицейска кола) приближава с включена светлинна и/или
звукова сигнализация, трябва веднага щом прецените, че има
безопасна възможност за това, да се отстраните от пътя му.
ЗАБРАНЕНО е шофирането и ползването на мобилен телефон без
хендс-фри.
Забранено е шофиране под въздействието на алкохол или наркотици
– включително някои предписвани медикаменти. За шофьорите е
позволено минимално количество алкохол. Лимитът за алкохол в
кръвна проба е 0.5 грама алкохол на литър кръв. Полицията има
правото да прави алкохолни тестове на шофьори по всяко време.
Отказът да се подложите на такъв тест може да доведе до
последващи наказания.

Български полицаи с техните превозни
средства, източник

Лична безопасност
Кражби: когато излизате затворете всички прозорци и заключете
вратата. Бихте могли да оставите в някое помещение включено
осветлението ако ще излизате за през нощта. Не пускайте непознати
в дома си.
Автомобили: не оставяйте ценности на показ в автомобила.
Приберете, скрийте ги някъде и заключете автомобила.
Джебчийство: не оставяйте ценностите си, включително мобилни
телефони, на показ. Когато се разхождате, придържайте се към
местата с повече посетители. Избягвайте малките улички.
Внимавайте, когато използвате банкомати.
Обир с отвличане на вниманието: лица, които наистина идвата при
вас по някаква работа, ще се идентифицират със съответните
документи и няма да имат нищо против да се обадите, за да

проверите лично дали са това, за което се представят, преди да ги
пуснете в дома си.
Кражби на велосипеди: заключвайте велосипеда си, когато го
оставяте на публично място.
Оръжия
Противозаконно е притежанието на ножове или каквито и да било
оръжия на обществено място без лиценз или законна причина.
Незаконно е притежанието на огнестрелно оръжие без лиценз.
Сексуални престъпления
Противозаконно е влизането в сексуален контакт с лице на възраст
под 14 години.
Противозаконно е притежанието на порнографски изображения на
деца.
Противозаконно е да предприемате сексуални действия без
отсрещната страна да е съгласна. Помнете, НЕ означава НЕ.
Изнасилването е престъпление, което се наказва със затвор. Секс без
брак и без съгласие е изнасилване.
Противозаконно е контролирането или подстрекаването към
проституиране.
Трафикът на хора е престъпление.
Кражби
Повечето магазини, административни сгради, домове имат или жива
охрана или система за наблюдение, свързана с полицията или с
фирма за охрана. Ако ви заловят за кражба, можете да бъдете
преследвани и наказани или изпратени в затвора.
Домашно насилие
Домашно насилие е всеки инцидент, включващ заплахи, агресивно
или насилствено поведение (физическо, психологическо,
емоционално или финансово) между възрастни, които са или са били
интимни партньори или членове на семейство.
Домашното насилие може да се прояви във всеки тип връзка –
семейство, брак, съжителство или в отношения на ниво срещи. То

засяга хора независимо от техния пол, сексуалност, професия,
възрас, националност, етнически произход, увреждане, класова
принадлежност или начин на живот. Жертвите на домашно насилие
не попадат в строго определен шаблон.
Домашното насилие не е нещо, което се случва единствено на жени.
Мъже и деца също могат да са подложени на домашно насилие.
Ако докладвате за някакъв инцидент на полицията, тя ще
предприеме действия и ще арестува всеки, за който има подозрения,
че е извършил закононарушение. Полицията може да помогне на вас
и на зависещи от вас лица, така че да не сте изложени повече на
домашно насилие. Полицията може да ви насочи към специализирани
агенции, които могат да ви помогнат да живеете без домашно
насилие и тормоз.
Ролята на полицията
Полицията има задачата да гарантира, че хората се държат приемливо на
обществени места.
Постигането на тази цел е възможно при наличие на сътрудничество между
полицията и гражданите. То се състои в спазване на законите и подкрепа на
усилията на полицейските служители да защитават обществения ред и да
противодействат на престъпления.
Главните задачи на полицията
Поддържа обществения ред.
Предотвратява и разкрива извършителите на престъпления.
Защитава правата и свободите на гражданите.
Охранява собствеността на гражданите.
Контролира безопасността на трафика.
Издава документи за идентификация.
Предлага административни услуги.
Кои лица могат да бъдат арестувани и какви са техните права?
Лица, за които има доказателства, че са извършили престъпление.
Лица, които след отправено предупреждение, съзнателно пречат на
полицията да изпълнява своите задължения.

Лица, които демонстрират явни психологически отклонения и чрез
своето поведение застрашават обществения ред или излагат живота
си на явна опасност.
Ако не е възможно да бъде установена тяхната самоличност.
Лица, които са избягали от излежаването на присъда, от домашен
арест или какъвто и да било друг начин на запрещение.
От момента на тяхното задържане, лицата имат правото:
Да бъдат информирани за причините за тяхното задържане.
На адвокатска защита от момента на задържането.
Да обжалват през съда законността на задържането.
Да се обадят на член на семейството или на близък приятел.
Да получат медицински преглед.
Срокът на задържането не може да бъде по-дълъг от 24 часа.
Срокът на задържането може да бъде удължен от прокурора (до 72
часа) или от съда (според решението на съда).
В спешен случай, когато има застрашен живот или се извършва
престъпление, можете да се обадите на 112. След това ще бъдете запитани
от какви спешни услуги се нуждаете – полиция, линейка или пожарна.
Ако има нужда да се получите неотложна помощ, но не говорите добре
български, за вас ще бъде осигурен преводач.
Тук по-долу можете да откриете полезни линкове с допълнителна
информация:
Правата на полицията
Процедури за закрила и убежище в България
Въпроси свързани със законосъобразно поведение
Законосъобразно поведение
Права в случай на претърсване от полицията на публично място
Органи на полицията и техните права
Граждански права в случай на спиране за проверка

