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Жилищно настаняване – Чикаго 

Уведомление за право на обитаване по Закона срещу насилието върху жени1 

 

До всички наематели и заявители 

Законът срещу насилието върху жени (“VAWA”) осигурява защита на жертвите на 

домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване.  Защитата 

на Закона срещу насилието върху жени [VAWA] е предназанчена не само за жени, а за 

всички хора, независимо от пол, полова идентичност или сексуална ориентация. 2  

Министерството на  жилищно настаняване и градско развитие на САЩ [HUD] е 

федерален орган, който следи за това Програмата за жилищни ваучери(HCV) на 

Жилищно настаняване – Чикаго да отговаря на Закона срещу насилието върху жени 

[VAWA].  Настоящото уведомление обяснява правата ви по Закона срещу насилието 

върху жени [VAWA].  Към настоящото уведомление е приложен формуляр за 

удостоверяване, одобрен от Министерството на жилищното настаняване и градско 

развитие на САЩ [HUD].  Можете да го попълните, за да заявите, че сте или сте били 

жертва на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване и 

желаете да ползвате правата си по Закона срещу насилието върху жени [VAWA].   

Защита на заявители 

Ако иначе имате право на помощи по Програмата за жилищни ваучери (HCV) на 

Жилищно настаняване – Чикаго, не може да ви бъде отказан достъп или помощ, защото 

сте или сте били жертва на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение 

или преследване.    

Защита на наематели 

Ако получавате помощи по Програмата за жилищни ваучери (HCV) на Жилищно 

настаняване – Чикаго, не може да ви бъде отказана помощ, прекратено участието или да 

бъдете обект на евикция по отношение на наетото жилище, защото сте или сте били 

жертва на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване.    

Също така,  ако вие или свързано с вас лице е или е било жертва на домашно насилие, 

насилие при срещи, сексуално нападение или преследване от страна на член на 

домакинството или негов гост, не може да ви бъдат отказани помощи за жилищно 

настаняване или ползване на правата ви на пребиваване  по Програмата за жилищни 

                                                 
1 Независимо от наименованието на този закон – VAWA – той касае и жертви на домашно насилие, насилие 

при срещи, сексуално нападение или преследване независимо от пола им, половата им идентификация или 

сексуална ориентация. 
2Предоставителите на жилише не могат да проявяват дискриминация по никой от защитените признаци, 

включително раса, цвят, национален произход, религия, пол, семейно положение, инвалидност или възраст.  

Жилищно настаняване с помощта на или осигурено от Министерство на жилищното настаняване и градско 

развитие [HUD] трябва да се предоставя на всички лица, подлежащи на тези права, независимо от 

действителната им или предполагаема сексуална ориентация, полова идентичност или семейно положение.   
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ваучери (HCV) на Жилищно настаняване – Чикаго, само на основание на криминални 

действия, пряко свързани с това  домашно насилие, насилие при срещи, сексуално 

нападение или преследване. 

Свързани лица означава: съпрузи, родители, брат, сестра или дете, или лице, за което вие 

сте в ролята на родител или законен представител (например, свързаното лице е под 

вашите грижи, попечителство или контрол); или лице, наемател или законен обитател, 

живеещ в домакинството. 

 

Отстраняване на насилника или извършителя от домакинството 

Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] може да раздели (раздвои) наемането на 

жилището, за да подложи на евикция или да прекрати помощите на лице, което е замесено 

в криминални действия (насилникът или извършителя), пряко свързани с домашно 

насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване.   

Ако Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] избере да отстрани насилника или 

извършителя, не може да отнеме правата на правоимащите наематели върху жилището 

или по друг начин да санкционира останалите наематели.  Ако отстраненият от жилището 

насилник или извършител е единственият от наемателите с права по програмата за 

помощи, органът Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] е задължен да разреши на 

наемателя, който е или е бил жертва, и на другите членове на домакинството да остнанат в 

жилището за определено време, за да получат свои права по тази програма или друга 

програма на Жилищно настаняване – Чикаго [CHA], за която е в сила Законът срещу 

насилието върху жени [VAWA], или за да намерят друг начин за осигуряване на жилище.   

При отстраняването на насилника или извършителя, Жилищно настаняване – Чикаго 

[CHA] трябва да следва федералните, щатски и местни процедури за евикция.  За да се се 

изпълни разделяне на наеманото на жилище, Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] може, 

но не задължително, да поиска от вас документи или удостоверяване на случите на 

домашано насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване. 

Преместване в друго жилище 

По ваша молба Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] може да ви разреши да се 

преместите в друго жилище, при условие че има такова свободно, и въпреки това да 

запазите помощите.  За да бъде одобрена молбата ви, Жилищно настаняване – Чикаго 

[CHA] може да изиска от вас документи, че молбата ви за преместване е поради случай на 

домашано насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване.  Ако 

молбата ви е за спешно преместване, вашият предоставител на жилище може да изиска да 

представите писмена молба или да попълние формуляр, в който удостоверявате, че 

отговаряте на критериите за спешно преместване по Закона срещу насилието върху жени 

[VAWA].  Критериите са, както следва: 
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(1) Вие сте жертва на домашано насилие, насилие при срещи, сексуално 

нападение или преследване.  Ако вашият предоставител на жилище вече 

няма получени ваши документи, удостоверяващи, че вие сте жертва на 

домашано насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или 

преследване, може да ги изиска от вас, както е описано в радела за 

документация по-долу. 

(2) Изрично изразявате желание за спешно преместване.  Вашият 

предоставител на жилище може да изиска от вас да представите формуляр, а 

може да приеме и друга писмена или устна молба.   

(3) С основание смятате, че сте заплашени от неминуема вреда от по-

нататъшно насилие, ако останете в настоящото си жилище.  Това 

означава, че имате причини да се страхувате, че ако не се преместите, ще 

претърпите насилие в непосредствено бъдеще.   

ИЛИ 

Сте жертва на сексуално нападение и то се е случило в жилището през 

последните 90 календарни дена преди подаването на молбата за 

преместване.  Ако сте жертва на сексуално нападение, освен че имате право 

на спешно преместане поради основателено опасение, че неизбежно ще 

пострадате от последващо насилие, ако останете в старото си жилище, може 

да получите право на спешно преместване, ако сексуалното нападение се е 

случило в помещенията на имота, от който желаете да се преместите, и е било 

в период от 90 календарни дена преди изричната ви молба за преместване.      

 

Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] пази като поверителни молбите за преместване, 

подадени от жертви на домашано насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или 

преследване, както и местоположенито при преместване на такива жертви и техните 

семейства. 

Планът на Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] за спешно преместване предоставя 

допълнителна информация за спешното преместване и копие от него трябва да ви бъде 

предоставено в институцията Жилищно настаняване – Чикаго [CHA], ако го поискате. 

Документиране, че сте били или сте жертва на домашано насилие, насилие при 

срещи, сексуално нападение или преследване 

Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] може да поиска, но не задължително, да 

представите документи, удостоверяващи, че сте или сте били жертва на домашано 

насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване.  Искането трябва да е 

в писмена форма и Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] трябва да ви даде срок от 14 

работни дена (без съботи, недели и федерални официални празници) от датата на 

получаване на искането им.  Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] може, но не е 

задължено, да удължи по ваша молба крайния срок за представяне на изискваните 

документи. 
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Може да представите на Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] следните документи.  Вие 

преценявате кой от посочените документи да представите на Жилищно настаняване – 

Чикаго [CHA], ако ви поискат документални доказателства, че сте или сте били жертва на 

домашано насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване. 

• Попълнен одобрен от Министерство на жилищното настаняване и градско развитие 

[HUD] формуляр за удостоверяване, който ви е предоставен от Жилищно 

настаняване – Чикаго [CHA] заедно с настоящото уведомление, с който се 

документира случай на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение 

или преследване. Във формуляра трябва да попълните своето име, датата, часа и 

мястото на случая на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение 

или преследване, и описание на самия случай.  Във формуляра е предвидено да 

впишете името на насилника или извършителя, ако е известно и е безопасно да го 

посочите.  

• Документ от федерален, щатски, племенен, териториален или местен полицейски 

орган, съд или административен орган, в който е документиран случаят на 

домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване.  

Такива документи са, например: протокол от полицията, предохранителна заповед, 

ограничителна заповед и др.  

• Декларация, подписана от вас и служител, представител или доброволец на служба 

за защита на жертвите, адвокат или медицински специалист или специалист по 

психическо здраве (общо наричани “специалисти”), от когото сте потърсили 

съдействие по повод на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално 

нападение или преследване, или последици от сексуално насилие. Документът 

трябва да посочва, при наказуемост за лъжесвидетелство, че според специалиста, 

случаят или случаите на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално 

нападение или преследване са основание за защита. 

• Всякакъв друг вид декларация или доказаелство, приемливо за Жилищно 

настаняване – Чикаго [CHA]  

Ако не успеете да представите или откажете да представите исканите документи в срок от 

14 работни дена, Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] не е задължено да ви осигури 

защитата, предвидена в настоящото уведомление.  

Ако Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] получи противоречащи си доказателства за 

случай на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване 

(такива удостоверяващи формуляри от двама или повече членове на домакинството, всеки 

твърдящ, че е жертвата и посочващ един или повече от останалите молители членове на 

домакинството като насилник или извършител), Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] 

има право да изиска да представите в срок от 30 календарни дена документ от трета 

страна, за да може да разреши конфликта.  Ако в такъв случай не представите или 

откажете да представите документ от трета страна, Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] 

не е задължено да ви осигури защитата, предвидена в настоящото уведомление. 
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Поверителност 

Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] задължително пази в поверителност 

предоставената от вас информация, свързана с упражняването ви на правата по Закона 

срещу насилието върху жени [VAWA].   

Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] не трябва да разрешава на лице, осъществяващо 

съдействие и други услуги от името на Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] (например, 

служители или изпълнители) достъп до поверителна информация, освен поради причини, 

които конкретно налагат тези лица да имат достъп до такава информация по силата на 

действащ федерален, щатски или местен закон.  

Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] не може да включва ваши данни в споделени бази 

данни или да ги съобщава на други физически или юридически лица.  Жилищно 

настаняване – Чикаго [CHA] може да разкрива информация, само ако: 

• Вие дадете на Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] писменото си разрешение да 

разкрива информация за определен срок. 

• Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] трябва да използва информацията в 

процедура по евикция или прекратяване, когато касае евикцията или 

прекратяването на помощите по програмата на вашия насилник или извършител. 

• Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] или вашият хазяин са длъжни по закон да 

разкрият информацията. 

Законът срещу насилието върху жени [VAWA] не ограничава задължението на Жилищно 

настаняване – Чикаго [CHA] да спазва съдебни заповеди за достъп до или контрол върху 

даден имот. Това включва заповеди, издадени за защита на жертва и заповеди за разделяне 

на имот между членове на домакинството, в случаите на разделяне на семейството. 

Причини за налагане на евикция или прекратяване на помощи на наемател, имащ 

права на обитаване по Закона срещу насилието върху жени [VAWA] 

Може да ви бъде наложена евикция и да ви бъдат прекратени помощите поради сериозни 

или повтарящи се нарушения на договора за наем, които не са свързани с домашно 

насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване, извършено срещу вас.  

Все пак, Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] не може да поставя пред наемателите, 

които са станали жертва на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение 

или преследване по-строги правила, отколкото важащие за наематели, които не са били 

жертва на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване.    

Защитата, посочена в настоящото уведомление, може да не важи и вие може да бъдете 

обект на евикция и помощите ви да бъдат прекратени, ако Жилищно настаняване – Чикаго 

[CHA] докаже, че в противен случай съществува реална физическа опасност, която: 

1) ще се прояви в неспосредствено бъдеще, и  

2) може да доведе до смърт или сериозни телесни увреждания на другите наематели или 

работещите в имота. 
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Ако Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] докаже горното, може да прибегне до 

евкцията или прекратяването на помощите ви, ако няма други действия с чието 

предприемане да се намали или елиминира заплахата. 

Други закони 

Законът срещу насилието върху жени [VAWA] не замества никой от федералните, щатски 

или местни закони, предвиждащи по-голяма защита за жертвите на домашно насилие, 

насилие при срещи, сексуално нападение или преследване.  Вие може да имате право на 

допълнителна жилищна защита като жертва на домашно насилие, насилие при срещи, 

сексуално нападение или преследване по силата на други федерални закони или щатски 

или местни такива.   

 

Неспазване на изискванията на настоящото уведомление 

Може да съобщите за прикрити нарушения от страна на вашия предоставител на жилище 

на посочените тук права и да потърсите допълнително съдействие, ако е необходимо, като 

се свържете или подадете оплакване до Кабинета на Главния инспектор на телефон: 1-800-

544-7139 или до Жилищно настаняване и градско развитие – Регионална служба – Чикаго 

на телефон: 1-800-955-2232.   

 

За допълнителна информация 

На уеб адрес:www.federalregister.govможе да намерите копие на окончателния регламен на 

Закона срещу насилието върху жени  [VAWA] на Министерство на жилищното 

настаняване и градско развитие. 

Освен това, от Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] са задължени да ви предоставят 

копие на разпоредбите на Закона срещу насилието върху жени [VAWA], ако поискате.   

 

За въпроси относно Закона срещу насилието върху жени [VAWA], моля позвънете на 

Център за клиентско обслужване на Жилищно настаняване – Чикаго [CHA] на телефон: 

312-935-2600.   

 

За помощ при насилствени отношения, може да се обадите на Национална гореща линия 

за случаи на домашано насилие на телефон: 1-800-799-7233, а за лица с увреден слух – на 

1-800-787-3224 (текстов телефон).  Може също да се свържете с Чикагска телефонна 

линия за помощ при домашно насилие: 1-877-863-6338, а за лица с увреден слух – на 1-

877-863-6339 (текстов телефон); или със Столична Чикагска мрежа на малтретираните 

жени: 312-527-0730.  

 

Наематели, които са или са били жертва на преследване и търсят помощ, могат да посетят 

Националния център за жертви на престъпно преследване на следния уеб адрес: 

https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center. 

 

http://www.federalregister.gov/
https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center
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За помощ при сексуално нападение или преследване, може да се свържете с Чикагска 

гореща линия при изнасилване: 1-888-293-2080; Адвокати на жерви на изнасилване: 312-

443-9603; Чикагски Общински център за консултации: 773-303-3000; и/или Чикагска 

служба за юридическа помощ: 312-226-2669. 

 

 

 

Приложения:  Формуляр за удостоверяване HUD-5382 


