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УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА    САЩ Министерство на жилищното настаняване                     

ДОМАШНО НАСИЛИЕ,            и градското развитие                             OMB Одобрен № 2577-0286         

НАСИЛИЕ ПРИ СРЕЩИ,               Валидност 06/30/2017 

СЕКСУАЛНО НАПАДЕНИЕ ИЛИ ПРЕСЛЕДВАНЕ      

И АЛТЕРНАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ        
 

Предназначение На Формуляра:  Законът срещу насилието върху жени (“VAWA”) защитава 

заявителите, живущите и участниците в определени програми на Жилищно настаняване и градско 

развитие [HUD] от евикция, отказване на жилище или прекратяване на помощта за жилищно 

настаняване заради актове срещу тях на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално 

нападение или преследване.  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. 

Приложение на настоящия опционален формуляр:  Ако за защита по Закона срещу насилието 

върху жени [VAWA] се обръщате към своя предоставител на жилище, той може да ви връчи 

писмено искане за представяне на документи за случая или случаите на домашно насилие, насилие 

при срещи, сексуално нападение или преследване.   

 

В отговор на това искане, вие лично или друг от ваше име може да попълните този опционален 

формуляр и да го предадете на своя предоставител на жилище, или да представите един от 

следните видове документи от трети лица: 

 

(1) Документ, подписан 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 и отговарят на определнието за “домашно насилие”, “насилие при срещи”, 

“сексуално нападение” или “преследване” в разпоредба 24 CFR 5.2003 на Жилищно настаняване 

и градско развитие [HUD].  
 
(2) Документ от федерален, щатски, племенен, териториален или местен полицейски орган, съд 

или административен орган; или 
 
(3) По преценка на предоставителя на жилище, декларация или друг вид доказателство от 

заявителя или наемателя. 

 

Представяне на документи:  Срокът за предствяне на нужните документи е 14 работни дена от 

датата на получаване на писменото искане от вашия предоставител на жилище, с което от вас се 

изисква да предоставите документи за проява на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално 

нападение или преследване.  Вашият предоставител на жилище може, но не е задължен, да удължи 

срока за предоставяне на документите, ако вие поискате такова удължаване.  Ако изискваната 

информация не бъде предоставена в срок до 14 работни дена от датата на получаване на искането 

или до изтичането на удължения срок, вашият предоставител на жилище не е длъжен да ви 

предостави исканата защита по Закона срещу насилието върху жени  [VAWA]. Разпространението 

или издаването на този формуляр не представлява писмена молба за удостоверяване. 
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Поверителност:  Цялата информаци, предоставена на вашия предоставител на жилище, свързана 

с случая(ите) на домашно насилие, насилие при срещи, сексуално нападение или преследване се 

третира като поверителна и никакви подробности няма да бъдат включват в споделени бази данни.  

Служителите на вашия предоставител на жилище нямат право на достъп до подобна информация, 

освен за да ви предоставят или откажат защита по Закона срещу насилието върху жени [VAWA], 

като в този случай служителите нямат право да разкриват тази информация на трети лица, 

физически или юридически, освен доколкото разкриването ѝ : (i) е с вашето писмено съгласие за 

ограничен период от време, (ii) се изисква при процедура за евикция или изслушване по повод 

прекратяване на помощта; или (iii) е изисикуемо по други причини съгласно действащите закони. 

 

ДА СЕ ПОПЪЛНИ ОТ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА ЖЕРТВАТА НА ДОМШАНО НАСИЛИЕ, 

НАСИЛИЕ ПРИ СРЕЩИ, СЕКСУАЛНО НАПАДЕНИЕ ИЛИ ПРЕСЛЕДВАНЕ  

 

1.  Дата на получаване на писменото искане от страна на жертвата: _______________________ 

 

2.  Име на жертвата: _________________________________________________________________ 

 

3.  Вашето име (ако е различно от жертвата):____________________________________________ 

 

4.  Име(на) на друг(и) член(ове) на семейството, посочени в наема на жилище:______________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.  Местоживеене на жертвата: ________________________________________________________ 

 

6.  Име на обвинения извършител (ако е известен и е безопасно да бъде посочен):___________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7.  Връзка на обвинения извършител с жертвата:________________________________________ 

 

8.  Дата(и) и час на случая(ите) (ако е известна):_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10.  Място на случая(ите):_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

С настоящото се удостоверява, че информацията, попълнена във формуляра, е вярна и точна, 

доколкото ми е известо и мога да си спомня, както и че лицето, посочено по-горе в т. 2, е или е било 

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

че предоставянето на неверни данни може да постави под риск правото на възползване от 

програмата и да стане основание за отказ от допускане, прекратяване на помощта или евикция. 

 

Подпис __________________________________ ____________  Дата___________________________ 

Опишете накратко със свои думи случая(ите):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 Необходимо време за обработка на документа:  Необходимото време за събирането на тази 

информация се определя на средно 1 час на отговор.  Това включва времето за събиране, 

преглеждане и отразяване на данните.  Предоставената информация е предназначена да се 

използва от предоставителя на жилище, за да изиска удостоверяване, че заявителят или наемателят 

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

Информацията подлежи на изискванията за поверителност по Закона срещу насилието върху жени 

[VAWA]. Този орган не може да събира такава информация и от вас не се изисква да попълвате 

формуляра, ако той няма актуално валиден контролен номер от Служба по управление и бюджет. 
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