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Информация относно закона за 
настаняване в приюти 

Какво е ограничението на свободата на движение? 

Много хора като Вас живеят в приюти, в които те се придружават и 

обгрижват или са пациенти в болници. Понякога тяхната свобода на 

движение трябва да бъде ограничена, за да се предотвратят опасности като 

нараняване или падане. Такива ограничения са например:  

 поставяне на колан в инвалидна количка и в леглото,  

 странични прегради на леглото,  

 затворени врати или също така  

 лекарства, които имат за цел да намалят желанието за непрекъснато 

движение.  

Кога може да бъде ограничена свободата на движение? 

Правото на лична свобода е едно от основните човешки права. Вашата 

свобода може да бъде ограничена само при следните предпоставки: 

 интелектуална и физическа недостатъчност, 

 има голяма опасност за Вас или други хора, 

 няма други по-меки мерки или алтернативни средства. Алтернативни 

средства са например по-ниски легла, специални дюшеци при 

падане, сензорни или противоплъзгащи подложки, тренировка за 

повече движение или правилни помощни средства за движение.  
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 Какви права имате, когато се ограничава Вашата свобода? 

 Необходимо е да Ви бъде обяснено, защо се ограничава Вашата 

свобода на движение.   

 Ограничението на свободата на движение трябва да се прекрати 

веднага, когато има други възможности или няма повече опасност. 

 Освен това заведението, в което се намирате, трябва писмено да 

документира всички мерки за ограничаване на Вашата свобода на 

движение и да ги съобщи на жилищното представителство.  

Какво е жилищното представителство? 

Неговите представители проверяват дали е необходимо и съобразно 

ограничаването на свободата на движение. 

 Те ще проведат разговор с Вас, с персонала и ръководителите на 

приюта. 

 Те ще прочетат Вашата документация. 

 Те ще представят алтернативни решения за ограничаване на 

свободата на движение. 

 Евентуално те ще подадат иск пред съответния Окръжен съд. В 

резултат на това съдът ще провери дали е допустимо това 

ограничение. 

Допълнителна информация 
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