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Правилник за вътрешния ред 
 

за градски домове за временно настаняване 
на бежанци и бездомни хора в Stadt Münster (град Мюнстер)  

 
 
На основание чл. 3, ал. 4 от устава на Stadt Münster (град Мюнстер) за 
използването на домове за временно настаняване на бежанци и бездомни хора 
от 16.12.2016 г. се постановяват следните правила за дома: 
 
 

§ 1 Общи положения 
 
(1) Stadt Münster (Град Мюнстер) поддържа домове за временно настаняване на 
бежанци и бездомни хора. Той е възложил на независими институции да го 
подкрепят в тази негова дейност. Уставът за използване на градските домове 
за временно настаняване на бежанци и бездомни лица в Stadt Münster (град 
Мюнстер) регулира подробностите. 
 
(2) В градските домове за временно настаняване хората живеят съвместно на 
ограничено пространство. Този правилник за вътрешния ред информира за 
задълженията на обитателите и посетителите му.  
 
(3) Освен спазването на правилата за вътрешния ред, взаимното приемане, 
съобразяване и готовността за помощ са незаменими за доброто съвместно 
съжителство. 
 
(4) Домовете за временно настаняване са места без насилие. Не се толерира 
никакво физическо, словесно или психологическо насилие, както и каквато и да 
било форма на дискриминация.  
 
 

§ 2 Лица за контакт - Право на неприкосновеност на дома 
 
(1) Stadt Münster (Град Мюнстер) и независимите институции управляват 
градските домове за временно настаняване на бежанци и бездомни хора. Те са 
лицата за контакт за всички въпроси, свързани с градските домове за временно 
настаняване. Социалните служби и управата на домовете за временно 
настаняване осигуряват адекватна грижа и настаняване на обитателите. 
(2) Служителите следят за упражняване на правото на неприкосновеност на 
дома. Те редовно трябва да контролират спазването на правото на 
неприкосновеност на дома. Техните разпореждания трябва да се спазват. 
 
 

§ 3 Отношение на ползване 
 
(1) Отношението на ползване е обществено-правно. Никой няма право да 
претендира да бъде настанен в определен дом за временно настаняване, в 
определени помещения или в стаи от определен вид и размер. 
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(2) В домовете за временно настаняване се предоставя на семейства или лица 
от един и същи пол подходящо пространство за живеене. Самостоятелни лица 
нямат право да получат единична стая.  
 
(3) Лицата, които имат право да бъдат настанени в дом за временно 
настаняване, могат да бъдат препратени в друг дом по обективни / фактически 
причини. Правото за ползване на дома може да бъде отменено. Уставът на 
Stadt Münster (град Мюнстер) за използване на градските домове за временно 
настаняване на бежанци и бездомни лица регулира подробностите. 
 
 

§ 4 Право на достъп 
 
Служителите на Stadt Münster (град Мюнстер), както и работещите в домовете 
за временно настаняване имат достъп до всички помещения, домове и площи: 

 през работните дни от 7:00 до 18:00 часа след своевременно 
информиране за това и ако се налага по важни причини (напр. ремонт, 
проверка на състоянието, отчитане на измервателни уреди), ако е 
необходимо заедно с работници 

 по всяко време в случай на опасност при забавяне. 
 
 

§ 5 Помещения 
 
(1) Предоставените помещения могат да се използват само от лица, получили 
предварителен инструктаж, и единствено за живеене. Вземането на животни е 
забранено. 
 
(2) Пребиваващите в дома са длъжни да се отнасят грижливо към 
предоставените им помещения и наличния инвентар. Не се разрешава 
отстраняването на мебели или електрически уреди от стаите или от общите 
помещения, както и тяхното преустройство. По принцип не е разрешено 
поставянето на лични мебели или електрически уреди. За евентуални 
изключения решава съответното ръководство на дома.  
 
(3) На пребиваващите не е позволено да поставят сателитни чинии в домовете 
за временно пребиваване или да ги монтират по фасадата на сградата. Не е 
разрешено инсталирането на изводи за телефони, както и подаването на молба 
за инсталирането им. 
 
(4) Пребиваващите нямат право да извършват каквито и да било промени в 
домовете за временно пребиваване.  
 
(5) Пребиваващите трябва да осигурят подходящо отопление и вентилация на 
предоставените им помещения в домовете за временно пребиваване. 
 
(6) При дадено съгласие от страна на Stadt Münste (град Мюнстер) наличните 
общи помещения могат да се използват за доброволчески проекти. 
 
 

§ 6 Безопасност 
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(1) По причини за безопасност лицата, живеещи или посещаващи домовете за 
временно пребиваване, трябва по всяко време да гарантират свободен достъп 
до: 

- всички прозорци и врати, коридори, стълбища и аркади,  
- евакуационни и аварийни маршрути, пътища за пожарната команда и 

входове на сградите. 
Коридорите на мазетата, помещенията за сушене и пералните помещения не 
трябва да се използват като хранилища или складове за вещи. Противозаконно 

поставени вещи ще бъдат отстранявани без по-нататъшно приканване от служителя 
или служителката, отговарящи за реда. 
 
(2) Трябва да се спазват общите разпоредби за противопожарна защита. Не са 
разрешени осветление с открит пламък и огън. Не е разрешено съхраняването 
на пожарни и експлозивни вещества в домовете за временно пребиваване. 
Пожарогасителите и оборудването за информиране в случай на пожар могат да 
се използват само при пожар. 
 
(3) В съответствие с чл. 6 и 34 от Infektionsschutzgesetz (Закона за защита от 
вирусни инфекции) при заразни заболявания, заболелите лица или тези, които 
научат за това, трябва незабавно да информират социалната служба или 
работещите в дома. Заболяванията, подлежащи на обявяване, включват 
холера, дифтерия, хепатит, заразяване с главови въшки (въшки по главата), 
морбили, менингит, заушка, коклюш, чума, рубеола, бяс, тиф или туберкулоза. 
 
(4) В домовете за временно пребиваване пушенето е абсолютно забранено. 
Пушенето в дома се наказва с парична глоба.  
 
 

§ 7 Ред 
 
(1) Пребиваващите са длъжни да поддържат мирно съжителство и да се 
съобразяват с нуждите на останалите. Шумът, нарушаващ спокойствието на 
останалите, следва да се избягва по всяко време на деня и нощта. Трябва да 
се съблюдава нощната почивка от 22:00 до 7:00 часа. 

 
(2) Лица, които не са инструктирани, имат право на престой в домовете за 
временно пребиваване или принадлежащите към тях площи само от 7:00 до 
22:00 часа.  
 
(3) Упражняването на търговска дейност или дейност на свободна практика, 
независимо от нейното естество, не е разрешено нито в домовете за временно 
пребиваване, нито в принадлежащите към тях площи. 
 
(4) Пералните машини и сушилните могат да бъдат използвани само от 
живеещите в домовете за временно пребиваване с цел пране и сушене на 
техните собствени дрехи. Инструкциите за употреба на машините непременно 
трябва да се спазват. Капацитетът на машините трябва да се вземе предвид и 
да се използва. 
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(5) Водата трябва да се използва само за битови нужди и за почистване на 
помещенията в домовете за временно пребиваване. По-специално прането на 
килими не е разрешено. За почистване на килими работещите в дома за 
временно пребиваване осигуряват мокра прахосмукачка. 
 
(6) В домовете за временно пребиваване е забранено притежаването или 
носенето на огнестрелни оръжия или боеприпаси от какъвто и да било вид. 
Също така е забранено притежаването или носенето на сигнални оръжия или 
боеприпаси, които наподобяват същински огнестрелни оръжия или боеприпаси, 
така че те да бъдат считани за истински от трети страни. 
 
 

§ 8 Чистота 
 
(1) Живеещите в домовете за временно пребиваване трябва да почистват 
домовете за временно пребиваване и техните помещения според изискванията. 
 
(2) Домашните отпадъци следва да бъдат разделяни и изхвърляни в наличните 
контейнери за отпадъци. Преди да изхвърлите специални отпадъци, трябва да 
се консултирате с работещите в дома. 
 
(3) Отпадъци с големи габарити могат да бъдат поставяни на улицата, за да 
бъдат събрани, само на определените от компаниите за управление на 
отпадъците на град Мюнстер дни. Причинилите замърсявания в или по 
домовете за временно пребиваване трябва лично да ги отстранят. Ако не го 
направят, служителите на Stadt Münster (град Мюнстер) и / или на домовете за 
временно настаняване ще поемат почистването, което обаче ще бъде за 
сметка на причинилите замърсяванията. 
 
(4) Битови и кухненски отпадъци, както и други предмети не могат да бъдат 
изхвърляни в тоалетни, мивки, душове или вани. 
 
(5) Отпадъчните води следва да се изхвърлят само в наличните 
канализационни канали, но не и на открито. 
 
 

§ 9 Моторни превозни средства 
 
(1) На площите на домовете за временно пребиваване моторни превозни 
средства могат да бъдат паркирани само на паркингите или на местата, 
определени за тази цел. Маркираните като служебни паркинги могат да се 
използват само от служителите на Stadt Münster (град Мюнстер) или от 
работещите в домовете. 

 
(2) На площите на домовете за временно пребиваване могат да бъдат 
паркирани само регистрирани моторни превозни средства. 
 
(3) Незаконно паркираните моторни превозни средства ще бъдат отстранявани 
за сметка на собствениците им. 
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(4) Не се разрешава смяна на маслото, ремонти, както и миене на моторните 
превозни средства на площите на домовете за временно пребиваване. 
 
 

§ 10 Моторни превозни средства 
 
(1) Ако живеещите в домовете за временно пребиваване искат да се изнесат от 
някой от домовете за временно пребиваване, те трябва да уведомят незабавно, 
и то преди да напуснат дома, Stadt Münster (град Мюнстер) или службата на 
дома в писмена или устна форма за това. Ключовете и другите вещи, 
предоставени под наем, трябва да бъдат върнати обратно преди напускането 
на дома. 
 
(2) Ако дадена квартира, без това да е разрешено, не се обитава повече от 
един месец, Stadt Münster (град Мюнстер) има право да я опразни. Разходите 
за съхранение на мебели и лични вещи, както и разходите за изваждане на 
резервни ключове трябва да бъдат възстановени от вижееещите в домовете за 
временно настаняване.  
 
(3) Stadt Münster (Град Мюнстер) изисква в писмена форма предадените за 
съхранение вещи да бъдат взети в определения срок. Ако това не стане в 
определения срок, Stadt Münster (град Мюнстер) може да продаде тези вещи на 
търг. Ако няма информация за настоящия адрес на местоживеене на бившите 
обитатели на домовете за временно пребиваване, Stadt Münster (градът 
Мюнстер) има право три месеца след изпразването на жилището да продаде на 
търг складираните там вещи. Вещи, които очевидно не могат да бъдат 
използвани повече, ще бъдат унищожени незабавно. 
 
 
Мюнстер, 12.03.2018 г. 
 
[подп.] 
 
Markus Lewe (Маркус Леве) 
Главен кмет на града 


