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за защита от насилие, основано на пола

Сдружение "Алианс за зашита от насилие.
основано на пола"

гр. Варна, ул. "Синчец" №21 
Тел: 052 609 677; 0888 436 754, Тел/факс: 052 613 830 

Адрес в София- бул В. Левски 33, 1ви етаж, 
Тел за връзка 0878 396 499 

E-mail: bulaarian alliance@mail.ba. office@barf.o ra .
sos@mail.ba, sos@ssi.ba 

www.alliancedv. ora

До

Председателя на Софийски градски съд 

Уважаеми г-н Председател,

Във връзка с обявеното от правителството извънредно положение и 
предвид обстоятелството, че към момента лицата, живеещи в ситуация на 
домашно насилие, са особено уязвими, моля да уведомите гражданите, 
чрез официалната уеб-страница на съда, че всички пострадали от домашно 
насилие могат да се обръщат за помощ на националната безплатна 
телефонна линия на сдружение „Алианс за защита от насилие основано на 
пола“ на номер 0800 11 977, като допълнително могат да получат
безплатно юридическо и психологическо консултиране от нашите
специалисти -  за юридическо консултиране адв. Даниела Горбунова -  
имейл daniela alliance@mail.bg, адв. Албена Койчева -  имейл 
albena alliance@mail.bg и адв. Елена Кръстева -  имейл
elenak alliance@mail.bg; за психологическо консултиране -  тел.
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0878396499 -  от 10 до 22 часа и на следните имейли:
zlatka alliance@mail.bg - Златка Мачева -  психолог, diana alliance@mail.bg 
= Дияна Видева- психолог.

С уважение:

Геновева Тишева,

Председател на АЗНОП
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писмо до председателя на СГС V3Уд ~ / 2 ^  .ОьЪ.

Тема: писмо до председател0 г г г  
От: bulgarian_alliance@mail.
Дата: 26.3.2020 г„ 16:19 
До: cabinet@sgs.justice.bg

Здравейте,

Прилагаме писмо, адресирано до председа'

Моля да потвърдите получаването на настоялия hmi

С уважение, 

екип на АЗНОП

Mail.BG: Безплатен e-mail адрес. Най-добрите характеристики на българския пазар - 30 GB 
пощенска кутия, 1 GB прикрепен файл, безплатен POP3, мобилна версия и други.
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