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Информация 
за задължително настаняване 

 
Компетентните лекари*  
взеха решение, че трябва да останете тук в болницата. 

 

Колко дълго важи тази разпоредба, наречена задължително настаняване? 
Тя важи, докато компетентният лекар или съдията преценят, че е 
необходима. 

 

Каква е ролята на съдията при задължителното настаняване? 
Съдията проверява, дали задължителното настаняване е основателно. 
Тази проверка ще се извърши в рамките на следващите четири дни. 
По време на заседанието имате право на безплатен преводач. 

 

Кога задължителното настаняване е основателно? 
Когато във връзка с психично заболяване съществува опастност за Вас или за 
други лица и няма друга възможност за полагане на необходимите грижи за 
Вас. 

 

Какво може да направи за Вас защитникът на правата на пациента? 
Той ще се застъпи за Вашите права и интереси. 
Вашият защитник на правата на пациента ще Ви подпомага по време на 
изслушването Ви от съдията. 

 

Кой може да прекрати задължителното настаняване? 
Както лекарят така и съдията. 
Съдията ще прекрати задължителното настаняване по време на 
изслушването при отпадане на предпоставките за него. В противен случай ще 
определи кога ще се проведе следващата съдебна проверка. 
Лекарят е задължен да прекрати настаняването, след като предпоставките за 
него престанат да съществуват – тогава отпада и следващата проверка от 
съда. 

 

Ако имате повече въпроси обърнете се към защитника на правата на 

пациента: 
тел.: 
 

Какво още можете да очаквате от нас? 
Ние Ви подпомагаме при разговори с лекарите, помощния медицински 
персонал и терапевтите. 
Ние сме независими от болницата и сме задължени да пазим професионална 
тайна. 
Нашата дейност е безплатна за Вас. 
Можете да се обърнете към нас също след прекратяване на задължителното 
настаняване. 

*обозначенията в мъжки род се отнасят и за двата пола 

bulgarisch 
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