
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ВЪТРЕШНИЯ 
РЕД   

в „Дом за възрастни хора в надтрудоспособна  
възраст „Медива Парк“   

 
І. Общи положения 
 
„Медива Парк“ е социално заведение, което предоставя социални услуги, 
според предварително предплатен пакет-грижи, извън обичайната 
домашна среда на лицата в пенсионна и над трудоспособна възраст, 
съответстващи на потребностите на възрастните хора, осигуряващи 
добро качество на техния живот, незагубили възможността си да се 
придвижват самостоятелно, както и да се самообслужват. 

 
В „Медива Парк“ се настаняват мъже и жени в пенсионна и над 
трудоспособна възраст, които: 

- не са с физически, психически и умствени увреждания, пълна 
слепота и глухота; 

- имат затруднения в задоволяването на своите жизнени 
потребности /според пакета-грижи/ 

-   желаят да имат социални контакти и  да бъдат добре обгрижени.  
 
Настанените лица или техните близки /удостоверили това 
обстоятелство/ са задължени да осигуряват издръжката, поемат 
заплащането на договорената такса за избраният пакет от услуги в 
„Медива Парк“, което задължително се отразява в Договора за 
предоставена резидентна грижа. 
   
Настанените в „Медива Парк“ и техните близки, сключват с доставчика 
на резидентна грижа – „Медива Дом“ ЕООД договор за предоставяне на 
услуги, с който се регламентират реда и срока за ползване на услугите. 
 
Не се предлагат услуги на лица, чието психично и физическо състояние 
не съответства на видовете услуги предоставяни в Дома. 
 
Приемането на нови потребители на услуги в „Медива Парк“ се 
извършва всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. На всеки новоприет 
се извършва допълнително на място задължителен медицински преглед. 
       
Посещенията в Дома се отразяват на пропуска в „Книга за 
посещенията”, след представяне на личните документи и отразяване на 
трите имена, ЕГН, дата и час на влизане и напускане на „Медива Парк“. 
 
Всяко новопостъпило лице се настанява в съответно избраното от него 
помещение или след преценка от Управителя/Директора на „Медива 
парк“. 

 
ІІ. Права и задължения на настанените лица 



Потребителите се задължават да спазват пропусквателния режим в Дома 
 
Потребителите са задължени да спазват Правилника за вътрешния ред 
на Дома и противопожарната безопасност; 
  
Лицата, настанени в Дома, могат да оставят на съхранение пари и други 
материални ценности при Управителя/Директора или медицинския 
секретар на Дома в сейф срещу подпис; 
 
Да спазват установения в Дома режим за почивка; 
 
Да поддържат хигиената в помещенията и да опазват имуществото на 
Дома; 
 
Да поддържат личната си хигиена; 
 
Да осигурят достъп до ползваните от тях стаи на персонала на Дома; 
 
Да спазват определения график и места за хранене; 
 
Да съблюдават установения ред при организирани мероприятия; 
 
Да изпълняват препоръките на медицинските и социални работници; 
          
Да спазват всички последващи и допълващи Правилника задължения; 
 
В дома се забранява: 
 

1. отглеждане на домашни животни и птици в спалните помещения; 
2. внасяне и употреба на алкохол, упойващи вещества, наркотици и 

оръжия;  
3. пушенето в сградата е забранено, освен в обособените за това 

места в дворното пространство; 
4. включването на отоплителни уреди в стаите, извършване на 

монтаж и ремонт на ел.уреди; 
5. преместване на предмети и инвентар от едно помещение в друго 

без знанието на персонала на Дома; 
6. вдигане на шум от 14.00 часа до 16.00 часа  и от 22.00 часа до 

06.00 часа; 
7. изхвърляне в мивките и тоалетните на материали, които биха 

причинили запушване/ тоалетна хартия,превръзки, памук и др. 
подобни материали/; 

8. готвене в спалните помещения  
9. простиране на бельо в стаите и по терасите, освен на определено за 

това място. 
10. внасяне на кухненска посуда и храна от столовата в спалните 

помещения  /изключение правят случаи при затруднено 
здравословно състояние/ 



11. физическа саморазправа между домуващите с цел 
разрешаване на спорове; 

 
III. Дневен режим на настанените лица 

Препоръчителен режим на настанените лица: 
 
Час Дейност 
7.00 – 7.30 Ставане от сън – личен тоалет 
7.30 – 8.00 Гимнастика 
8.00 – 9.00 Закуска 
9.00 – 12.00 Срещи, беседи и други мероприятия по плана за 

социална и културно-масова дейност 
12.00 – 13.00 Обяд 
13.00 – 14.00 Разходки 
14.00 – 16.00 Следобедна почивка 
16.00 – 18.00 Лично време – срещи, беседи и други мероприятия 

по плана на социална и културно-масова дейност 
18.00 – 19.00  Вечеря 
19.00 – 22.00 Свободни занимания - срещи, беседи и други 

мероприятия по плана на социална и културно-
масова дейност 

22.00 – 07.00 Сън 
 

Домът се заключва в 22.00 часа за есенно-зимния сезон и в 23.00 часа за 
пролетно-летния сезон. След посочените часове Домът се отключва от 
охраната само след разрешение на дежурния медицински персонал. 
Външната врата е постоянно заключена и се наблюдава от охраната с 
цел осигуряване на сигурността на настанените лица. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 


