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Всеки може да стане жертва на престъпление и да има нужда от помощ. Затова 
не се колебайте дълго, а потърсете съвет и помощ от предложенията, които Ви 
представяме по-долу. 

ПОЛИЦЕЙСКА ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
След престъплението, пътнотранспортната злополука и произшествието 
жертвите на престъпления, свидетелите и близките могат да се консултират и 
получат помощ в полицейската служба за защита на жертвите на 
престъпления. Допълнителна информация ще намерите в Интернет 
на www.polizei.rlp.de/Opferschutz. 

Polizeipräsidium Koblenz 
Тел.: 0261 - 103-2874, Имейл: 
opferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Mainz 
Тел.: 06131 - 65-3388, Имейл: 
opferschutz.ppmainz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Westpfalz, 
Kaiserslautern 
Тел. 0631 - 369-1404, Имейл: 
opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Rheinpfalz, 
Ludwigshafen 
Тел. 0621 - 963-1154, Имейл: 
opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Trier 
Тел. 0651 - 9779-1255, Имейл: 
opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОМОЩ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 
На уебсайта www.jm.rlp.opferschutz.de Министерството на правосъдието 
предоставя различна информация за пострадали от престъпления лица, напр. 

• Служби за контакт на свидетели в съдилищата 

• Фондация Райнланд-Пфлац за защита на жертви на престъпления 

• Граждански иск в наказателния процес 

• Обезщетение извършител-жертва 

• Социално-психиатрично придружаване по време на процес 

 

ДРУГИ ПОМОЩНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Уебсайтът www.opferschutz.rlp.de 
на провинциалното правителство представя кратък преглед на разнообразието 
от помощни организации и консултационни центрове в Райнланд-Пфлац. Той 
съдържа и спешни номера, помощни оферти и указания, къде пострадалите от 
извършено престъпление лица могат да получат човешка и финансова 
подкрепа. 
 
Подкрепа можете да получите на 

• помощния телефон на WEISSER RING e.V., предназначен за жертви на 
престъпления 
Телефон: 116 006 , www.weisser-ring.de 
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• Помощен телефон при насилие срещу жени 
Телефон: 0800 116 016, www.hilfetelefon.de 

• Институции при злополука в Райнланд-Пфалц за пострадали помощници 
Телефон: 02632 960-0, www.ukrlp.de 
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