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Информация – неразрешено пребиваване 

Настоящата информация е предназначена за тези от Вас, които временно 

пребивават или лагеруват без разрешението на собственика на земята. 

Ако не разполагате с разрешение, пребиваването Ви се счита за 

неразрешено и е в нарушение на шведското законодателство.  

Шведското право на публичен достъп дава общо право на престой в гори 

и поля. Позволено е къмпингуване сред природата в една до три палатки и 

за срок от няколко дни. Правото на публичен достъп не се отнася до 

къмпингуване на голям брой хора, използващи много палатки. В този 

случай, Вие като къмпингуващ следва да поискате разрешение от 

собственика на земята. Сред причините за необходимостта да се сдобиете 

с подобно разрешение се включват рискът от увреждане на почвата, както 

и евентуално възникване на санитарни проблеми. 

Ако Полицията или собственикът на земята поискат от Вас да преместите 

палатковия лагер, то тогава следва да се съобразите с исканията им. Ако 

въпреки това не напуснете палатковия лагер, рискувате да бъдете изгонен 

от Полицията.  

При незачитането на заповеди или правила, може да бъдете подведен под 

отговорност и да бъдете задържан на място. Подобен род престъпления 

може да доведат до глоба или до мярка лишаване от свобода.  

Законът не позволява: 

• да чупите клони на дървета или храсти 

• да изскубвате растения 

• да местите камъни 

• да копаете 

• да цапате 

• да изменяте природата или да ѝ въздействате по увреждащ за нея 

начин. 

Неща, които следва да имате предвид при бране на горски плодове 

Никога не изскубвайте самите растения. Това има опустошителен ефект върху 

плододаването за дълго време напред, тъй като, за да израсне ново растение, са 

необходими между три и четири години. 

Палене на огън 

Паленето на огън сред природата се подчинява на редица правила. 

Имайте предвид, че на това може да е наложена забрана. Информация за 

риска от пожар или забрана за палене на огън може да откриете на 
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уебсайта на общината или областната администрация или в общинската 

спасителна служба. Изтеглете приложението за пожарна опасност 

“Brandrisk” тук: Brandrisk Ute (msb.se) 

При бране на плодове, помислете за живеещите в района. 

Уверете се, че при напускане на района оставяте всичко 
непокътнато. 

Станали ли сте жертва на престъпление? 
Имат ли някои от тези въпроси отношение към Вас? 

- Работите ли повече от 8 часа дневно? 

- Считате ли, че получавате заплата в разумен размер или че 

изобщо не получавате заплата? 

- Принуждаван ли сте да работите? 

- Принуждаван ли сте да продавате тялото си срещу заплащане? 

(Извършване на секс услуги срещу заплащане в Швеция не е 

незаконно, но склоняването към подобни услуги е.) 

Трафикът и експлоатацията на хора представляват тежко 

престъпление както в международен план, така и на национално ниво 

в Швеция. Всяка жертва на престъпление в Швеция има право на 

подкрепа и помощ, включително правна помощ и подкрепа в 

извънредни ситуации като например помощ с: храна, жилище, 

защитено жилище или достъп до лекарска помощ. 

Пътувате ли с деца? 
Конвенцията за правата на детето има силата на закон в Швеция, като 

целта ѝ е да гарантира правата на децата. Децата имат право на подкрепа 

и помощ независимо от своето гражданство и статут. Децата имат право 

на справедлив стандарт на живот и социална сигурност. Те следва да 

живеят заедно със своите настойници, както и да разполагат с достъп до 

образование и защита от всички форми на насилие и експлоатация. Ако 

самите настойници станат жертви на престъпление, те може да не са в 

състояние да защитят своите деца. 

 

Гореща линия за жертви на проституция и трафик на хора, NMT:  

+45(0)20-390 000 

Телефон на Полицията за неспешни повиквания: 114 14 

При случващо се в момента престъпление или друго неотложно състояние, 

винаги звънете на тел. 112 

 

https://www.msb.se/sv/om-msb/informationskanaler/appar/brandrisk-ute/

