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 В настоящия брой 2/2020 г. на списание „Медицинско 
право и здрвеопазване” Ви срещаме с председателя на Шесто 
отделение на Върховния административен съд - съдията Любо-
мир Гайдов. Чест за списанието и неговата аудитория е интер-
вюто от съдия Гайдов, който споделя личното си мнение по най-
актуалните спорове, свързани със сферата на здравеопазването. С 
прецизност и вещина съдия Гайдов ни представя усложненията в 
казусите, които към момента са от интерес за юристите в сферата 
на медицинското право. Полезността на представените проблеми 
от председателя на шесто отделение на Върховния администрати-
вен съд е безспорна, както за правната, така и за медицинската 
читателска аудитория. 

 В статията „Правото на осигуряване на помощни средства, 
приспособления и съоръжения, и медицински изделия на 
хората с увреждания в българското законодателство“, докторант 
Илияна Митева представя най-обсъжданите в момента въпроси 
от законодателството, свързано с проблемите на хората с 
увреждания. Новият Закон за социалните услуги, който беше и 
предмет на конституционно дело през тази година, е анализиран 
от авторката, с подчертаване на добре разрешените проблеми, 
както и посочване на нови авторски решения на въпроси, които 
подлежат на законодателни решения.  

 С интерес към историческото развитие на правата на 
лекарите и медицинските специалисти е подходила гл. асистент 
д-р Александра Вълчева. В статията „Правно регулиране правата 
на лекарите и медицинските специалисти по време на пандемия” 
тя се фокусира върху неизследваната все още тема за техните 
права и задължения в особената ситуация - световна пандемия 
и изпълнение на специфичните служебни функции на медиците 

Уважаеми
читатели,

ОТ РЕДАКТОРИТЕ
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при реализиране на професията им. Авторката, с историкоправен 
и систематичен подход, разсъждава както относно правата, така 
и относно задълженията на медицинските специалисти, като 
специално акцентира върху правата, които те имат, или трябва да 
им предостави законодателят. Авторката се мотивира с актове на 
ЕС и съдебна практика, като обосновава убедително мнението си.

 Нестандартна за правната общност, но много полезна, 
интересна и иновативна за управлението в здравеопазването 
е статията „Използване на изкуствен интелект (AI) и 
съвременните платформи за дигитална комуникация за 
подобряване на ежедневното общуване с пациентите и тяхната 
удовлетвореност” от автор Иван Р. Тодоров, Административен 
директор на Медицински комплекс „Д-р Щерев“, докторант 
към Медицинския университет – Варна „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“.

 Информатиката в управлението на лечебната дейност, 
обработката на данните на пациентите и бързата и успешна 
комуникация е център на изследването на авторите. Опитът, 
който те споделят, заслужава насърчение и дава надежда за 
бързо и качествено администриране.

 От актуалната съдебна практика в страната ни, 
редакционната колегия избра решението на Конституционния съд 
по конституционно дело № 4 от 2020 г., касаещо проследяване на 
трафични мобилни данни на лица, които са се отклонили от задъл-
жението си да изпълнят карантина или изолация, наложена пора-
ди Ковид-19. Освен решението на съда, публикуваме и особените 
мнения. Решението на Върховния администритавен съд относно 
дискриминационни въпроси, свързани с отказ от задължителна 
ваксина и взаимовръзката с други права, също би представлявало 
интерес за юристите в сферата на здравеопазването. 

 В този брой на списанието публикуваме така нар. 
обобщени синтезирани анализи на актове на изпълнителната 
власт (централна и местна), свързани с пандемията, предизвика-
на от Ковид-19за периода - юли-ноември 2020 г. Синтезираните 
анализи са плод на нелек труд на колегите-автори, които са се 
постарали да проследят, обобщят и филтрират най-важните 

ОТ РЕДАКТОРИТЕ
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проблеми, които държавните органи у нас, са разршавали чрез 
техните волеизявления. 

 Синтезираните обобщения се публикуват регулярно 
в една от най-големите електронни медии - Лекс.бг, в която 
ЮДМПЗ създаде и поддържа на доброволни начала специална 
рубрика. Целта на рубриката е да се актуализира и едновременно 
да се архивира тази информация - основно със справочна цел 
за юристите в тяхната дейност. Тези синтезирани обобщени 
анализи могат да са в услуга и на всеки, желаещ да направи 
справка за конкретен акт, в конкретен период, по конкретен 
проблем, както и в цялостност за управленската дейност на 
държавата ни в сложната ситуация, а именно управление на 
обществените отношения по време на пандемията. 

 И накрая - списанието информира аудиторията си за 
проведения на доброволни начала от сдружението УЕБИНАР 
на 17 ноември 2020 г. по гражданскоправни, публичноправни 
и международноправни въпроси, свързани с актуалните към 
момента правни аспекти относно борбата с пандемията. Целта 
на уебинара, с над тридесет участници, бе да се подпомогне 
законодателството ни, както и да се дискутират и търсят 
оптимални варианти за справяне с кризата, с цел - максимал-
на съпричастност на всички юристи в сферата на медицинското 
право и здравеопазване. 

Декември, 2020 г. София.

С уважение и пожелание за здраве и творчество:  

ОТ РЕДАКТОРИТЕ

Редакционна колегия: 
Професор д-р Дарина Зиновиева;
Професор д-р Огнян Герджиков;
Професор д-р Иван Тодоров;
Професор д.ю.н. Живко Драганов;
Професор д.м.н. д-р Параскева Стаменова
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ГОСТ НА БРОЯ: ГОСТ НА БРОЯ: 

СЪДИЯ ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШЕСТО ОТДЕЛЕНИЕ във ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Любомир Гайдов е заместник-председател на УС на 
Асоциацията на българските административни съдии (АБАС). 
Председател е на Шесто отделение във Върховния административен 
съд, в което се разглеждат над 2000 дела годишно, половината 
от които са свързани със здравеопазването, включително и дела 
по жалби против наложеното в страната извънредно положение 
и обявената впоследствие извънредната епидемиологична 
обстановка.

Съдия Гайдов е завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“ и 
„Стопански и финансов мениджмънт“ в Института за следдипломна 
квалификация към УНСС. Бил е хоноруван асистент по „Здравен 
мениджмънт“ в Института по следдипломна квалификация към 
УНСС. Изнасял е лекции по Административнопроцесуален кодекс 
в Института за публична администрация. Работил повече от 9 
години в министерство на здравеопазването.
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Вече 15 години във ВАС работи специализирано 
отделение, насочено в материя, свързана със 
здравеопазване и социални проблеми. Как оценявате 
развитието на дейността му?

В Шесто отделение се разглеждат административни 
спорове между административни органи от една страна и 
граждани, и организации, от друга, съобразно разнообразните 
законите, които към момента са в компетността на ВАС, 
респективно на това отделение. Една част от делата са 
касационни, други първоинстанционни. Материята, която се 
разглежда в отделението е наистина разнообразна и не лека. 
Накратко тя обхваща повече от 30 закона и включва основно дела, 
както във връзка със здравеопазването по Закон за здравето, 
Закон за здравното осигуряване, Закон за лечебните заведения, 
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон 
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и 
Националните рамкови договори за медицинските дейности 
за съответните години, и подзаконовите нормативни актове 
по прилагането им, така и дела във връзка с други обществени 
отношения. В отделението се разглеждат и спорове, свързани 
с пенсионно и социално осигуряване по Кодекса за социално 
осигуряване, спорове за социално подпомагане, обхващащи 
Закона за социалното подпомагане, Закона за хората с 
увреждания, Закон за семейните помощи за деца, Закон за 
закрила на детето. Делата, свързани с околната среда, в т. ч. 
спорове по Закона за опазване на околната среда, Закон за 
управление на отпадъците, Закон за защитените територии, 
Закон за биологичното разнообразие, Закон за подземните 
богатства, Закон за запасите от нефт и нефтопродукти също се 
решават в шесто отделение. 

Немалък дял от разглежданите в Шесто отделение дела 
са свързани със спазване на трудовото законодателство по 
Кодекс на труда и дела по Закона за съдебната власт, обхващащи 
конкурси, атестации, дисциплинарни наказания, налагани на 
магистрати и други спорове по този закон. От месец април в 
отделението се разпределят и дела по Закона за физическото 
възпитание и спорта и Закона за младежта.

Изложеното сочи за един голям обем и разнообразие от 
дела, които се разглеждат от колегите и въпреки това мога да заявя, 

1
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че се справяме добре. Критерии за това са непротиворечивата 
съдебна практика в нашата работа и бързината, с която се 
приключват делата - годишно отделението има над 2 000 
свършени дела, като работят общо 11 съдии. Актуалността на 
проблемите, свързани с околната среда, социалната сфера, 
както и със здравеопазването, предвид настоящата извънредна 
противоепидемична обстановка, са причина в отделението да се 
решават изключително важни и медийно значими дела. Това е 
основно материя, която се свързва с много закони и подзаконови 
актове, които за съжеление твърде често се променят. Тази 
динамика в законодателството усложнява казусите и натоварва 
не малко страните при разглеждането на споровете, а и прегражда 
възможността да се изгради стабилна административна, 
съответно съдебна практика така, че административните органи 
да бъдат предвидими за гражданите и организициите. 

По какви въпроси принципно са най-често срещаните 
спорове?

В отделението от началото годината до момента са 
свършени над 2 100 дела, като половината от тях са свързани със 
здравеопазването. Условно мога да ги групирам тези 1000 дела 
съобразно приложимия материален закон:

А/ Закона за здравето - този закон урежда обществените 
отношения, свързани с опазване здравето на гражданите. 
Основните дела, които се разглеждат са по чл. 112, ал. 1, т. 4, 
според който обжалванията и възраженията, които се правят 
от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелства-
ните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, 
Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската 
експертиза на работоспособността) срещу решенията на НЕЛК. 
Освен експертните решения на Националната експертна 
лекарска комисия, в шесто отделение се разглеждат и експертни 
решения на централни експертни лекарски комисии по Закона 
за министерство на вътрешните работи, Закона за частната 
охранителна дейност и по Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България.

Общоизвестни станаха вече в страната понятията 
„извънредна епидемична обстановка», „изолация“ и „ка-
рантина“. Много граждани изразяват под различни форми 
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своето мнение като протестират, подават жалби, публично 
по медиите изразяват становището си в тази връзка - дали е 
редно Министерският съвет да обяви извънредна епидемична 
обстановка, а не Народното събрание или дали е правилен 
този ред да се поставят определени лица под карантина, или 
какви са тези правомощия на министъра на здравеопазването, 
с които може да забранява на определен кръг лица да 
пътуват, да се предвижват от едно населено място на друго и 
т. н.. Задават се въпроси от организации и граждани както пред 
държавните и общински органи, така и пред съда - редно ли е 
да се ограничават някои права на гражданите при прилагането 
на противоепидимичните мерки. С изменението на Закона за 
здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) се промениха 
някои принципни положения в чл. 61 и чл. 63 като се доразви 
административната процедура по обявяване на извънредна 
противоепидемична обстановка, условията и реда на въвеждане 
на временните противоепидемични мерки, компетентните лица, 
които могат да издават актове относно мерките, вида на този 
вид административен акт, редът им за обжалване и др.

Б/ Закон за здравното осигуряване, който урежда 
здравното осигуряване в Република България и свързаните 
с него обществени отношения. Тези отношения намират 
голяма приложно поле, засягат здравноосигурените лица, 
изпълнителите на медицинска помощ, организации, сключили 
договор НЗОК като осигурителен орган. Ще спомена накратко 
някои видове оспорвания по този закон.

С въвеждането на чл. 45а от ЗЗО (ДВ, бр. 102 от 2018 г., в 
сила от 01.01.2019 г.) се предвиди, че административният договор 
с физически или юридически лица по чл. 45 се сключва, изменя и 
прекратява съгласно закона, националните рамкови договори и 
анексите към тях, приети по реда на този закон, а за договорите 
за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицински 
изделия и за диетични храни за специални медицински цели за 
домашно лечение на територията на страната с притежателите 
на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти 
в аптека, в съответствие с условията и реда по чл. 45, ал. 17. 
При така приетото законодателно решение, делата свързани с 
изпълнението или неизпълнението на договорите, сключени 
между Националната здравноосигурителна каса, съответно 
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Регионална здравноосигурителна каса по чл. 45 с физически или 
юридически лица, са административни договори и по аргумент 
от чл. 128, ал. 1, т. 1 от АПК са подсъдни на административните 
съдилища. Засега няма много образувани дела в отделението 
относно спорове по сключването или прекратяването на тези 
административни договори, очаквам през следващата година да 
възникват спорове и по повод изпълнението на тези договори. 
Това е едно сериозно предизвикателство пред отделението, 
защото е нова материя както за администрацията, така и за съда. 
Делата са сложни и изискват особено внимание. 

Много дела се разглеждат в отделението във връзка 
с издавани от управителя на НЗОК или директорите на РЗОК 
заповеди за налагане на санкции по чл. 59, ал. 13 от ЗЗО на 
лечебните заведения - изпълнители на медицинска помощ. 
Съгласно посочената разпоредба управителят на НЗОК, съответно 
директорът на РЗОК прекратява изцяло или частично договорите 
с изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ в случаите 
по ал. 11, т. 1 и 2, а в случаите по ал. 11, т. 3 и 4 налага финансова 
санкция съгласно действащия НРД. Заповедта за прекратяване 
на договора или налагане на финансова санкция подлежи на 
оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 
случая ВАС е касационна инстанция.

Най-голям е броят на делата отоносно оспорванията 
по чл. 76а от ЗЗО - писмените покани за възстановяване на 
сумите, получени без правно основание, които се връчват на 
изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ. Касае 
за административен акт, издаван от управителя на НЗОК 
или директора на РЗОК, в случаите, когато изпълнителят на 
медицинска и/или дентална помощ е получил суми без правно 
основание, които не са свързани с извършване на нарушение 
по този закон или на НРД и това е установено при проверка от 
контролните органи по чл. 72, ал. 2 и изпълнителят е задължен 
да възстанови сумите.

В отделението се разглеждат и частичните или 
пълните откази на управителя на НЗОК за заплащане на 
лечение на задължително здравноосигурени лица в чужбина, 
регламентирани в подзаконови нормативни актове. Тези дела 
са много тежки, ползва се много медицинска документация, 
казусите са специфични и разнородни, свързани с тежката съдба 
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на някой гражданин, нуждаещ се от спешно лечение извън 
страната.

В/ Закон за лечебните заведения, уреждащ устройството 
и дейността на лечебните заведения в Република България. 
Структороопределящ закон, който от всички закони в системата 
на здравеопазването сравнително по-рядко е бил променян 
откакто е приет.

Споровете, които се разглеждат по този закон са 
преимуществено по чл. 48, ал. 5 и чл. 51, ал. 4 от ЗЛЗ – откази за 
издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност и 
отнемане на разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

С изменението на закона с ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила 
от 01.04.2019 г. разрешенията за осъществяване на лечебна 
дейност се издават от министъра на здравеопазването, но след 
предложение от изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция „Медицински надзор», в която се преценяват 
заявленията и документите на кандидатстващите за разрешение 
за осъществяване на лечебна дейност. Въведе се нов ред за тази 
изключително важна административна дейност, промениха 
се сроковете и компетентности. Обръщам внимание, че се 
измени и от миналата година подсъдността на тези дела, 
като от 01.04.2019 г., отказите и отнемането на разрешенията, 
издавани от министъра на здравеопазването, подлежат на 
обжалване по реда на АПК пред съответния административен 
съд, а шесто отделение на ВАС разглежда само касационните 
жалби. Тази поправка на закона коренспондира и със стремежа 
на законодателя да ограничи първоинстанционните дела пред 
ВАС, въпреки че се оспорват актове на министър.

Следва да се има предвид и изменението на чл. 132, ал. 
2,т. 2 от АПК, в сила от 1.1.2019 г.

Г/ Закон за лекарствените продукти в хуманната 
медицина – този закон урежда: разрешаване употребата 
или регистрацията на промишлено произведени или 
произведени по метод, включващ промишлен процес, 
лекарствени продукти, предназначени за хуманната медицина; 
разрешаване производството и вноса на лекарствени продукти; 
производството, вноса и търговията на едро с активни вещества; 
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разрешаване и провеждане на клинични изпитвания; търговията 
на едро и на дребно с лекарствени продукти; паралелен 
внос на лекарствени продукти; посредничество в областта на 
лекарствените продукти; износ на лекарствени продукти по 
реда на глава девета „б“; рекламата на лекарствени продукти; 
проследяване безопасността на пуснатите на пазара лекарствени 
продукти; класификацията за начина на предписване и отпускане 
на лекарствените продукти; контрола на производството и вноса, 
на търговията на едро и дребно, провеждането на клинични 
изпитвания, на рекламата и на системата за проследяване 
безопасността на пуснатите на пазара лекарствени продукти; 
ценообразуването на лекарствените продукти; изготвянето 
на позитивен лекарствен списък; проследяване на ефекта от 
терапията с лекарствени продукти.

Основните спорове, които се разглеждат в отделението по 
ЗЛПХМ по чл. 261а са относно законосъобразността на решенията 
на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени 
продукти към за регулирането на цените на лекарствените 
продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък по чл. 
262, ал. 1 и заплащани с публични средства, в съответствие с най-
ниските референтни цени от държави членки.

Освен посочените дела по основните закони, свързани 
със здравеопазването, в отделението през последната година са 
разглеждани и други дела, касаещи общественото здраве - напр. 
дела по оспорвания на балнеологични оценки на минерални 
води, издавани от министъра на здравеопазването, подзаконови 
нормативни актове на общинските съвети, свързани със здравето 
на обществото и други спорове в тази област.

Какви актуални проблеми са налице в прилагане на здрав-
ното законодателство?

Към момента най-актуалната здравна проблематика 
несъмнено е свързана с временната противоепидемична 
обстановка в страната ни и разпространението на COVID-19. В 
периода март - май в отделението постъпиха над 900 жалби против 
заповеди на министъра на здравеопазването, с които се налагат 
противоепидемични мерки или против решението на Министерски 
съвет от 13.03.2020 г., с което се обявява извънредно положение 
на територията на Република България. Нормално е да постъпват 
и през следващата година още жалби, свързани с въвеждането на 

3
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противоепидимичните мерки от различни административни органи. 
Едно от твърденията в жалбите е доколко е законосъобразно да се 
ограничават правата на отделни граждани, какви вреди търпят от 
тези административни актове, противоречат ли те на други закони 
и международни актове. Човекът е биологично същество и животът 
е неговото най-висше благо. Той е естествено присъщ и необходим 
за човека ценност, от която той се ползва независимо от това дали 
е добре правно регламентирана.

За да може човешкият живот официално да се легитимира и 
защитава, следва да бъде уреден от правото. Приети са множество 
международни актове, в които се прокламира неприкосновеността 
на индивидуалните права и в частност правото на живот. То 
има фундаментален характер, тъй като е същинско условие за 
нормалното и пълноценно съществуване на цялостната система 
на човешките права и свободи. България, като страна по редица 
международни договори за правата на човека, се стреми да се 
изравни с международните стандарти.

С изменението на чл. 63 от Закона за здравето се 
промени административната процедура по обявяване на „из-
вънредната епидемична обстановка». Вече се обявява за 
определен период от време с решение на Министерския съвет 
по предложение на министъра на здравеопазването въз основа 
на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на 
съществуващия епидемичен риск. Посочени са всички индикатори 
за непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. 
Включени са изрично противоепидемичните мерки, които 
министърът на здравеопазването и директорите на съответните 
регионални здравни инспекции могат да въвеждат на територията 
на страната или на отделна нейна област. Посочено е, че 
заповедите за въвеждане на противоепидемичните мерки са общи 
административни актове по смисъла на чл. 73 от АПК и подлежат 
на обжалване пред съответния административен съд. До тогава се 
разглеждаха всички първоинстанционни жалби пред ВАС в шесто 
отделение. Срещу тези промени в закона има все още дискусия и 
не малко граждани и организации възразяват. С разпоредбата на 
ал. 5 от чл. 63 от ЗЗ се разшири обхвата на противоепидемичните 
мерки, като се предвиди, че е възможно и забрана за влизане 
на територията на страната на граждани на други държави, като 
това не се отнася за гражданите с постоянно, дългосрочно или 
продължително пребиваване на територията на Република България, 
както и членовете на техните семейства. Тази мярка очевидно бе 
приета от законодателя за ограничаване на трансграничен пренос 
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на заразно заболяване и цели очевидно защита на населението на 
Република България от разпространението му. С текста на чл. 63, 
ал. 6 от ЗЗ също се разшири обхвата на мерките по ал. 4 на същата 
норма, като допуска и възможността за временно ограничаване 
придвижването на територията на страната, както и временно 
спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа 
на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или 
услуги, предоставяни на гражданите. Тези временни ограничения 
са продиктувани от необходимостта за ограничаване на дифузното 
разпространение на заразното заболяване на територията на цялата 
страна, и събирането на големи групи от хора в обекти с обществено 
предназначение, което също предизвиква огромен риск от бързото 
разпространение на епидемията. Въз основа на тази разпоредба 
компетентният държавен орган издава административни актове, 
които се оспорват в административните съдилища, респективно 
се разглеждат в отделението като касационни дела. Подобно 
е положението в с мерките по чл. 63, ал. 7 от ЗЗ. С този текст се 
допуска, когато разпространението на заразното заболяване 
касае само определено населено място, община или област на 
територията на страната, тогава мерките по ал. 4 да се налагат не 
от министъра на здравеопазването, а от териториалния здравен 
орган – директорът на съответната регионална здравна инспекция. 
Тези правомощия на териториалния здравен орган, обаче може 
да се реализират само след съгласувателна процедура с главния 
държавен здравен инспектор, който следва да извърши оценката 
на критериите за наличие на непосредствена опасност за живота и 
здравето на гражданите в съответната териториална единица.

Разпоредбите в чл. 63 от ЗЗ са нови и тяхното приемане 
бе провокирано от разпостранението на Ковид-19 в страната и 
касаят принципно защитата на живота и здравето на обществото в 
случаите на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от 
заразно заболяване. Някои граждани и организации считат, че тези 
актове на държавните органи ограничават тяхните конституциони 
права и увреждат тяхните интереси, а други оспорват само самата 
процедура по издаването на тези актове, съобразно видът на 
самия адмминистративен акт - дали е общ или нормативен 
административен акт. Безспорно целта на обявяването на 
извънредната епидемична обстановка е гарантиране на основното 
задължение на държавата за защита на най-важните права - на 
живот и здраве на гражданите в Република България. И, ако липсва 
изрична разпоредба в Конституцията, която да въздига правото 
на здраве, корелативно свързано с правото на живот на всеки 
гражданин, в основна човешка ценност, то в чл. 4, ал. 2 от нашия 
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основен закон се прокламира, че Република България гарантира 
живота на човека и на гражданското общество. Именно и поради това 
основно конституционно задължение на държавата – за опазване 
живота и здравето на гражданите, законодателят в съответствие с 
принципа на правовата държава, осигурява защитата на обществото 
от разпространението на епидемично разпространение на заразна 
болест, чрез разпоредбите на чл. 63, ал. 2 – 7 от Закона за здравето. В 
чл. 52, ал. 3 от Конституцията е регламентирано, че едно от основните 
задължение на държавата е да закриля здравето. Задължението за 
защита на държавата е всеобхватно и я задължава да се грижи за 
човешкия живот, както и да го насърчава. Задължението за защита 
от държавата е правопропорционално на ранга на въпросното 
право, на гарантирано благо в ценностния ред на Конституцията на 
Република България. Според мен няма нужда в основния закон да 
бъде обосновано в детайли, че човешкият живот представлява най-
висша ценност в рамките на основния правен ред. То е жизнената 
основа на човешкото достойнство и предпоставка за всички останали 
права, включително и свободата на личността, на придвижване, 
свободата на събрания, на неприкосновеност на жилището и тайна 
на писмената кореспонденция, правото да упражняват определена 
професия и т.н. За мен е правилно компетентаната институция да 
може да забрани на болните, заразните и на други лица, които са 
носители на зараза и представляват единични случаи на опасност 
за разпространение на зараза. 

Освен това, като част от Европейския съюз Република 
България е страна по редица международни договори, по които 
се защитава правото на здраве, които са ратифицирани, влезли са 
в сила и са обнародвани в „Държавен вестник“, поради което на 
основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията са част от вътрешното ни 
законодателство. Поради това със защитата на правото на здраве 
на гражданите и развитието на законодателството в този процес, 
какъвто е случаят с въвеждането на извънредната епидемична 
обстановка и мерките свързани с нея, регламентирани в чл. 
63, ал. 2 – 7 от ЗЗ, Република България в съответствие с чл. 4, ал. 
3 от Конституцията участва в развитието на Европейския съюз. 
Например правото на здраве като „право на възможно най-добро 
състояние на физическо и душевно здраве” е изрично признато в 
чл. 12, т. 1 от Международния пакт за икономически, социални и 
културни права. Сред основните мерки, които държавите, страни 
по пакта, трябва да предприемат за осъществяване на това право 
са включени предотвратяването и лекуването на заболяванията 
и борбата с тях, а също така и създаването на условия, които да 
осигурят на всички медицинска помощ и медицинско обслужване 
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в случай на болест (вж. чл. 12, ал. 2, б. „c” и „d”). Също така в 
чл. 11 от Европейската социална харта (ревизирана) е уредено 
правото на опазване на здравето – „всеки има право да се ползва 
от мерки, съдействащи му да постигне възможно най-добро 
здравословно състояние”. Още през 1946 г. при съставянето на 
Устава на Световната здравна организация (СЗО) това право на 
човека е изрично прокламирано и прогласено като принцип, който 
е в основата на „щастието на народите, на техните хармонични 
отношения и на тяхната сигурност”. Съгласно абзац 2 от преамбюла 
на този международноправен акт „едно от основните права на 
всеки човек, независимо от неговата раса, религия, политически 
убеждения и неговото икономическо и социално положение е да се 
радва на най-доброто здраве, което може да се постигне”. Съгласно 
дефиницията, която се съдържа в абзац 1 от преамбюла на Устава 
на СЗО „здравето е едно състояние на пълно физическо, душевно и 
социално благополучие и не се състои само в отсъствие на болест 
или на недъгавост”. Тази дефиниция е възприета и в чл. 2 от Закона 
за здравето (ЗЗ). Здравето може да се дефинира като състояние 
на равновесие на човека с биологичната, физическата и социална 
среда и максимална функционална дееспособност. В този 
смисъл, здравето е състояние, характеризирано от анатомичната, 
физиологична и психологична цялост и оптимална функционална 
дееспособност в семейството, работата и обществото (вкл. справяне 
с психо-емоционалния стрес), чувство за благополучие и липса на 
риск от заболяване и преждевременна смърт.

С колегите положихме не малък труд да администрираме 
постъпилите за кратък период от време над 900 броя жалби срещу 
заповедите на министъра на зднравеопазването по време на 
обявеното извънредно положение - от 13.03.2020 г. - 13.05.2020 
г., да съберем необходимите доказателства, за да се разгледат в 
разумни срокове. Водени сме от задължението да отговорим на 
всяка една жалба като осъществим контрол по законосъобразност 
на всеки административен акт, оспорван пред ВАС. Съзнаваме колко 
е важно за жалбоподателите, за обществото и държавните органи 
да има навременни и ясни съдебни актове при тази напрегната 
обстановка, възникнала от месеци поради разпостранението на 
Ковид-19 в цяла Европа. 

От гледна точка на юридическата му характеристика правото 
на здраве е субективно материално право. То е общочовешко право, 
защото принадлежи на всеки човек. Възниква в патримониума 
на физическото лице в момента на раждането му и съществува 
до смъртта му. Правото на здраве е лично право. Благото, което 
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се защитава от правния ред е присъщо само и единствено на 
физическите, а не и на юридическите лица. Но правото на здраве 
е лично и в смисъл, че е предоставено на отделното физическо 
лице и само на него. Използваното в законодателството понятие 
„обществено здраве” (в миналото „народно здраве”, но и сега в 
някои нормативни текстове) има друг смисъл. Общественото здраве 
се разглежда като структурите и процесите, чрез които здравето на 
населението се изучава, опазва и промотира чрез организираните 
усилия на обществото. Правото на здраве има двояк характер от 
гледна точка на правноотрасловата си принадлежност. Предвид 
характера му на основно право - то е конституционно право, т.е. 
публично право, въпреки липсата на изрична правна уредба в 
Конституцията. В субективното право се съдържа притезание, 
насочено към държавни органи и само към тях. От друга страна, 
това е частно субективно право, защото правното благо, което 
се съдържа в него е защитено от вмешателството на всяко трето 
лице. Само признаването и на гражданскоправния характер на 
личните права (в т. ч. и правото на здраве) е в състояние да им 
обезпечи една широка правна защита. Точно затова и съгласно чл. 
4, §1 от Международния пакт за гражданските и политическите 
права (МПГПП) в случай на обществена опасност, застрашаваща 
съществуването на нацията, която е официално обявена, 
държавите - страни по този пакт, могат да вземат мерки само 
дотолкова, доколкото положението го изисква, с които да нарушат 
задълженията си по този пакт, при условие, че тези мерки не са 
несъвместими с другите им задължения по международното право 
и не водят до дискриминация, основана само на раса, цвят на кожата, 
пол, език, религия или социален произход.“. Параграф 2 от чл. 4 
предвижда недопускане на нарушаване на следните права: правото 
на живот, правото на неподлагане на мъчение или на жестоко, 
безчовечно или унизително третиране или наказание, неподлагане 
на медицински или научни опити, без неговото доброволно 
съгласие, както и правата по чл. 8, т.1 и т.2, чл. 11, 15, 16 и 18. В 
допълнение, Принципите от Сиракуза, приети от Икономическия и 
социален съвет на ООН през 1984 г., както и Общите коментари 29 
и 27 на Комитета на ООН по правата на човека относно извънредни 
ситуации и свобода на движение, установяват специални правила 
по отношение на действията на правителствата, в случаите, когато с 
оглед опазване на общественото здраве се налага ограничаване на 
правата на отделния индивид.

Във Франция се наложи приемането на Закон за спешните 
мерки, с който за пръв път в историята се обявява извънредно 
положение, свързано с общественото здраве. Дефиницията гласи, 
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че извънредно положение, свързано с общественото здраве е 
налице при наличие на бедствие за здравето, застрашаващо, 
предвид произхода и тежестта си, здравето на населението. 
Обявяването му се осъществява посредством указ на Съвета на 
министрите, основан на доклад от министъра на здравеопазването. 
В този смисъл, аналогично по примера на България, е въведена 
диференциация между „извънредно положение“ и „извънред-
но положение, свързано с общественото здраве“. В Германия 
действа Закон за защита от инфекциите, в който съгласно раздела 
„Борба със заразните болести“ в §§ 28-31 са предвидени различни 
противоепедимични мерки- наричат се „мерки за защита“ 
като отделните Правителства на провинциите са овластени да 
приемат наредби, съдържащи забрани и нареждания във връзка 
с прилагането на мерките по §28 до §31, с цел борба със заразни 
болести. Правителствата могат да делегират правомощието за 
издаване на наредби на други органи. Изрично се подчертава, че 
основните права като свободата на личността, на придвижване, 
свободата на събрания могат съответно да бъдат ограничавани. 

Изводът е, че са възможни случаи, в които се налага 
ограничаване на някои права на гражданите за защита на други 
права, които стоят по-високо в ценностната йерархична стълбица 
на конституционно гарантирани права. В тази връзка ще спомена 
и Решение № 10 от 1995 г. на КС, според което правото на живот 
„има върховенство и приоритет по отношение на другите права, 
които за да бъде опазено, е допустимо да бъдат накърнени.“ 
Според мен не може да се приеме, че с въвеждането на временна 
портивоепидемична обстановка, съответно с въвеждането на 
мерки, ограничаващи свободното придвижване на определена 
категория лица и спиране или ограничаване на експлоатацията, или 
режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или 
други обекти или услуги, предоставяни на граждани се нарушават 
до такава степен права на гражданите, които са противопоставими 
на задължението на държавата да осигури живота и здравето на 
обществото. Друг е въпросът дали тези мерки, обективирани в 
конкретни административни актове, са издадени и прилагани 
съобразно изискванията на закона. В тази част е работа на съда да 
следи за законосъобзаността на всяка заповед, срещу която има 
жалба. 

Проявлението на всяка заразна болест – нейното 
предотвратяване и преустановяване на последиците, за съжаление 
не могат да бъдат предвидени и затова очаквам въвежданите мерки 
от Министерския съвет и актовете на различни държавни актове да 
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продължат още поне няколко месеца, в тази връзка шесто отделение, 
а и колегите от всички адм.съделища, ще бъдат допълнително 
натоварвани с дела по тази материя. Няма да бъда изненадан, 
ако съвсем скоро се предприемат и нови законодателни промени 
в няколко закона относно здравеопазването с цел доразвитие на 
разпоредбите, касаещи масовото епидемично разпространение, за 
което няма ясно лечение и поради това е с непосредствена опасност 
за живота и здравето на гражданите.

Друг актуален въпрос във връзка със здравеопазването са 
делата по ЗЗО за неизпълнение на договорите, сключвани между 
лечебните заведения и НЗОК, които от 01.01.2019 г. се разглеждат 
в административните съдилища. Тази промяна ще доведе до доста 
голямо натоварване в отделението, тъй като всички тези дела, 
които до въвеждането на чл. 45а от ЗЗО бяха подсъдни на общите 
съдилища, понастоящем се разглеждат в административните 
съдилища и съответно във Върховния административен съд като 
касационна инстанция.

Честото изменение на законите, свързани със 
здравеопазването, националните рамкови договори и множеството 
подзаконовите нормативни актове по прилагането на законите, 
неизменно водят до проблеми, както при издаването на 
административните актове, така и до проблеми по съдебната им 
проверка, което налага систематизирането на законодателството в 
тази област. Не без значение е и фактът, че със Закона за бюджета на 
НЗОК не се отпускат достатъчно средства за здравеопазването, което 
от своя страна води до по-ниското качество на здравеопазването 
в България и до големия брой съдебни дела в тази област на 
обществените отношения.
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Въведение

С развитието на цивилизацията, и по-конкретно с 
прогреса на медицината, се увеличават и задълбочават едни от 
най-негативните тенденции в съвременното общество, а именно 
възникването и трайното съществуване на разнообразни по вид 
и степен увреждания, които засягат хора от различни възрастови 
групи. Едновременно с тези процеси на еволюция в медицината, 
във всичките ѝ форми на проявление (като наука и практика) 
се появява и необходимостта от качествена правна рамка в 
законодателствата на отделните държави, която да регулира 
сложните правоотношения, породени от все по-нарастващата 
нужда от разбиране на специфичните потребности, характерни 
за всички видове увреждания. По тази причина в Република 
България се създават различни правни механизми (най-често от 
административен характер), които да послужат като регулатор 
в специфичната област на уврежданията като Закон за хората с 
увреждания, Закон за медицинските изделия, Закон за здрав-
ното осигуряване и други, както и редица подзаконови норма-
тивни актове. В посочените актове се открива уредба и на една 
актуална тема, свързана с правото на осигуряване на помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия 
на хората с увреждания.

ПРАВОТО НА ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ 

ИЗДЕЛИЯ НА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Илияна Митева
докторант в Юридически факултет

на Пловдивски университет П.Хилендарски”
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Актуалността на труда се обуславя от факта, че въпросите, 
свързани с правото на осигуряване на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с 
увреждания в българското законодателство подлежат на трайна 
уредба и са с изключителна практическа значимост. Това е така 
поради факта, че осигуряването на достъп до помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия на лицата 
с увреждания спомага за реализацията на техните права в 
законоустановените области на подкрепа (здравеопазване, 
образование, заетост, жилищно осигуряване, достъпна среда в 
урбанизираните територии и обществените сгради, транспорт, 
култура, спорт, личен живот, обществен и политически живот, 
правосъдие и други области).

Целта на настоящата статия е да се анализира 
законодателството, свързано с осигуряването на помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за 
хората с увреждания, да се откроят основните начини на тяхното 
финансиране, да се отбележат проблематичните моменти в тази 
област, както и да се направят аргументирани предложения за 
усъвършенстване на законодателството.

Обект на изследване е нормативната уредба, свързана с 
правото на осигуряване на помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания в 
българското законодателство.

Предмет на изследване са обществените отношения, 
които са свързани с упражняването на правата на лицата с ув-
реждания и в частност реализацията на техния достъп до по-
мощни средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия. Като за целта се направи историко-правен анализ на 
това им право, изведат се основни понятия и се изследва цялата 
действаща нормативна уредба, свързана с него.  

Методологичната основа на изследването е свързана 
с използването на разнообразни методи като: сравнително-
правен, историко-правен анализ и синтез. 
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Историко-правен анализ на уредбата относно 
осигуряването на помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания

Преди подробното разглеждане на действащата 
нормативна уредба относно правото на осигуряване на 
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия за хората с увреждания в българското законодателство 
е необходимо да се проследи пътят, който то извървява до нея. 

Действащата към настоящия момент Конституция на 
Република България (КРБ), приета на 12.07.1991 г. е основния 
закон, който гарантира правата на гражданите, включително на 
тези с увреждания. В своя Преамбюл, тя въздига като върховен 
принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност. 
Уважението към достойнството и правата на личността е записа-
но и като основно начало в Глава първа „Основни начала“ (чл. 4, 
ал. 2 от КРБ). Според професор Друмева1 „В правната теория и 
конституционната практика достойнството се възприема и като 
основно право на всеки човек, от което произтича претенция 
към обществото човекът да бъде уважаван, както и признанието 
за ненакърнимостта на това право; произтича и задължението 
на държавата да го гарантира (чл. 4, ал. 2). Уважението към 
човешкото достойнство е уредено в Конституцията като носещ 
фундамент и „стряха“, под която намират подслон другите 
прогласени права.“ От тук и извода, че един от начините за 
гарантиране на човешкото достойнство на лицата с увреждания 
е чрез правото им на осигуряване на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия уредено 
в специалното законодателство. В действащата Конституция 
е прогласено и равенството в две насоки – като право и като 
принцип (чл. 6, ал. 1). Това означава, че лицата с увреждания 
са равнопоставени членове на обществото, а този факт вменява 
задължение на публичната власт да ги третира равно, когато би-
ват засегнати от нейни действия или решения. Също така, пове-
лята за равенство служи като гаранция, че чрез осигуряването на 
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия, хората с увреждания ще упражняват пълноценно и 
1  Друмева, Е., К онституционно право, С.: Сиела, 2018, с. 703-704

11
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останалите си законоустановени права, например правото на 
труд, правото на образование. Прави впечатление, че и в Проекта-
доклад на Берлинския технологичен институт2 се посочва, че 
достъпът до помощни средства и технологии произтича от 
основните принципи на правата на човека, като достойнство, 
автономия, равенство, недискриминация, участие и включване. 
В КРБ съществуват и разпоредби, свързани с две конституционни 
осигурителни права на гражданите - правото на обществено 
осигуряване и правото на здравно осигуряване, относими и към 
лицата с увреждания (чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 52, ал. 1 и 2 от КРБ). 
Паралелно съществува и правото на социално подпомагане. Тези 
права са обвързани с принципа за социалната държава, прогласен 
в Преамбюла на Конституцията. Според професор Мръчков3 
„Социална е държавата, която в своята политика и дейност 
отделя водещо място на защитата на основните социални права 
на гражданите като правото на труд, правото на обществено 
осигуряване, правото на социално подпомагане, закрилата на 
здравето и др. Най-сетне, социална е държавата, която полага 
засилени грижи за уязвимите слоеве в обществото.“ Част от 
тези слоеве са лицата с физически и психически увреждания. 
В настоящия труд представляват интерес правото на социално 
подпомагане и правото на здравно осигуряване, тъй като са 
свързани пряко с правото на осигуряване на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора 
с увреждания. Например в сферата на здравното осигуряване, 
през 2018 г. се направиха промени, които предвиждат 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)4 да заплаща за 
медицинските изделия, помощните средства, приспособленията 

2  Panteli D., van Ginneken E., Fuchs S., Henschke C., Hjortland M., Kroneman M., Oliva G. (2018). 
Assistive Technologies: Regulation and Coverage in five European Countries. Toronto: North American 
Observatory on Health Systems and Policies. Rapid Review (№ 8) 
- https://ihpme.utoronto.ca/wp-content/uploads/2018/10/NAO-Rapid-Review-8_EN.pdf
3  Мръчков, В., Осигурително право, С.: Сиби, 2014, с. 49
4  Правната уредба на НЗОК е в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Тя е юридическо лице. 
Според професор Зиновиева „НЗОК е учреждение, което се контролира ог Народното събрание. 
Следователно това не са частни дружества, а учреждения, които имат специфични функции, 
свързани с управлението на държавата. Това е така и според чл. 52 на Конституцията, с която норма 
се изисква именно от Държавата да осигури за гражданите си задължително здравно осигуряване. 
Тази конституционна функция и компетентност е вменена именно на НЗОК. В последните години 
в доктрината и практиката се наложи и друго становище, а именно, че НЗОК е „независим“ орган 
на парламентарното управление в държавата“ – Зиновиева, Д., Медицинско право, С.: Сиела, 2016, 
с. 101; Изследване върху НЗОК като независим орган прави доцент Пехливанов – Пехливанов, К., 
Независимите административни органи при парламентарното управление, С.: Сиела, 2016
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и съоръженията за хора с увреждания - на лица, осъществяващи 
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора 
с увреждания, имащи търговскоправен статут и вписани в 
регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне 
и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и 
медицински изделия за хората с увреждания. 

През 1995 г. е приет първия специален закон в материята 
на уврежданията, а именно Закона за защита, рехабилитация 
и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ - отм.), в 
който правната уредба, свързана с правото на осигуряване на 
технически помощни средства е твърде оскъдна. Това е така 
поради факта, че ЗЗРСИИ (отм.) е изграден върху медицинският 
модел на уврежданията, при който се акцентира над изгубените 
възможности, ограниченията и зависимостите, а не върху по-
активното социално участие, потенциал и възможността за 
равни шансове на хората с увреждания, като по този начин 
дискриминира чрез философията на „защитата“. Паралелно със 
Закона е действал и Правилник за прилагането му – ППЗЗРСИИ 
(отм.), в който са се определяли размерите, условията и редът 
за отпускането на целеви помощи за покупка и ремонт на лични 
технически помощни средства. В ЗЗРСИИ (отм.) се е намирала 
разпокъсана и оскъдна уредба на материята за технически 
помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди 
(отделни разпоредби съществуват в раздел V „Достъпна би-
това и околна среда“, раздел VI „Социално-икономическа за-
щита“, Глава трета, раздел I „Финансиране“). Министерството 
на труда и социалната политика е издавало разрешения на 
физически и юридически лица за извършване на производство, 
внос или поддържане на техническите помощни средства, 
приспособления и съоръжения за инвалиди, като съответни-
те са били освободени от митни сборове. Редът и условията за 
тези дейности са се уреждали с подзаконов нормативен акт, а 
именно Наредба № 1 от 19 март 1998 г. за условията и реда за 
издаване на разрешения за производство, внос и поддържане на 
технически помощни средства, приспособления и съоръжения 
за инвалиди (отм.). Финансирането за закупуване и ремонт на 
технически помощни средства се е осъществявало чрез средства 
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от фонд5 „Рехабилитация и социална интеграция“. В Правилника 
за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална ин-
теграция на инвалидите (отм.) разпоредбите, свързани с анализи-
раната проблематика са били регламентирани в раздел VII „Соци-
ално-икономическа защита“. Според него, инвалидите и другите 
лица, нуждаещи се от технически пособия за самообслужване 
и трудова дейност, имали право на целева помощ за покупка 
и ремонт на лични технически помощни средства. Видовете 
технически помощни средства, медицинските условия за 
отпускането им, експлоатационните им срокове и необходимите 
медицински документи са били посочени в списък (Приложение 
1). Министърът на труда и социалната политика, съгласувано 
с министъра на финансите и министъра на икономиката, 
определял ежегодно до 31 декември със заповед пределни 
размери на помощите за изработване, покупка или ремонт на 
технически помощни средства. Целева помощ се е отпускала 
само при получаване и ремонт на технически помощни средства, 
които са произведени, закупени или ремонтирани от физически 
или юридически лица, притежаващи разрешение6 за съответната 
дейност. 

От отменените актове като недостатък се посочва 
липсата на систематизация на уредбата, свързана с правото на 
помощни средства, приспособления, съоръжения на лицата с 
увреждания. В ЗЗРСИИ (отм.) е била налице необходимост от 
обособяване на самостоятелен раздел, уреждащ дейността 
по отпускане, предоставяне и ремонт на помощни средства, 
приспособления, съоръжения за хора с увреждания, за които 
се предоставят целеви помощи. Регламентирането на тази 
материя изцяло в подзаконови актове води до опасност от 
нееднозначно тълкуване и по-затруднен достъп на лицата с 
увреждания до подходящи и качествени помощни средства. 
5  Според професор Балабанова „ А според тълковния речник с думата фонд се означават: парични 
средства, които са на разположение на държавата, организация за определена цел (златен фонд, 
пенсионен фонд) и запас от нещо (жилищен фонд), организация, която ръководи използването 
на средства с определена цел, фондова борса, фондов капитал. По същество той представлява 
имущество, насочено към постигане на определена публична, обществена цел. Формира се на 
принципа на фондацията, т.е. няма членски състав и обикновено възниква по нормативен път.“ 
– Балабанова, Хр., Публични фондове – обща характеристика – сп. Икономически и социални 
алтернативи, бр. 1, 2018, с. 103
6  В законодателството ни от минал период не се е изпопзвал терминът „лиценз“. Издаваните 
„разрешения“ по своята правна същност са именно лицензионни разрешителни административни 
актове. – Зиновиева, Д. Лицензионни административни актове, С.: Сиела, 2007, с. 21 
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В отменения Закон липсва единна система, в която специално 
оправомощен орган да вписва лицата, осъществяващи 
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, 
приспособления, съоръжения за лица с увреждания, като по 
този начин се е затруднявала информираността на тази уязви-
ма група. Друг недостатък на уредбата е бил в определянето на 
граници за нуждата от помощни средства – за самообслужване 
и трудова дейност, при условие, че кръга от дейности в 
ежедневието на лицата с увреждания не трябва да бъде 
ограничаван с цел тяхното благополучие. Законодателството не 
е отчитало индивидуалните доходи и възможности на хората 
с увреждания при определяне размера на целевите помощи. 
Списъкът на видовете помощни средства, условията за 
отпускането им, необходимите документи и експлоатационните 
им срокове към ППЗЗРСИИ (отм.) не е отговарял на 
многообразието от увреждания. А експлоатационните срокове 
на помощните средства са дълги, което в случай на тяхната 
съществена повреда или унищожаване е лишавало лицето 
с увреждане от правото да упражнява други от законните си 
права. Например за ортези, срокът за експлоатация е бил две 
години с право на две поправки за работещи или учащи и че-
тири години за останалите лица с право на четири ремонта, 
без да се предвиди евентуално счупване, което в определени 
случаи не подлежи на ремонт. Забелязвала се е и липса на 
строг контрол и налагане на съответните санкции за нарушения 
на лицата, предоставящи помощни средства. 

Ето защо се появява нуждата от нова и качествена правна 
регламентация на материята, свързана с помощните средства, 
приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за 
хората с увреждания, като през 2005 г. влиза в сила Закона за 
интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ – отм.). Едновременно 
с него е действал и Правилника за неговото прилагане – ППЗИХУ 
(отм.). Прави впечатление, че подзаконовият нормативен акт, 
уреждащ условията и реда за осъществяване и контрол на дей-
ностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, прис-
пособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреж-
дания е подлежал на отменяне и приемане на нов три пъти по 
време на действието на ЗХИУ (отм.). Била е приета Наредба № 1 
от 11 февруари 2005 г. за условията и реда за производство, внос, 
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продажба и поддържане на помощни средства, приспособления 
и съоръжения за хората с увреждания (отм.), след нея Наредба 
№ 1 от 21 март 2007 г. за условията и реда за производство, внос, 
продажба и поддържане на помощни средства, приспособления 
и съоръжения за хората с увреждания (отм.) и накрая Наредба 
за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите 
по предоставяне на помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по 
чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания 
(отм.). С напредъка на законодателството, през 2007 година 
влиза в сила Закона за медицинските изделия (ЗМИ), който 
въвежда понятието „медицински изделия“ и в ЗИХУ (отм.), 
но самия ЗМИ ще бъде анализиран при разглеждането на 
действащата уредба на помощните средства, приспособления и 
съоръжения на хората с увреждания и медицински изделия. Със 
Закона за интеграция на хората с увреждания (отм.) се е създала 
Агенцията за хората с увреждания (АХУ)7, която е правоприем-
ник на фонд „Рехабилитация и социална интеграция“. На нея 
са възложени две важни правомощия – да регистрира лицата, 
които осъществяват дейности по предоставянето на помощни 
средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, 
да контролира тези дейности. Според Българската асоциация 
на Производителите и Търговците на помощни средства, 
приспособления и съоръжения и медицински изделия за хора 
с увреждания8 „Липсвало е ясна регламентация кой орган, как и 
колко ефективно ще контролира качеството на предоставяната 
услуга, свързана с ПСПРМИ. АХУ не е правила качествен контрол. 
Контролът на АХУ по същество не контролирал най-важното – 
качеството на предоставената услуга от съответния търговец и 
производител и колко коректно той извършва дейността си.“ 
Добър законодателен подход в ЗИХУ (отм.) е бил въведения 
Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне 
и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения 
и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания. 
По този начин е реализирано правото на лицата с увреждания 
на информация относно данните на фирмите, осъществяващи 

7  Повече за АХУ – Митева, И. Правото на труд на хората с увреждания в българското 
законодателство. Агенцията за хората с увреждания – статут и правомощия – сп. Норма, бр. 8, 
2017
8  https://www.bia-bg.com/standpoint/view/24617/
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горепосочените дейности. Важно е да се отбележи, че лицата, 
предоставящи тези дейности, преди вписване в Регистъра е 
необходимо да имат търговскоправен статут (да са регистрирани 
като търговци). Административната процедура за регистрация на 
фирмите в Регистъра на АХУ, заповедта за вписването им, запо-
ведта за отказ за вписване, както и начина за обжалването на съ-
ответните заповеди е била уредена в чл. 35 – 35в от ЗИХУ (отм.). 
Предвидено е било Министърът на труда и социалната политика, 
съгласувано с Министърът на здравеопазването, да утвърждава 
ежегодно списъци на помощните средства, приспособления 
и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. 
Въпреки законодателното право за ежегодно обновяване на 
списъците, в тях описаните изделия не са кореспондирали със 
съвременните диагностики на медицинските заболявания и 
Европейските международни стандарти. Хората с увреждания 
съобразно своите потребности е било предвидено да имат 
право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на 
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия9, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1, с изключение 
на медицинските изделия, които се заплащат напълно или 
частично от Националната здравноосигурителна каса (чл. 44, ал. 
2 ЗИХУ – отм.). Максималният размер на целевите помощи се е 
определял и актуализирал със заповед на министъра на труда 
и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, 
министъра на икономиката и министъра на здравеопазването. 

9  В Решение № 41 от 13.02.2019 г. по адм. дело № 729/2018 г. на Административен съд – 
Добрич е оспорвана заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Тервел, 
с която на основание чл. 42, ал. 3 от ППЗИХУ (отм.), във вр. чл. 44, ал. 2 от ЗИХУ ( отм. ), е 
отказано отпускането на целева помощ за изработване на два броя подколянна модулна протеза. 
В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като е издадена в противоречие с 
материалния закон. Твърди се, че неправилно административният орган е отказал отпускането 
на помощта с мотива, че лицето не е възстановило друга отпусната му по-рано целева помощ 
за ремонт на два броя подколянна модулна протеза, тъй като в закона не се съдържа такова 
основание за отказ. Според съда в нормативна уредба е видно, че никъде в нея не е предвидено 
ограничение за отпускане на целева помощ, ако заявителят не е възстановил получена и отпусната 
преди това помощ. Санкцията за неизползване на целева помощ по предназначение е нейното 
възстановяване по реда на чл. 43б от ППЗИХУ, но невъзстановяването на тази помощ не може 
да бъде основание за отказ за отпускане на друга целева помощ, ако лицето има право на нея 
по закон, защото това противоречи на основните цели и задачи на закона да създаде условия и 
гаранции за социална интеграция и подкрепа на хората с увреждания и за упражняване на правата 
им, в т.ч. и на правото за медицинска рехабилитация чрез назначаване на помощни средства, 
съоръжения, приспособления и медицински изделия съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗИХУ. Още съдебна 
практика по въпроса за целевите помощи например в Решение № 8557 от 23.06.2014 г. по адм. дело 
№ 4862/2014 г., VI отд. на ВАС; Решение № 2783 от 07.03.2017 г. по адм. дело № 2793/2016 г., VI 
отд. на ВАС;
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Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето и 
прекратяването на целевите помощи и размерите на целевите 
помощи са се определяли в ППЗИХУ (отм.). В ЗИХУ (отм.) за пър-
ви път се е въвела административнонаказателна отговорност10 за 
лицата, осъществяващи дейности по предоставянето на помощни 
средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия 
за хората с увреждания, като имуществената санкция е била с 
високи размери (10 000 до 20 000 лв.). По този въпрос съществува 
съдебна практика.11

10  Административната отговорност, наричана още административнонаказателна отговорност, 
е осъществяване на санкции, предвидени за виновно неизпълнение или лошо изпълнение на 
административноправни задължения. – Голева,  П., Томова-Куцарова, О. Гражданската и ад-
министративната отговорност в здравеопазването, ИК „Труд и право“, 2012, с. 308
11  Фирма оспорва Наказателно постановление, издадено от Изпълнителния директор на АХУ, 
с което на основание чл. 54а от ЗИХУ (отм.) и чл. 53, вр. с чл. 83 ЗАНН е наложена имуществена 
санкция в размер на 10 000 лв. за извършено нарушение по чл. 12, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни 
средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени 
в списъците по чл. 35г, ал. 1 ЗИХУ (отм.). Софийският районен съд потвърждава НП със свое 
решение, а касационната инстанция приема, че то е неправилно и следва да бъде отменено. Като 
един от мотивите за това е, че в наказателното постановление липсва посочване на елемент от 
обективната страна на нарушението - времето на извършване на деянието. В словесното описание 
се сочи единствено, че не е изпълнено задължение за представяне на ежегоден анализ до 30 
октомври за „текущата година“, без да се сочи всъщност коя е тази „текуща“ година, респ. коя 
е годината на извършване нарушението. Несъмнено, когато се касае за нарушение, изразяващо 
се в бездействие, поради неизвършване на законово задължение с изрично посочен краен срок, 
датата на деянието е определяема и без да се изпише изрично, но следва да се посочи крайният 
срок, до който е следвало да се извърши действието (тогава се приема, че нарушението е факт в 
деня, следващ крайния срок). В този случай, обаче се сочи само дата и месец без никъде в НП да е 
упомената година, поради което е невъзможно да бъде определен точният момент на извършване на 
деянието. Датата на установяване на нарушението в случая е различна от датата на извършването 
му, като двете дати имат съществено самостоятелно значение за законосъобразното ангажиране 
на административнонаказателната отговорност на нарушителя. Остава неясен подходът на АНО, 
при наличие на изписана година в АУАН от актосъставителя, защо не е пренесъл този елемент в 
постановлението. Това, че годината е вписана в акта, не дерогира пропуска в НП, доколкото именно 
той е крайният акт, с който се налага административното наказание. Съгласно чл. 53, ал. 2 ЗАНН, 
с НП може да се санира грешка в АУАН, но не и обратното, именно защото с постановлението 
се определя дали нарушителят ще бъде наказан или не и за кое конкретно деяние, покриващо 
признаците на чл. 6 ЗАНН. С оглед на това, съдът намира, че обжалваното НП е издадено в 
нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, доколкото липсва пълно, точно и ясно описание на деянието 
- времето на извършване на деянието. Липсата на дата на извършване на изпълнителното деяние 
по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН води до извод за допуснати съществени процесуални 
нарушения, обуславящи отмяна на НП само на това основание. – Решение № 258 от 13.01.2020 г. 
по адм. дело № 12177/2019 г. на Административен съд – София-град
Административно-наказателната отговорност на дружеството е ангажирана за нарушение на чл. 
12, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по 
предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и 
медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от ЗИХУ (отм.). Аналогична разпоредба, 
уреждаща посоченото нарушение се съдържа и в Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията 
и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (в сила от 02.08.2019 
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Този закон – ЗИХУ също не постига ефективна уредба на 
изследваната проблематика, поради това на 01.01.2019 г. влиза 
в сила Закона за хората с увреждания, който ще бъде подложен 
на анализ в следващите редове.

Правни понятия, свързани с правото 
на осигуряване на помощни средства, 
приспособления и съоръжения и медицински 
изделия за хората с увреждания

Изясняването на основния понятиен апарат, свързан с правото на 
ПСПСМИ спомага за по-всеобхватното разбиране на тематиката. 
Понятията „хора с увреждания”, „хора с трайни увреждания“, 
„лица със затруднения в придвижването“, „дискриминация 
по признак на увреждане“, „разумни улеснения“, „универса-
лен дизайн“ се намират в някои основни актове в сферата на 
уврежданията – Конвенцията за правата на хората с увреждания, 
Закона за хората с увреждания, и са разглеждани многократно 
в други трудове на автора.12 Затова тук ще се анализират 

г.), с която е била отменена предходната Наредба. Неизпълнението на задължението по чл. 9, ал. 
1, т. 1 от Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол 
на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и 
медицински изделия за хората с увреждания (в сила от 02.08.2019 г.) е скрепено със санкция, 
съобразно нормата на чл. 99 от новия Закон за хората с увреждания, в сила от 01.01.2019 г., в 
която за процесното нарушение е предвидено административно наказание - „глоба“, съответно 
„имуществена санкция“, в размер от 500 до 1000 лева за всеки отделен случай. Тоест, в новия 
закон (ЗХУ) съществува аналогична на чл. 54а ЗИХУ (отм.) административнонаказателна 
разпоредба, визирана в чл. 99 ЗХУ, която предвижда занижен размер на санкцията - глоба, 
съответно имуществена санкция в размер от 500 до 1 000 лв. за всеки отделен случай. Цитираната 
санкционна норма по своята същност се явява по-благоприятен за дееца закон по смисъла на 
императивната разпоредба на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, тъй като предвижда по-леко административно 
наказание, която следва да бъде отчетена и приложена като настъпила до влизане в сила на НП. 
Константно съдебната практика приема, че по-благоприятен закон е този, който предвижда за 
нарушителя по-леки административнонаказателни последици, респ. по-благоприятен режим. – 
Решение № 1702 от 09.03.2020 г. по адм. дело № 24/2020 г. на Административен съд – София-град
12  Митева, И. Правото на труд на хората с увреждания в българското законодателство. Агенция 
за хората  с увреждания – статут и правомощия - сп. Норма, бр. 9, 2017; Митева, И. Правен 
режим на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания в българското 
законодателство – сп. Общество и право, бр. 9, 2018; Митева, И. Административно-правен режим 
на финансирането и контрола в сферата на уврежданията в българското законодателство – сп. 
Известия, бр. 2, 2019
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дефиниции като „помощни средства, приспособления и съоръ-
жения“ и „медицинско изделие“, „медицинско изделие, израбо-
тено по поръчка“, регламентирани съответно в Допълнителните 
разпоредби на Закона за хората с увреждания и Закона за меди-
цинските изделия.  

В § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
хората с увреждания се намира легална дефиниция за „помощни 
средства, приспособления и съоръжения“. Това са пособия, 
предназначени от производителя да компенсират загубена 
или увредена функция на човешки орган с цел увеличаване 
на възможностите за самообслужване, за извършване на 
трудова и друга дейност на хората с увреждания. Необходимо 
е да отбележим, че това понятие е присъствало още в § 1, т. 5 
от Допълнителните разпоредби на ЗЗРСИИ (отм.) под името 
„технически помощни средства“, но кръга от дейности, които са 
можели да извършват лицата с увреждания с тях е значително 
стеснен (само до самообслужване и трудова дейност). От тук и 
извода, че чрез сегашната законова дефиниция в горепосочения 
ѝ вид в ЗХУ, българският законодател е направил положителна 
промяна, като е разширил дейностите, които хората с увреждания 
могат да извършват с ПСПС и по този начин е защитил техните 
останали права (труд, образование и други). 

Съответно в § 1, т. 22 и т. 23 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за медицинските изделия са регламентирани 
понятията за „медицинско изделие“ и „медицинско изделие 
по поръчка“. Медицинско изделие е инструмент, апарат, уред, 
софтуер, материал или друго изделие, използван самостоятелно 
или в комбинация, включително софтуер, предназначен от 
производителя да бъде използван специфично за диагностични и/
или терапевтични цели и необходим за правилната му употреба, 
който не постига основното си действие по предназначение във 
или върху човешкото тяло по фармакологичен, имунологичен 
или метаболитен път, но може да се подпомага при своето 
действие от средства с такъв ефект, и който е предназначен 
от производителя да се прилага при хора с цел - диагностика, 
профилактика, наблюдение, лечение или облекчаване на 
заболявания, диагностика, наблюдение, лечение, облекчаване 
или компенсиране на травми или инвалидност, изследване, 
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замяна или корекция на анатомична част или физиологичен 
процес и контрол върху процеса на забременяване. Медицинско 
изделие, изработено по поръчка е медицинско изделие по чл. 
2, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗМИ, произведено по писмено задание 
на квалифициран медицински специалист или на лице с 
подходяща професионална квалификация, с което се определят 
специфичните проектни характеристики на изделието и 
предназначението му за употреба от конкретен пациент, и 
за което той носи отговорност. Тук е важно уточнението, че 
серийно произведените изделия, адаптирани с цел да отговорят 
на специфични изисквания на медицински специалист или на 
друг обучен потребител, не са изделия, изработени по поръчка. 
Прави впечатление, че тези две легални дефиниции, както и це-
лия Закон за медицинските изделия въвеждат Директива 93/42/
ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия, 
последно изменена с Директива 2007/47/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. 

В Стандартите на СЗО по протезиране и ортопедия13 
например съществуват понятия за „ортеза, ортопедично устрой-
ство или продукт“, „ортопедия“, „ортопед“, „протеза, протезно 
устройство или продукт“, „протезист“. В българското законода-
телство липсват подобни дефиниции. Протезите, включително 
с електронно устройство и ортезите, изработени по индивиду-
ална мярка се определят като медицински изделия. Аргумент 
в подкрепа на този извод са Заповедите на Министъра на 
труда и социалната политика – Заповед № РД-01-364 от 22 май 
2019 г. за утвърждаване на списък на медицинските изделия, 
предназначени за хората с увреждания и Заповед № РД-01-365 
от 22 май 2019 г., с която са определени максимални размери 
на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на 
помощни средства, приспособления, съоръжени и медицински 
изделия за хора с увреждания. Със Заповед № РД-01-366 от 
22 май 2019 г. е утвърден и списък на помощните средства, 
приспособления и съоръжения за хора с увреждания.

13  WHO standards for prosthetics and orthotics. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: 
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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Правото на осигуряване на помощни средства, 
приспособления и съоръжения и медицински изделия 
за хората с увреждания в актуалното законодателство на 
Република България

В специалното законодателство (ЗХУ и Правилника за 
прилагането на ЗХУ) в сферата на уврежданията е уреден въпросът 
с правото на осигуряване на помощни средства, приспособления 
и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. 
Именно в Закона за хората с увреждания, българският 
законодател имплементира ратифицираната, обнародвана и 
влязла в сила за България през 2012 г. – Конвенция за правата 
на хората с увреждания (КПХУ), в която държавите-страни по нея 
се задължават да предприемат ефективни мерки за осигуряване 
на лична мобилност за лицата с увреждания чрез улесняване на 
достъпа им до качествени помощни средства за придвижване, 
устройства, спомагателни технологии, включително чрез тяхното 
предоставяне на достъпна цена (чл. 20, б „б“ КПХУ). От тук 
произлиза и единството на съотношението цена-качество при 
предоставянето на ПСПСМИ за хората с увреждания. Например 
Службата по труда и социалните грижи в Норвегия сключва 
рамкови споразумения на територията на цялата страна с 
индивидуални дилъри. Помощните устройства, произтичащи 
от тези споразумения, представляват национален асортимент. 
Целта е да се получават услуги на разумни и приемливи цени с 
добро качество.14 Правна регламентация на ПСПСМИ за лицата 
с увреждания се намира и в подзаконови нормативни актове 
като Наредба № РД-07-8 от 24 юли 2019 г. за условията и реда 
за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и 
ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия за хората с увреждания, Наредба за 
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 
по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, Наредбата за медицинската 
експертиза (НМЕ), Правилника за устройството и организацията 
на работа на органите на медицинската експертиза (ПУОРОМЕ). 
В следващите редове ще се предложи задълбочен анализ на 
14  Assistive technology in Norway – a part of a larger system, Departament of Assistive technology, 
2017. 
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посочената уредба и ще се направят съответните аргументирани 
предложения за положителни промени в нея.

Законът за хората с увреждания има за предмет уреждането 
на обществените отношения, свързани с правата на хората с 
увреждания. Едно от тези права е правото им на осигуряване 
на помощни средства, приспособления и съоръжения и 
медицински изделия. Недостатък на ЗХУ е, че разглежданото 
право не е систематизирано в самостоятелен раздел, а е 
разпръснато на части в отделни глави и раздели – в Глава 
втора „Органи на управление, наблюдение и сътрудничество“ 
(относно правомощията на АХУ да води и поддържа Регистър 
на лицата, осъществяващи дейности по предоставянето на 
ПСПСМИ и да ги контролира), Глава трета „индивидуална оценка 
на потребностите“ (относно финансовата подкрепа за ПСПСМИ 
съгласно индивидуалната оценка), Глава четвърта, Раздел четири 
„Достъпна среда и разумни улеснения, достъпна информация и 
осигуряване на лична мобилност“ (относно списъците с ПСПСМИ), 
Раздел шест „Финансова подкрепа“ (относно целевата помощ за 
ПСПСМИ), Раздел седми „Информационна система и регистри“ 
(относно Регистърът на лицата, осъществяващи дейности по 
предоставянето на ПСПСМИ).

Според мен, de lege ferenda е необходимо българският 
законодател да обособи самостоятелен раздел в Закона за 
хората с увреждания, който да се отнася до правото им на 
достъп до помощни средства, приспособления и съоръжения и 
медицински изделия - начините за отпускане на целеви помощи, 
списъците на ПСПСМИ и уредбата за воденето, поддържането 
и контрола на Регистъра на производителите и търговците на 
ПСПСМИ. Аргумент за това е, че материята, свързана с ПСПСМИ 
за хора с увреждания е комплексна и със своя характерна 
специфика, подлежаща на трайна уредба. Регламентирането ѝ 
изцяло в подзаконови актове крие опасност от нееднозначно 
тълкуване, както и затруднен достъп на лицата с увреждания до 
качествени помощни средства, приспособления и съоръжения 
и медицински изделия. 

В някои законодателства по света, разглежданата тема е 
обособена в отделни актове. Например в САЩ съществува Закон 
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за помощните технологии (Assistive Technology Act).15

В ЗХУ се наблюдава разпокъсана правна уредба на 
отпусканите целеви помощи за ПСПСМИ за хората с увреждания. 
В Глава трета „Индивидуална оценка на потребностите“ е 
предвидено хората с увреждания да имат право на финансова 
подкрепа за осигуряване на помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия на базата на индивидуалната 
оценка на потребностите, изготвена по определения в посочения 
закон ред. Въз основа на заключенията в индивидуалната 
оценка на потребностите директорът на дирекция „Социално 
подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице 
издава Заповед за отпускане на целеви помощи съобразно вида 
на увреждането (за ПСПСМИ). Заповедта се съобщава писмено на 
заинтересованото лице в 7-дневен срок от издаването ѝ заедно с 
индивидуалната оценка на потребностите, като задължително се 
мотивира. Тя подлежи на обжалване по административен ред. 
Уредено е вземанията на лицата за финансова подкрепа да се 
погасяват в срок три месеца от края на месеца, за който се отнасят. 
При писмен сигнал или по преценка на директора на съответната 
дирекция „Социално подпомагане“ за недобросъвестно получена 
целева помощ, както и за неизползвана по предназначение 
целева помощ, се извършва проверка от длъжностно лице на 
дирекцията. За резултатите от проверката длъжностното лице 
съставя констативен протокол, който предоставя в тридневен 
срок на директора на дирекция „Социално подпомагане“. В 
случай на установена недобросъвестност при получаване на 
целева помощ и/или неизползвана по предназначение целева 
помощ директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава 
мотивирана заповед за възстановяване на получената целева 
помощ заедно със законната лихва. Лицата, неизползвали по 
предназначение целева помощ, се лишават от тези помощи до 
възстановяване на дължимите суми. Заповедта за възстановяване 
на целевата помощ подлежи на обжалване по административен 
ред в 14-дневен срок. Обжалването няма суспензивен ефект. 
Принудителното изпълнение на заповедта се допуска по искане 
на дирекция „Социално подпомагане“ по реда на Гражданския 
15  Carlson, D., & Ehrlich, N. U.S. Department of Education, National Institute on Disability and Re-
habilitation Research, Assistive Technology and Information Technology Use and Need by Persons with 
Disabilities in the United States, Washington, D.C., 2005.
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процесуален кодекс. 

В чл. 61 от ЗХУ се предвижда Министърът на 
труда и социалната политика, съгласувано с министъра 
на здравеопазването, да утвърждава ежегодно списъци 
на помощните средства, приспособления и съоръжения 
и отделно на медицинските изделия, предназначени за 
хората с увреждания. В момента е открита процедура по 
изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. 
В Проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗХУ се 
предвижда тези списъци да бъдат изготвени от Министъра 
на здравеопазването, съвместно с управителя на НЗОК. С 
него се предлага и окончателно прехвърляне на дейността 
по предоставянето на ПСПСМИ от социалната в здравната 
система. Не е практически нормално социалните специалисти 
да решават въпроси от компетентността на здравните органи. 
Предстои да се види, дали тези промени ще бъдат извършени.16 
В случай на съмнение дали един продукт е медицинско изделие 
или помощно средство, приспособление или съоръжение за 
хора с увреждания, окончателно становище дава компетентният 
орган по Закона за медицинските изделия. Прави впечатление, 
че регламентацията на списъка с медицински изделие е в Глава 
трета, Раздел трети от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за 
медицинските изделия и за определяне на стойността, до която 
те се заплащат. Министърът на труда и социалната политика със 
Заповед определя максималния размер на целевите помощи 
за изработване, покупка и ремонт на медицинските изделия, 
включени в приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ, които 
се заплащат от държавния бюджет, чрез бюджета на МТСП. 
Министерството на труда и социалната политика определя тези 
размери в съответствие с предвидените средства в бюджета 
си за съответната календарна година. Чл. 39, ал. 1 предвижда 
към Министъра на труда и социалната политика да се създава 
Комисия за осъществяване на дейности по актуализация на 
съдържанието на приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ, 
наричана по-нататък „Комисията“.

Според мен, в чл. 39, ал. 1 от Наредбата за условията 

16  http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5483
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и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определя-
не на стойността, до която те се заплащат е необходимо да се 
уточни, че актуализацията на Приложение № 2 към чл. 68, ал. 
1 от ППЗХУ касае само медицинските изделия, тъй като това не 
става ясно от посочената разпоредба.

Съставът на Комисията се определя със Заповед на 
Министъра на труда и социалната политика и включва трима 
представители на МТСП, двама представители на АСП и двама 
представители на Агенцията за хората с увреждания, и двама 
представители на ИАЛ. Представител на МТСП е председател на 
комисията.

Нужно е да се направи промяна в състава на Комисията 
за осъществяване по актуализация, като задължително в нея 
трябва да участват Организации на и за хората с увреждания. 
Аргумент в полза на предложението е, че в тези Организации 
участват хора с увреждания (притежават практически опит 
в използването на медицински изделия) или хора, които се 
застъпват за техните права и чрез включването им в посочената 
Комисия ще се гарантира по-пълноценно правото им на достъп 
до медицински изделия.  

За обезпечаване дейността на Комисията могат да бъдат 
включвани и медицински специалисти, юристи и икономисти с 
опит в областта на медицинските изделия и в съответните сфери 
на приложението им. Дейността на Комисията се обезпечава 
от МТСП и се осъществява съгласно утвърдени от министъра на 
труда и социалната политика вътрешни правила. Решенията на 
Комисията се вземат с определен кворум - мнозинство от две трети 
от членовете ѝ. Заседанията на Комисията се смятат за редовни, 
ако на тях присъстват две трети от членовете ѝ. Комисията 
заседава най-малко веднъж на три месеца. Председателят на 
Комисията представлява, организира и ръководи дейността на 
Комисията. При отсъствие на председателя той упълномощава 
писмено член на Комисията, който да го замества и да 
упражнява правомощията му. Председателят и членовете на 
Комисията са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, 
станали им известни при или по повод на изпълнение на 
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задълженията им, освен по писмено искане на държавен орган, 
когато това е предвидено със закон. Членовете на Комисията 
подписват декларация по образец, утвърден от председателя 
на комисията. Тя изготвя на всеки 6 месеца доклад за дейността 
си до министъра на труда и социалната политика. Функциите 
на Комисията са изчерпателно изброени в чл. 42, ал. 1, т. 1-7 
от Наредбата. При осъществяването им тя извършва преценка 
на вида, произхода и предназначението на съответното 
медицинско изделие, възможността за използването му от 
отделни потребители, ограничен или по-широк кръг нуждаещи 
се лица, безопасността и качеството на медицинското изделие 
съобразно неговия сертификационен и регистрационен статус, 
ефективността от употребата му като степен, представляваща 
възможност за интеграция на хората с увреждания, както и 
цена на производителя и възможен предел на стойността на 
медицинското изделие, до която би могло да се заплаща със 
средства от бюджета на МТСП (чл. 42, ал. 2, т. 1-5 от Наредбата).

Считам, че използваният израз „възможност за 
интеграция на хората с увреждания“ в чл. 42, ал. 2, т. 4 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските 
изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат е 
важно да се замени с „възможност за реализирането на правата 
на хората с увреждания“, тъй като терминът „интеграция“ е 
остарял и дискриминационен и не кореспондира на новия 
подход на законодателството в сферата на уврежданията. 

Пределът на стойността на медицинските изделия, която 
се заплаща със средства от бюджета на МТСП, се определя 
въз основа на сравнение на цените на медицински изделия от 
списъка по чл. 1, т. 1, буква «в» от Наредбата и от ежегодния 
анализ, представян в Агенцията за хората с увреждания по реда 
на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване 
и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, 
приспособления и съоръжения за хората с увреждания и 
медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от 
Закона за хората с увреждания. База за определяне на предела 
на стойността на медицинските изделия е констатираната най-
ниска цена на съответно медицинско изделие, подадена от 
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търговците на едро и производителите. За всяко предложение на 
Комисията за включване на ново медицинско изделие се изготвя 
юридическа, икономическа и медицинска оценка от дирекция в 
специализираната администрация на МТСП.

Целевите помощи за ПСПСМИ за хората с увреждания 
намират регламентация и в чл. 73 от ЗХУ, както и в ППЗХУ. Хората 
с увреждания с установена потребност от помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени 
в коментираните по-горе списъци, получават целева помощ за 
изработване, покупка и или ремонт на ПСПСМИ с изключение на 
медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично 
от Националната здравноосигурителна каса. Съответната 
помощ се получава след представяне на медицински документ, 
издаден от лекарските консултативни комисии (ЛКК), ТЕЛК или 
НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия и техния 
вид, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане. 
В практиката често възникват проблеми именно при 
представянето на медицинските документи от ЛКК, ТЕЛК  или 
НЕЛК пред компетентните органи, отпускащи целевите помощи 
за ПСПСМИ за хората с увреждания. Например е налице следния 
казус: в медицинския протокол от ЛКК е установена нуждата 
на лицето от ПСПСМИ, като е конкретизиран и определеният 
вид (ортези), но служителят от Дирекция „Социално подпома-
гане“ не приема съответния документ, тъй като в него липсва 
посочване на точния подвид ортези. В такива случаи възникват 
противоречия в компетентността на медицинските специалисти 
от една страна и начина на тълкуване от Дирекции „Социално 
подпомагане“ от друга. Медицинските специалисти не са 
задължени да познават различните подвидове на ПСПСМИ, а 
специалистите в Д „СП“ не би следвало да изискват това от тях. 
Според мен е необходимо при представянето на съответния 
документ с предписание за ПСПСМИ, съответните специалисти 
от Д „СП“ да вписват отделния подвид на предвиденото 
ПСПСМИ съобразно фактурата, представена от търговеца, 
вписан в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по 
предоставянето на ПСПСМИ. Тук е необходимо да се направи 
кратък анализ на уредбата, свързана с горепосочените документи, 
издадени от съответните органи относима към ПСПСМИ за 
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лицата с увреждания. Нормативната база, регламентираща 
към настоящия момент медицинската експертиза се намира 
в Закона за здравето (чл. 101-113) и издадените въз основа 
на него подзаконови актове – Правилник за устройството и 
организацията на работа на органите на медицинската експертиза 
и Наредба за медицинската експертиза. Освидетелстването 
за снабдяването на лицата с медицински изделия, помощни 
средства, приспособления и съоръжения от ЛКК и ТЕЛК намира 
уредба съответно в чл. 24, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 2-6 и ал. 8 от 
ПУОРОМЕ и чл. 32, ал. 2, т. 5 от ПУОРОМЕ. Прави впечатление, 
че в законово определеното съдържание на експертизата на 
трайно намалената работоспособност в чл. 61 от НМЕ липсва 
определяне на нуждата от ПСПСМИ, докато в правомощията на 
ТЕЛК, изброени в ПУОРОМЕ (чл. 32, ал. 2, т. 5) това е вменено.

Според мен, българският законодател е нужно да 
допълни определеното в чл. 61 от НМЕ съдържание на 
експертизата на трайно намалената работоспособност като 
включи в него определяне на нуждата и вида от помощни 
средства, приспособления и съоръжения и медицински 
изделия. По този начин ще се избегнат противоречиви 
тълкувания и незаконосъобразни практики. 

Финансирането и предоставянето на помощните 
средства, приспособленията, съоръженията и медицинските 
изделия за хората с увреждания се осъществяват въз основа 
на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, 
приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за 
хората с увреждания. Механизмът за финансиране и стандартите 
се определят с Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, меха-
низма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени про-
дукти, медицински изделия и на диетични храни за специални 
медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на 
превишените средства прилагане на механизъм, гарантиращ 
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК и с Наредба 
за условията и реда за съставяне на списък на медицинските 
изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за 
определяне на стойността, до която те се заплащат, а механизмът 
за предоставяне – в ППЗХУ. С оглед на невъзможността новият 
механизъм да бъде изработен в заложения срок, бе предприет 
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подход на поетапното му влизане в сила, за да не се допусне 
ситуация, при която хората с увреждания се лишават от 
необходимите им ПСПСМИ.

Медицинските условия, експлоатационните срокове и 
необходимите медицински документи за предоставянето на 
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия, за които хората с увреждания с установена потребност, 
съобразно вида на увреждането и индивидуалната оценка 
на потребностите, ползват целевата помощ, са посочени 
в Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ. Важно е да се 
отбележи, че в някои случаи експлоатационните срокове са 
прекалено дълги, а в дадени ситуации (например при падане 
на човека с увреждане и счупване на ортеза по индивидуална 
мярка) предвиденото право на ремонт е несъразмерно 
с конкретния вид нужда на лицето с увреждане. В това 
отношение се наблюдава тенденция законодателя да избягва 
актуализацията на този проблем и да оставя една и съща уредба 
още от ЗЗРСИИ (отм.). В бъдеще са необходими съществени 
промени относно сроковете на експлоатация на ПСПСМИ. 

Съответната помощ се предоставя на правоимащото 
лице за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия само от 
лица, вписани в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с 
увреждания, с изключение на помощта, отпускана по т. 4, буква 
«е» от приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ. Целевата 
помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия 
се отпуска със Заповед на директора на дирекция „Социално 
подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице 
в 10-дневен срок след представяне на допълнителните 
документи. Към изискуемите медицински документи, изда-
дени от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК се прилагат и допълнителни - 
проформа фактура - за изделията, изработвани по поръчка, 
и за целевите помощи, отпускани за ремонт, протокол от 
производител, вписан в Регистъра на лицата, осъществяващи 
дейности по предоставянето на ПСПСМИ, с който се определят 
специфичните проектни характеристики, съгласно заданието 
за изработване на изделието - само за изделията, изработвани 
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по поръчка. Заповедта за отпускане на помощта се издава в 
три екземпляра за всяко помощно средство, приспособление, 
съоръжение и медицинско изделие поотделно, а за отказ за 
отпускане - в два екземпляра. Два екземпляра от заповедта за 
отпускане на помощта се предоставят на човека с увреждане 
заедно с екземпляр на предавателно-приемателния протокол 
по образец съгласно приложение № 3 от ППЗХУ. Целевата 
помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия 
се реализира в 3-месечен срок от датата на съобщаването на 
Заповедта освен в случаите, когато изработването или ремонтът на 
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия изисква по-дълъг период и е удостоверено с документ 
от изпълнителя. Заповедите за отпускане на целеви помощи за 
медицински изделия по т. 1, 2, 3а, 3б, 4, 6 и 7 от приложение № 
2 към чл. 68, ал. 1 след изтичането на експлоатационния срок се 
издават въз основа на първоначалните медицински документи, 
удостоверяващи потребността от тях. Хората с увреждания с 
отпусната целева помощ за изработване, покупка или ремонт на 
ПСПСМИ имат право на парична компенсация за пътни разходи 
в страната, когато тези помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия не могат да се изработят, 
закупят или ремонтират по настоящ адрес и тяхното присъствие 
е необходимо. За получаване на паричната компенсация в 
срок до един месец от получаването на помощните средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия човекът с 
увреждане представя в дирекция „Социално подпомагане“ по 
настоящ адрес следните документи - билет за пътуване в двете 
посоки в страната - във втора класа на бърз и пътнически влак 
или с автобус, издаден съгласно изискванията на Закона за 
железопътния транспорт и Закона за автомобилните превози и 
документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва 
ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия, доказващ явяване за вземане на мярка, 
проба или за получаване на готовото помощно средство, 
приспособление, съоръжение или медицинско изделие от страна 
на човека с увреждане. Директорът на дирекция „Социално 
подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице 
в 7-дневен срок от представянето на посочените документи 
издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на 
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паричната компенсация. Този вид компенсация получават и 
придружителите на децата до 18-годишна възраст. Лицата, които 
ползват личен превоз, получават парична компенсация в размер 
на стойността на билет за пътуване във втора класа на бърз и 
пътнически влак или с автобус след представяне на документ от 
лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на 
ПСПСМИ.

С оглед на усъвършенстване на законодателството 
е нужно да се направят промени в размера на паричната 
компенсация за пътни разходи, която получават лицата с ув-
реждания, които ползват личен превоз при снабдяването с ПСП-
СМИ извън настоящия им адрес. Сегашният размер не отговоря 
на икономическите темпове на развитие, нито е на базата на 
доходите, които получават лицата с увреждания. Според мен, 
добър подход е в бъдеще да се регламентират средства за мо-
билни екипи, които да предоставят услуги, свързани с ПСПСМИ 
по постоянния адрес на хората с увреждания. По този начин ще 
се постигне стабилност в прилагането на законодателството в 
сферата на уврежданията. Например такива екипи съществуват 
в САЩ. 

В ППЗХУ е предвиден ред за закупилите ПСПСМИ в 
чужбина, както и за хората с увреждания, които са получили 
разрешение за лечение в чужбина. 

Човекът с увреждане или оправомощеното лице (по чл. 21, 
ал. 2, т. 2-4 от ЗХУ) получава помощните средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия след представяне на 
екземпляр от Заповедта за отпускане на целевата помощ на 
избрано от него лице, вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от 
Закона за хората с увреждания. Отпуснатите целеви помощи за 
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия на хората с увреждания се изплащат от Агенцията за 
социално подпомагане. Средствата за реализираните целеви 
помощи на стойност до максималния размер за изработване, 
покупка и ремонт на съответното ПСПСМИ се превеждат от 
дирекция „Социално подпомагане“ по сметките на лицето, 
вписано в горепосочения Регистър, което ги е предоставило. 
Това е така, тъй като съдебната практика по отменения ЗИХУ 
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показа много злоупотреби, когато парите се превеждат на 
лицата с увреждания. Начинът за превеждането на средствата, 
както и сроковете са уредени в ППЗХУ. Дирекции „Социално 
подпомагане“ водят досиета на лицата, подали заявление 
декларация за отпускане на целева помощ, което съдържа - 
попълнено заявление декларация по образец за извършване на 
индивидуална оценка на потребностите, медицински документи, 
екземпляр от издадената заповед за отпусната целева помощ, 
копие на първичен счетоводен документ съгласно Закона за 
счетоводството или фактура съгласно Закона за данък върху 
добавената стойност и екземпляр от предавателно-приемателен 
протокол по образец. Съществува императивна забрана помощ-
ните средства, приспособления, съоръжения и медицинските 
изделия да бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките 
на експлоатационния срок. При преустановяване ползването 
на помощните средства, приспособления, съоръжения и 
медицинските изделия те се връщат в дирекция „Социално 
подпомагане“ с изключение на изработените по поръчка. 
Върнатите помощни средства, приспособления, съоръжения и 
медицинските изделия могат да се предоставят на нуждаещи се 
лица или на здравни и социални институции.

Положителен момент в Закона за хората с увреждания е 
уредбата на Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по 
предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления 
и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, 
който е създаден и поддържан към настоящия момент от АХУ 
(чл. 88-91 от ЗХУ). Той е публичен и се поддържа в електронен 
вид.17 Дейностите по предоставяне на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с 
увреждания се извършват от лица с търговскоправен статут или 
по законодателството на друга държава - членка на Европейския 
съюз, на друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 
Швейцария и нямат публични задължения. В Регистъра се 
вписват и поддържат данни за посочените лица. Процедура-
та за вписване в него – заявлението по образец и съответните 
приложения е регламентирана в чл. 88, ал. 4-8 от ЗХУ. Подадените 
заявления се разглеждат от Комисия, определена със заповед на 

17  https://ahu.mlsp.government.bg/portal/mips/firms/
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изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания. 
В 14-дневен срок от датата на постъпване на документите на 
определените документи тя прави мотивирано предложение за 
вписване в Регистъра или за отказ до изпълнителния директор 
на Агенцията за хората с увреждания, като при непълноти или 
несъответствия в документите по на лицето се предоставя 
10-дневен срок за отстраняването им. По преценка на комисията 
може да бъдат извършвани проверки за достоверността на 
представените документи и декларираните обстоятелства. В 
този случай срокът се удължава. Изпълнителният директор на 
Агенцията за хората с увреждания или оправомощено от него 
длъжностно лице в тридневен срок от датата на приключване 
на работата на Комисията издава Заповед за вписване в 
Регистъра или мотивирана заповед, с която се отказва вписване. 
В тридневен срок от издаването на заповедта компетентният 
орган извършва вписване в Регистъра и издава удостоверение за 
регистрация. Удостоверението за регистрация е индивидуален 
административен акт.18 Заповедта (за вписване или отказ) 
подлежи на обжалване по административен ред. Обжалването 
няма суспензивен ефект. Условията и редът за осъществяването 
и контрола на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия 
за хора с увреждания се определят с Наредба № РД-07-8 от 24 
юли 2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на 
дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, 
приспособления и съоръжения и медицински изделия за хо-
рата с увреждания. В Регистъра неизчерпателно са изброени 
подлежащите на вписване обстоятелства (чл. 90 от ЗХУ). В чл. 91 
са предвидени и основанията за заличаване на регистрацията, 
както и нейното подновяване. 

Към настоящия момент е нужно да се регламентира 
обучението на лицата, които изработват, например медицински 
изделия, тъй като съществува недостиг на добре обучени 
специалисти. Наредба № 14 от 5 май 2010 г. за придобиване на 

18  Индивидуалният административен акт е конкретно волеизявление, насочено спрямо 
конкретно определен адресат (адресати). Този акт е максимално конкретизиран и по съдържание 
- разрешава или отказва, забранява или предписва нещо точно определено. С еднократното му 
прилагане (изпълнение) обикновено действието му се изчерпва напълно (освен ако действието му 
е за определен по-дълъг период от време или пък с него са учредени правни статути). – Лазаров, 
К. Административно право, С:. Фенея, 2007, с. 79
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квалификация по професията „техник по ортопедична техника“ 
определя държавното образователно изискване, но не е актуа-
лизирана и съобразена с международните механизми за обу-
чение на специалисти.

Заключение

Правото на осигуряване на помощни средства, 
приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората 
с увреждания е развито в българското законодателство, но се 
нуждае от актуализиране. 

Според мен, de lege ferenda е необходимо българският 
законодател да обособи самостоятелен раздел в Закона за 
хората с увреждания, който да се отнася до правото им на 
достъп до помощни средства, приспособления и съоръжения и 
медицински изделия - начините за отпускане на целеви помощи, 
списъците на ПСПСМИ и уредбата за воденето, поддържането 
и контрола на Регистъра на производителите и търговците на 
ПСПСМИ. Аргумент за това е, че материята, свързана с ПСПСМИ 
за хора с увреждания е комплексна и със своя характерна 
специфика, подлежаща на трайна уредба. Регламентирането ѝ 
изцяло в подзаконови актове крие опасност от нееднозначно 
тълкуване, както и затруднен достъп на лицата с увреждания до 
качествени помощни средства, приспособления и съоръжения и 
медицински изделия.

Според мен в чл. 39, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 
30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат е необходимо да се уточни, 
че актуализацията на Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ 
касае само медицинските изделия, тъй като това не става ясно от 
посочената разпоредба.

Нужно е да се направи промяна в състава на Комисията 
за осъществяване по актуализация, като задължително в нея 
трябва да участват Организации на и за хората с увреждания. 
Аргумент в полза на предложението, е че в тези Организации 
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участват хора с увреждания (притежават практически опит 
в използването на медицински изделия) или хора, които се 
застъпват за техните права и чрез включването им в посочената 
Комисия ще се гарантира по-пълноценно правото им на достъп 
до медицински изделия.

Считам, че използваният израз „възможност за интеграция 
на хората с увреждания“ в чл. 42, ал. 2, т. 4 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на списък на медицинските 
изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за 
определяне на стойността, до която те се заплащат е важно да 
се замени с „възможност за реализирането на правата на хората 
с увреждания“, тъй като терминът „интеграция“ е остарял и 
дискриминационен и не кореспондира на новия подход на 
законодателството в сферата на уврежданията.

Според мен, българският законодател е нужно да 
допълни определеното в чл. 61 от НМЕ съдържание на 
експертизата на трайно намалената работоспособност, като 
включи в него определяне на нуждата и вида от помощни 
средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия. 
По този начин ще се избегнат противоречиви тълкувания и 
незаконосъобразни практики.

С оглед на усъвършенстване на законодателството е нужно 
да се направят промени в размера на паричната компенсация 
за пътни разходи, която получават лицата с увреждания, 
които ползват личен превоз при снабдяването с ПСПСМИ 
извън настоящия им адрес. Сегашният размер не отговоря 
на икономическите темпове на развитие, нито е на базата на 
доходите, които получават лицата с увреждания. Според мен, 
добър подход е в бъдеще да се регламентират средства за 
мобилни екипи, които да предоставят услуги, свързани с ПСПСМИ 
по постоянния адрес на хората с увреждания. По този начин ще 
се постигне стабилност в прилагането на законодателството в 
сферата на уврежданията.
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В статията се прави преглед на правата на 
лекарите, пандемиите, белязали човешката 
история, както и на разразилата се „битка” 
с коронавируса. Посочени са данни от 
минало и настояще и се обръща внимание 
на мерките, които биват предприемани в 
борбата с различните епидемии, с които 
човечеството се е срещало. Представен е 
анализ на българското законодателство, 
касаещо здравеопазването, както и 
предприетите мерки за справяне с 
пандемията. Поставен е акцент върху 
правата и задълженията на лекарите 
при изпълнение на дълга им, както и 
потенциалните опасности, на които са 
изложени при упражняване на своята 
професия. Целта на статията е фокусирана 
към анализ на правния режим на правата 
и задълженията на лекари и медицински 
специалисти в исторически аспект, анализ 
на действащото законодателство сега и 
съответни изводи за оптимизиране на 
законови норми, ползвайки се от опита и 
грешките в исторически аспект.

пандемия, коронавирус, 

лекари, права, 
законодателство

pandemic, 
Covid-19, medics, 

rights, legislation

The article provides an overview of the pan-
demics that marked human history and the 
battle with Covid-19. There is information 
from past and present events and the atten-
tion is paid to the measures taken in the fight 
against the various pandemics that humanity 
has encountered. An analysis of the Bulgarian 
legislation concerning healthcare is present-
ed, as well as the measures taken to deal with 
the pandemic. There are given examples of 
the Constitutional court consistent practice in 
this direction and the attention is paid to the 
important texts of the Convention of the Pro-
tection of Human Rights.
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Исторически преглед на най-тежките 
пандемии в историята на човечеството

Светът не веднъж е бил изправян пред пандемични 
предизвикателства, но някак е съумял да се съхрани и да преодолее 
кризисните ситуации. В световен план историята познава три глобално-
регионални пандемии, белязани от огромни човешки загуби. Това 
са т.нар. „Юстинианова чума”, започнала през 541/542 г., заедно 
с последвалите я циклични чумни пандемии. Предполага се, че 
огнището е възникнало в Етиопия или Египет, като е започнало да 
се разпространява по търговските канали по Средиземно море. В 
описания от Прокопий Кесарийски феномен става известно, че след 
пристигането си в Константинопол болестта отнема живота на до 5000 
души на ден, а в някои случаи и до 10 000. Една от характеристиките му 
е некрозата на ръката.1

Следващата и позната като най-опустошителната пандемия 
в човешката история е т.нар. „Черна смърт”, при която измира около 
една трета от населението в Европа, а някои от новите изследвания 
дори оценяват жертвите на почти половината жители. Установено 
е, че посочената пандемия е причинена от бактерията “Yersin-
ia pestis”, често срещана при бълхите по различни видове гризачи. 
Тази бактерия се среща в различни краища на света, включително 
Централна Азия, Кюрдистан, Югозападна Азия, Северна Индия и 
Уганда. Поради климатичните изменения в Азия, гризачите започват 
да напускат изсъхналите тревни площи и пренасят заразата в по-
населените региони. Несториански гробове от 1338 – 1339 г. в близост 
до Исък Кул, Киргизстан, имат надписи, отнасящи се до Черната смърт 
и според много епидемиолози, бележат началото на епидемията. 
Оттам тя лесно би могла да достигне до Китай и Индия. Специалисти в 
областта на медицинската генетика излагат предположение, че и трите 
големи вълни на пандемията “Черна смърт” вероятно са започнали от 
Китай. Заболяването се характеризира с внезапна проявя на висока 
температура, главоболие, световъртеж, помрачено съзнание и протича 
със значително тежка клинична картина.2

Третата по-известна глобална вълна на чумна пандемия 

1  Матанов, Хр. Чумни пандемии и история. „Юстиниановата чума“ и „Черната смърт“: два 
повратни периода в историята на средновековните Балкани. – В: Civitas humano-divina В чест на 
проф. Георги Бакалов. С., 2004, 339 – 347.
2  Спинези, Ст. 100-те най-големи бедствия на всички времена. С., 2004

I
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избухва в Индия през 1892 г. и се разпространява в света през Азорските 
острови и Южна Америка, като жертвите й само в Индия възлизат на 6 
млн. души.3

В съвременния свят една от най-смъртоносните пандемии 
е причинена от т.нар. „Испански грип”, който се разпространява 
непосредствено след края на Първата световна война. Жертвите му са 
между 50 и 100 милиона души. Като източник на заразата е посочен 
Китай. По това време във вътрешните райони на страната интензивно 
се набира работна ръка, която е необходима за разразилата се война 
на територията на Европа, като Китай се включва на страната на 
Антантата. Работниците биват транспортирани през САЩ и Канада, 
като бележат началото на непознат дотогава мутирал грипен щам. 
Трудовият корпус, събран в Китай стига до фронта във Франция и се 
включва в прокопаването и възстановяването на жп линии и пътища. 
Жертвите за загубилата войната България възлизат на 80 000 души. 
Воюващата на два фронта България тежко понася новата заплаха след 
честите епидемии от холера, тиф и други силнозаразни болести през 
онова десетилетие.4 Очевидци свидетелстват, че в усилията си да спрат 
разпространението на холерата в окопите, българските военни лекари 
дори прибягвали до физическа разправа с онези войници, които не 
преварявали водата си. Срещу холерата неволно помогнала и масовата 
консумация на плесенясал хляб през войната - известно е, че плесените 
са суровина за производството на пеницилина, открит през 1928 година 
от Александър Флеминг. Но преваряването на водата и плесенясалият 
хляб са безсилни срещу грипните щамове. Медицинският факултет към 
Софийския университет е създаден едва през ноември 1917 година, а 
това отчасти обяснява липсата на адекватно противодействие срещу 
грипната пандемия. Историкът проф. Людмил Спасов припомня в тази 
връзка, че отлично обучените руски военни лекари изиграват важна 
роля за подобряване на българската медицина и за въвеждането 
на карантината като превантивна мярка срещу остроинфекциозни 
заболявания.5 Тези лекари пристигат в България с руските войски, 
бягащи от болшевишкия терор. Сред лекарите се открояват известни 
учени като академик Георгий Рейн, който е един от най-уважаваните 
лектори в Софийския университет. Белогвардейските военно-полеви 
3  Гюзелев, Васил. “Апология на средновековието”, стр. 67 – 68. Класика и стил, ISBN 954-9964-
98-1, 2004.
4  Матанов, Христо. “Средновековните Балкани. Исторически очерци”, София. Парадигма, стр. 
50 – 56, ISBN 954-9536-61-0.
5  https://dariknews.bg/novini/sviat/kogato-ispanskiiat-grip-ubi-desetki-hiliadi-bylgari-2217147
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болници в Търново и Стара Загора оказват помощ на местното население 
при ограничаването на разпространението на заразата, разказва още 
проф. Спасов.

Всяка епоха е белязана от своя апокалипсис, а през българските 
територии са преминали не една или две тежки пандемии.

Първата карантина у нас се налага през 19 век заради едрата 
шарка в района на днешното село Могилица, област Смолян, което тогава 
е било в пределите на Османската империя. Най-голямата болница в 
Южна България – „Свети Георги” в Пловдив също дължи създаването 
си на пандемична обстановка. Заради пламналата холера по време на 
Руско-турската война, войниците биват изолирани, като впоследствие 
се строи и болницата, в която има инфекциозно отделение. 

В миналото османските лекари давали съвет за прекадяване на 
улиците и домовете с мащерка, сандалово дърво и дафинов лист. Като 
средство за дезинфекция препоръчвали оцет и розова вода и съветвали 
хората да спазват дистанция, като се поздравяват отдалече.

Лекарите – роля и функции в борбата с 
пандемиите през вековете

По времето на Юстиниановата чума общността на медиците е 
била доста ценена от обществото. Лекуващите лекари от времето на 
чумната пандемия са ангажирани да изпълняват и задълженията на 
държавни служители през 14 век.6 Основното им задължение, освен 
полагането на грижи за болните, било и записването на жертвите на 
болестта в т.нар. публични регистри. В някои европейски градове като 
Флоренция и Перуджа лекарите дори получавали привилегията да 
извършват аутопсии на починали хора, за да определят причината за 
смъртта и ролята на заболяването в нея. Преди това аутопсиите са били 
абсолютно забранени в Европа. Медиците започнали да се превръщат 
и в завещатели, или поне в свидетели на много завещания, направени 
по време напандемията от чума. Те давали съвети на пациентите си 
относно поведението им преди смъртта. По този начин се започнало 
постепенното зараждане на морално-етичния характер на отношенията 

6  Матанов, Хр. Чумни пандемии и история. „Юстиниановата чума“ и „Черната смърт“: два 
повратни периода в историята на средновековните Балкани. – В: Civitas humano-divina В чест на 
проф. Георги Бакалов. С., 2004, 339 – 347.
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между лекар и пациент.7

Интерес представляват и условията, при които са осъществявали 
дейността си лекарите при предходните пандемии в историята, както 
и в условията на Covid-19, които ще бъдат разгледани в следващите 
абзаци.

Облекло на лекарите

То се е състояло от специално изработен защитен 
костюм, изработен първоначално от Шарл де Лорме през 1619 година. 
За пръв път подобни защитни обекла били използвани в Париж, но 
впоследствие те се разпространили в цяла Европа.

Костюмът се състоял от маска със стъклени отвори за очите и 
извита предна част, имаща форма на клюн на птица. Чрез тънки връзки 
маската се фиксирала пред носа на лекаря. В предната й част имало 
дупки, изпълняващи ролята на респиратор, защото в тях имало слама, 
напоена с ароматни субстанции. Използвали са се амбра, балсам 
от мента, камфор, карамфил, лауданум, смирна, венчелистчета от 
рози. Това облекло се смятало за защитен метод срещу „отровната 
миазма”, циркулираща във въздуха. Тази теория впоследствие бива 
опровергана от появата на микробната теория. Лекарите разполагали с 
тръстикови показалки, чрез които измервали пулса на пациентите и ги 
преглеждалиш, без да се докосват до тях.

Останалата част от облеклото се състояла от палто, изработено 
от тежка материя. То било покрито с восък, като по този начин се 
обхващал плътно врата. Палтото достигало до глезените. Повечето от 
тях имали качулки, над които медиците слагали шапки и ръкавици от 
мароканска кожа (също напоени с восък).

Медиците, лекували заболелите от чума чрез кръвопускане 
и други средства за защита. Подутините вследствие на бубонната 
чума се лекували с жаби. Медиците нямали право да си общуват със 
здравите, поради естеството на тяхната дейност и възможността за 
разпространение на заболяването. Те живеели под карантина, заедно 
със своите пациенти.

Във връзка с горното можем да направим извод, че примерът, 
който се даде по-горе с описаната ситуация е, че липсва правна уредба 

7  Пак там.
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или законова норма за работни облекла по време на пандемия. В 
българското законодателство не съществува категорична разпоредба, 
която да вмени задължение за носене на защитно работно облекло.

Известни средновековни лекари, лекували заболели от чума

Интересен факт е, че един от медиците, оказвал помощ на 
своите пациенти е Нострадамус. Той се интересувал от различните 
превантивни мерки, които можели да бъдат предприети срещу чумата. 
Част от тях били свързани с премахването на заразените трупове, за 
да можело да се осигури чист въздух и вода за пиене. Той отхвърлял 
практикуването на кръвопускане на заразените пациенти.

В италианския град Павия през 1479 година практикувал Джовани 
де Вентура. Ирландският лекар Найл Оглакейн (1563 -1653) спечелил 
дълбоко уважение в Испания, Франция и Италия за смелостта му, 
проявена при лечението на многобройните жертви на чумата. Парцелз 
също е бил сред лекарите с големи заслуги за лечението на пациенти, 
заразени от чума.8

Лекарите и Covid-19 – правно регулиране на дейността им в 
България

И в миналото, и днес, тези, които са полагали грижи и усилия 
за обществото в изпълнение на положената Хипократова клетва, са 
лекарите. Във време, в което света е покосен от пандемията Covid-19, 
погледите на надеждата са отправени именно към тях. След период на 
подценяване, критика, подозрителност и недоволство, населението, 
политиците и медиите се обръщат към лекарското съсловие, в 
чийто ръце е нашето здраве. Доказали се в областта си специалисти 
ежедневно се борят с коронавируса и полагат грижи за болните, дори за 
сметка на собствения си живот. Не са малко случаите, в които лекарите 
са поставяни със седмица под карантина на работното си място, без 
възможност да видят семействата си и да получат помощта, от която 
както останалите се нуждаят. Мнозина от тях не разполагат със защитно 
облекло поради недостиг на такова и рискуват собственото си здраве 
в изпълнение на професионалния си дълг. Именно това е причината, 
която принуждава лекарите да напуснат своята работа. Предполага 

8  https : / /h is tor y. f ramar.bg/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D1% 80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B-
D % D 0 % B 0 % D 1 % 8 7 % D 1 % 8 3 % D 0 % B C % D 0 % B D % D 0 % B 0 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B -
F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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се, че голяма част от българските лекари и медици са напуснали 
своята работа през изминалата година поради липса на достатъчно 
предпазни средства, които да ги предпазят от заразяване с Covid-19. 
Без виталноважните предпазни облекла, необходимата апаратура 
и подготовка, българският лекар бива хвърлян на фронта в борбата 
срещу непознатия вирус. В този ред на мисли е редно да отбележим 
нуждата от законодателно усъвършенстване и решаване на проблема 
като се въведе трайна уредба, която да регламентира посоченото. 
Държавната власт и обществото следва да отчитат както реалните 
рискове за физическото здраве на лекарите, така и отрицателното 
въздействие върху психичното им здраве. В тази връзка е важно да се 
отбележи, че правото на здраве определено в международноправната 
уредба като право на всяко лице да постигне възможно най-добро 
състояние на физическо и душевно здраве трябва да бъде гарантирано 
на всяко лице, включително на лекарите. В чл. 2 от Закона за здравето е 
посочено, че опазването на здравето на гражданите като състояние на 
пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален 
приоритет и се гарантира от държавата чрез прилагане на следните 
принципи:

1. равнопоставеност при ползване на здравни услуги;

2. осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ, с приоритет 
за деца, бременни и майки на деца до една година;

3. приоритет на промоцията на здраве и интегрираната профилактика 
на болестите;

4. предотвратяване и намаляване на риска за здравето на гражданите 
от неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената 
среда;

5. особена здравна закрила на деца, бременни, майки на деца до една 
година и лица с физически увреждания и психически разстройства;

6. държавно участие при финансиране на дейности, насочени към 
опазване здравето на гражданите.

В пандемичната обстановка индиректно понякога биват 
нарушавани и правата на лекарите, свързани с правото им на личен и 
семеен живот, както се посочи по-горе. В този ред на мисли е важно е да 
се отбележи Европейската конвенция за защита на правата на човека. 
Това е основополагащ акт, подписан през 1950 г., с който се създават 
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права и свободи, като обвързва всички подписали я държави със 
спазването им. В чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека9 
е ясно посочено, че всеки има право на неприкосновеност на личния 
и семейния живот. Намесата на държавните власти в упражняването 
на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и 
необходими в едно демократично общество в интерес на националната 
и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние 
на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за 
защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.10

Важен е текстът на разпоредбата на чл. 15 от Конвенцията, а 
именно: „Дерогиране при извънредно положение“, като текстът гласи, 
че по време на война или на извънредно положение, застрашаващи 
съществуването на нацията, всяка от Βисокодоговарящите страни може 
да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните 
задължения по тази Конвенция, но строго в пределите на изискванията 
на положението, при условие че тези действия не са несъвместими 
с другите й задължения по международното право. На основата 
на предходната разпоредба не се допуска никакво освобождаване 
от задълженията по член 2, освен по отношение на смъртта като 
резултат от правомерни актове на война, както и от задълженията по 
членове 3, 4 (параграф 1) и 7. Освен това високодоговаряща страна, 
която се възползва от правото на такова освобождаване, е длъжна 
да предостави на Генералния секретар на Съвета на Европа пълна 
информация относно предприетите действия и породилите ги причини. 
Тя също така е длъжна да информира Генералния секретар на Съвета на 
Европа за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване 
прилагането на разпоредбите на Конвенцията в пълния им обем. Т.е. 
дори и при временната дерогация на конвенцията, държавата трябва 
да спазва забраната за изтезания, забраната за робство и принудителен 
труд, както и забраната за налагане на наказание без закон. В този 
контекст Европейската конвенция за защита на правата на човека е 
първият международен акт, с който се придава задължителност на 
правата на човека.

В този ред на мисли бихме могли да разгледаме Решение 
№ 8 от 28 юни 2016 г. по конституционно дело № 9/2015 г. по повод 
постъпило искане от 57 народни представители на 43-то Народно 
събрание за установяване на противоконституционност, несъответствие 
9  Конвенция за защита на правата на човека
10  Европейската конвенция за защита на правата на човека
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с общопризнати норми на международното право и с международни 
договори, по които България е страна, на чл. 34а и чл. 37а от Закона за 
лечебните заведения.

В искането се твърди, че чл. 34а ЗЛЗ противоречи на чл. 52, ал. 
1 от Конституцията на Република България относно конституционно 
определения вид нормативен акт за регулация на здравното 
осигуряване и относно достъпността на медицинската помощ.

Интересно е да се спомене, че задължението на държавата 
по чл. 4, ал. 2 и чл. 52, ал. 3 и ал. 5 от Конституцията е в корелация 
с „правото на здраве” на гражданите, уредено по специфичен начин 
в чл. 52, ал. 1 от Конституцията като право на здравно осигуряване, 
гарантиращо достъпна медицинска помощ, и безплатно ползване на 
медицинско обслужване. Това право е в основата на дейностите по 
осъществяване на държавната здравна политика и има приоритет пред 
икономическите съображения за ефективност на здравните грижи и 
минимизиране на разходите. В цитираните конституционни текстове 
ясно може да бъде разчетено признаването на здравето на хората като 
публично благо – цел на националната здравна политика.

В този смисъл свободният пазар не е в състояние сам да разреши 
противоречията между интересите на изпълнителите на медицински 
дейности и държавата, която е длъжна да провежда национална 
здравна политика с ограничен публичен финансов ресурс. Закрилата 
на здравето на гражданите като публично благо, чрез осигуряване 
на равнопоставен достъп до медицински дейности е без съмнение 
легитимната, конституционно дефинирана цел на ЗЛЗ. Пазарът не 
може да отговори на социалната потребност от справедливост при 
осъществяване закрилата на здравето като публично благо. Това 
предполага интервенция на държавата. Предвидената с разпоредбата 
на чл. 34а от ЗЛЗ възможност за РЗОК да избират с кои лечебни заведения 
да сключват договори в областите, в които броят на леглата за болнично 
лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, 
определени с Националната здравна карта, не ограничава свободата 
на избор на пациентите относно изпълнителите на здравни услуги и 
не води до неравно третиране на стопанските субекти, до нарушаване 
на конкурентното начало и до отпадане на достатъчен мотив за 
инвестиции. Обратното твърдение се основава на идеализирането на 
свободния пазар, на пренебрегването на социалните детерминанти на 
този избор и не отчита качеството на здравето като публично благо. То 
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пренебрегва и спецификата на пазара на медицински дейности.

В тази връзка икономическата свобода не е абсолютна и тя 
отстъпва пред необходимостта да се осигури, в условията на ограничен 
публичен ресурс, постигането на приоритетната цел в здравеопазването 
– гарантиране на живота и закрила на здравето на гражданите.

Държавната интервенция тук е не само конституционно търпима, 
тя е обществено потребна и социално оправдана от легитимната 
цел на закона. Освен това, предвидената в чл. 34а ЗЛЗ възможност 
за държавна намеса е ограничена във времето и пространството – 
законът предвижда възможност за актуализация на националната 
здравна карта и не създава ограничения за инвестиции в областите, в 
които потребностите от здравни услуги не са задоволени. Сумарният 
ефект от тази държавна намеса е насърчаване на конкуренцията 
между изпълнителите на медицински дейности на територията на 
цялата страна и осигуряване на еднакви възможности за достъпна 
медицинска помощ на населението, при справедливо разпределение 
на разполагаемия публичен ресурс.

Необходимо е да се подчертае и че актовете, с които се 
реализира тази държавна политика подлежат на съдебен контрол. 
В Решение № 9 от 2003 година, съдът е приел, че ограниченията в 
откриването на аптеки са допустими, когато по този начин „се защитават 
по-висши конституционни ценности, като здравето на гражданите“. В 
същото решение съдът подчертава, че здравето на гражданите е по-
висша конституционна ценност от „прокламираните в чл. 19, ал. 1 и 
ал. 2 от Конституцията принцип на свободна стопанска инициатива и 
изискването за създаване и гарантиране на еднакви правни условия 
за стопанска дейност на правните субекти“. В Решение № 9 от 2010 
година, Съдът е подчертал, че „въвеждането на критерии, на които 
трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, за да 
се включат в здравноосигурителната система е въпрос на управленска 
концепция и законодателна целесъобразност, които са извън обхвата 
на контрола за конституционосъобразност“. В решението се посочва и 
че „медицинската помощ е регулирана от държавата дейност“.

Същата логика е залегнала и в основата на Решение № 1 
от 2014 година, където се посочва, че „принципът по чл. 19, ал. 2 от 
Конституцията може да бъде ограничаван в своето прилагане“ и че 
„изискването правните субекти да имат еднакви правни условия 
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за стопанска дейност търпи държавно регулиране“, чиито граници 
следва да бъдат „обективно необходими, ясно и безпротиворечиво 
очертани и да отговарят на критерий пропорционалност“. Този извод 
кореспондира и с разбирането, изразено в Решение № 6 от

1997 година, където съдът е приел, че „правото на свободна 
стопанска инициатива няма абсолютен характер“ и „не изключва 
принципите на държавно регулиране и на държавен контрол“. Същото 
разбиране дословно е потвърдено и в Решение № 14 от 1998 година. 
Разпоредбата на чл. 34а ЗЛЗ не нарушава и международни договори, 
по които Република България е страна. Тя е напълно в съответствие 
с чл. 12, б. „г“ от Международния пакт за икономически, социални 
и културни права (МПИСКП)11. В пакта са описани мерките, които 
трябва да бъдат взети за осъществяване на правото на труд, правото 
на справедливи и благоприятно условия на труд, правото да бъдат 
образувани професионални съюзи и всяко лице да членува в профсъюз 
по свой избор, правото на социална сигурност и социално осигуряване, 
правото на защита на семейството, правото на задоволително жизнено 
равнище, правото на възможно най-добро състояние на физическо 
и душевно здраве, правото на образование и на участие в културния 
живот.12 Като отчита непазарния характер на здравето и спецификата 
на пазара на медицински дейности, законодателят определя 
съответната на тази специфика държавна интервенция. Доколкото 
произтичат ограничения за изпълнителите на медицински дейности, 
тези ограничения не засягат правата на потребителите на медицински 
услуги, защото отговарят на основните изисквания, посочени в чл. 4 
МПИСКП – те са предвидени в закон, ориентирани са към повишаване 
благоденствието на обществото и осигуряват ефективно разходване на 
наличен публичен ресурс за здраве. В едно демократично общество, 
тези ограничения са легитимирани чрез създаваните от тях условия за 
равнопоставен достъп на всеки гражданин до медицински грижи13.

Важно е да се спомене Европейската социална харта14, 

11  Христозова, М. Международна защита на правата на човека в системата на ООН– сборник 
с научни публикации от международна научна конференция “ООН: Исторически традиции и 
съвременно право”, 2 - 3 октомври 2015 г., град Благоевград, Университетско издателство „Неофит 
Рилски”, Благоевград, 2015, с. 641-648
12  Международен пакт за икономически, социални и културни права.
13  Мавров, М.,Христозова, М. “Дискриминацията в здравеопазването”, STUDIA IURIS - 
специализирано юридическо списание на ПУ “Паисий Хилендарски“, Брой 2, 2019 с. 56-63, ISSN 
2367‐5314
14  Европейска социална харта.
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подписана в Торино на 18 октомври 1961 г., с която държавите-членки 
се споразумяват да осигурят на своите народи социални права, за да 
подобрят жизнения им стандарт и социалното благосъстояние.

В тази връзка Съдът приема, че чл. 11 от Европейската социална 
харта (ЕСХ) няма отношение към лечебните заведения като изпълнители 
на медицински дейности. Акцентът е поставен върху съществена 
страна от националната здравна политика – превенция и промотиране 
на здравето, което обаче е извън обсега на Закона за лечебните 
заведения. По тази причина Съдът не обсъжда съответствието на чл. 
34а ЗЛЗ с посочения чл. 11 от ЕСХ.15

В унисон с гореизложеното лекарите формират съществена част 
от ефективния отговор на пандемията Covid-19. Те имат витално важна 
роля в диагностиката, ограничаването и лечението на пандемията. По 
силата на професията си лекарите сякаш имат вменени задължения за 
благодеяния към определена група хора (техните пациенти). 

Но като всички останали хора лекарите имат право на защита, 
намирайки се в огнището на инфекцията. Лекарите имат задължението 
да се грижат за своите пациенти, но същевременно те трябва да бъдат 
отговорни и към своите семейства. Борбата с пандемията изиква дълги 
часове работа, а оттам и увеличено излагане на опастност, потенциални 
карантини и извънреден труд.

Важно е да се спомене, че в настоящата епидемия лекарите 
са изложени на риск от заболяване, смърт, умора вследствие на 
удължените часове, морално страдание като резултат от взимане на 
трудни решения по повод лечението и снабдяването с респиратори. 
Лекарите носят потенциални правни и професионални рискове. Трябва 
да се отбележи, че българският лекар, освен обвързан с изпълнение 
на морален и професионален дълг, следва да изпълнява задълженията 
си законосъобразно. Отказването от изпълнение на задълженията на 
лекар може да бъде по-лесно оправдано ако същият страда от диабет 
например предвид факта, че смъртността е значително по-висока при 
хора със съпътстващи заболявания. Но следва да вземем под внимание, 
че отказването от изпълнение на задълженията натоварва значително 
техните колеги, които обикновено са млади и активни, но също така 
не до там опитни в областта.16 Здравният риск, който носи един 
15  Решение на Конституционния съд № 8 от 28 юни 2016 г. по конституционно дело № 9/2015 
г.
16  Johson SB, Butcher F., Doctors during the Covid-19 pandemic: what are their duties and what is 
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индивид се прехвърля на друг, което изглежда доста несправедливо. 
Отказът може да окаже значително въздействие върху доверието 
на пациентите, защото се поставя под съмнение ефикасността на 
пандемичния отговор. Лекарската професия често се разглежда като 
взаимно съглашение с обществото за предоставяне на помощ по време 
на криза и разумен отговор в случай на спешна инфекциозна болест. 
Доверието към лекарите може да бъде подкопано от общественото 
схващане, че не са готови да действат в интерес на пациентите, защото 
не успяват да изпълнят дълга си при извънредно търсене на здравна 
помощ. Но всичко това не е достатъчно силно морално обосновано, за 
да се оправдае натиска върху лекарите да работят при обстоятелства 
извън очакваната им роля, която те смятат за психологически и/или 
физически неприемлива.17

Наблюдава се сложна корелация между права и задължения, 
от една страна и на социални фактори, от друга. Интересно е да се 
споменат и конкретни принципи, към които лекарите се придържат 
при изпълнение на своите задължения, както и изключенията, които 
неизменно ги следват. 

От важно значение е принципа на съразмерност на 
отговорността.

Правилото гласи, че тежестта на наказанието (т.е. съдържанието 
на неблагоприятните последици за нарушителя или засягането на 
неговите права) е съответно на тежестта на извършеното от него 
правонарушение. Конкретни разпоредби, в които е формулиран 
принципът са чл. 51, ал. 1 от ЗЗД, а именно че обезщетение се дължи 
за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от 
увреждането. На следващо място е чл. 189, ал. 1 от КТ: при определяне 
на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на 
нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и 
поведението на работника или служителя и чл. 27, ал. 2 ЗАНН: при 
определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, 
подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи 
вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. 
В чл. 35, ал. 3 НК е регламентирано, че наказанието е съответно на 
престъплението. При правонарушенията в клиничната медицина: 
наказанието на медицинския специалист следва да отчете, от една 

owed to them?, 2020; 0:1–4. doi:10.1136/medethics-2020-106266
17  Пак там.
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страна, неговата квалификация и притежаваните от него допълнителни 
знания и умения във връзка с осъществяваната от него дейност, и 
от друга страна, обществената значимост на неговата професия и 
свързания с осъществяването й обективен риск от увреждане на 
здравето на пациентите. Изключенията от гореспоменатото са, че при 
формалните административни нарушения и престъпления налагат се 
наказания независимо от настъпването на определени неблагоприятни 
последици. Конкретни разпоредби, които можем да посочим в 
подкрепа на това твърдение е чл. 216 от ЗЗ, а именно: Медицински 
специалист, който наруши реда за регистрация, съобщаване и отчет, 
както и реда за изолация, изследване и диспансеризация на болни, 
преболедували, заразоносители и контактни лица, се наказва с глоба от 
300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - с лишаване от правото да 
упражнява медицинска професия за срок от 6 месеца до една година. 
В ал. 1 на чл. 220 е посочено, че длъжностно лице, което не информира 
пациента относно обстоятелствата по чл. 88, ал. 1, се наказва с глоба от 
300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - с лишаване от правото да 
упражнява медицинска професия за срок от 6 месеца до една година. 
В ал. 2 на същата е посочено, че който окаже медицинска помощ без 
информирано съгласие на пациента или в нарушение на изискванията 
за даване на информирано съгласие от пациента, се наказва с глоба от 
500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - с лишаване от правото да 
упражнява медицинска професия за срок от 6 месеца до 1 година. Ал. 
3 сочи, че длъжностно лице, което предостави здравна информация 
извън условията и реда на този закон и нормативните актове по 
прилагането му, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва 
с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 
6000 лв.; - чл. 221а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 
г.) Медицински специалист, който не изпълни задължение по чл. 125а, 
се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - с 
лишаване от правото да упражнява медицинска професия за срок от 6 
месеца до една година. 

 В тази връзка е и текста на ал. 1 от чл. 125а от ЗЗ, а именно, 
че медицинските специалисти са длъжни да уведомят дирекция 
„Социално подпомагане” по местонахождението на лечебното 
заведение за всяко дете, родено в лечебното заведение, за което 
е налице риск от изоставяне, включително при липса на документ 
за самоличност на майката при раждането на детето, при самотна 
майка, при многодетна майка, при майка със сериозни или множество 
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заболявания. В ал. 2 на същата разпоредба четем, че медицинските 
специалисти, работещи в лечебните заведения или в здравните 
кабинети, са длъжни да уведомят органите на Министерството на 
вътрешните работи и дирекция „Социално подпомагане” за всяко дете, 
постъпило в лечебното заведение или посетило здравния кабинет, 
което е жертва на насилие. 

На следващо място трябва да се спомене принципа на 
еднократност при реализирането на отговорността (non bis in idem). 
Правилото е, че за едно правонарушение може да се налага само 
една санкция от съответния вид юридическа отговорност основание: 
наложеното наказание постига своята цел Конкретни разпоредби, 
в които е формулиран принципът: - чл. 189, ал. 2 КТ: за едно и също 
нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно 
дисциплинарно наказание.

В този контекст е и разпоредбата на чл. 17 ЗАНН, където 
е посочено, че никой не може да бъде наказан повторно за 
административно нарушение, за което е бил вече наказан с влязло в 
сила наказателно постановление или решение на съда. Изводът, който 
можем да направим от изложеното е, че при правонарушенията в 
клиничната медицина: принципът на еднократност се прилага спрямо 
всеки отделен правен субект. Това обаче не означава, че юридическа 
отговорност от един и същ вид не може да бъде осъществена за една и 
съща лекарска грешка, както по отношение на конкретния лекар, който 
я е допуснал, така и по отношение на лечебното заведение, в което 
той е работил. Що се касае за гражданската отговорност – възниква 
солидарност с право на регресен иск. Изключенията са с оглед 
принципът на съдебната истина.

Важно е да се отбележи и принципа на кумулиране на 
различните видове юридическа отговорност. Правилото е, че за едно 
и също деяние от извършителя може да се търси отговорност от 
всеки един вид. Основанието е, че различните видове юридическа 
отговорност преследват различни цели Конкретни разпоредби, в 
които е формулиран принципът: - чл. 186, изр. 2 КТ: нарушителят се 
наказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания 
независимо от имуществената, административнонаказателната или 
наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. При 
правонарушенията в клиничната медицина: един и същ медицински 
специалист за едно и също свое противоправно деяние може да 
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бъде: осъден да изплати обезщетение на пациента, чието здраве 
е увредил; да бъде предубпреден с уволнение и да бъде глобен от 
административнонаказващ орган или осъден за извършеното от 
него престъпление. Изключение от правилото е, че не се кумулират 
наказателната и административно наказателна отговорност. 
Основание: наказателната и административнонаказателната 
отговорност преследват общи цели, като разликата е единствено 
в преценката на законодателя относно обществената опасност на 
правонарушението (административно нарушение – престъпление). 
Конкретни разпоредби, в които е формулирано изключението: - 
общото в чл. 33, ал. 2 ЗАНН: когато се установи, че деянието, за което 
е образувано административнонаказателно производство, съставлява 
престъпление, производството се прекратява, а материалите се 
изпращат на съответния прокурор. Отделни разпоредби, в които се 
посочва, че административно наказание се налага, „ако деянието не 
съставлява престъпление“ (вж. например чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН). 

Тук е мястото да се разгледа и принципа на срочност при 
търсенето на юридическа отговорност.

Правилото е, че възможността за реализиране на юридическата 
отговорност е ограничена във времето. След изтичането на предвидения 
от закона краен срок тя не може да се търси. Смята се, че след този 
срок, реализирането на юридическата отговорност не може да постигне 
своети цели; Конкретни разпоредби, в които е формулиран принципът 
са чл. 110 ЗЗД: с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички 
вземания, за които законът не предвижда друг срок. За вземания от 
непозволено увреждане давността почва да тече от откриването на 
дееца (чл. 114, ал. 3 ЗЗД). В чл. 194, ал. 1 КТ четем, че дисциплинарните 
наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на 
нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Чл. 82, ал. 
1 ЗАНН: административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли: 
а) две години, когато наложеното наказание е глоба; б) шест месеца, 
когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се 
упражнява определена професия или дейност; в) три месеца, когато 
наложеното наказание е обществено порицание. Чл. 79, ал. 1, т. 2 НК 
сочи, че наказателното преследване и изпълнението на наказанието 
се изключват, когато е изтекла предвидената от закона давност (чл. 
80 НК посочва конкретната продължителност на давностните срокове 
в зависимост от вида на извършеното престъпление – колкото по-
голяма е обществената му опасност, толкова по-дълът е срокът, в 
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който може да се извърши наказателно преследване). Изключение от 
гореспоменатото правило е, че за реализирането на наказаказателното 
преследване за някои престъпления няма ограничения във времето 
с оглед изключително високата им обществена опасност. Конкретни 
разпоредба, в които е формулирано изключението е чл. 79, ал. 2 НК, 
а именно: не се изключват по давност наказателното преследване и 
изпълнението на наказанието по отношение на престъпление против 
мира и човечеството (могат да бъдат извършени и от медицински 
специалисти – при използване на техните специални умения).18

III Заключение
Не малка част от обществото изтъква текста на 

Хипократовата клетва като аргумент за задълженията на лекарите да 
полагат грижи за болните по време на пандемията от Covid-19. Следва да 
се има предвид обаче, че изразът „Ще препоръчвам на болните подходящ 
режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща” 
не вменява абсолютна безусловност на изпълнявания дълг, а по-скоро 
адаптация към нововъзникналите обстоятелства, при които лекарите 
осъществят задълженията си, както и към условията, осигурени им от 
държавната власт, за работа с лица, страдащи от инфекциозни заболявания. 
Без предпазна екипировка, решението за полагане на грижи за болния 
от страна на лекарите зависи от собствената им преценка и съвест. Това 
решение е лично и не следва да бъде обвързано с натиск, защото проявата 
на смелост във времена на бързо разпространяваща се и силно заразна 
болест трябва да бъде само поощрявана и да буди респект. Хипократ 
казва, че между всички изкуства медицинското изкуство е най-красивото и 
най-благородното, но, от една страна, поради неопитността на тези, които 
го упражняват, от друга страна поради повърхността на тези, които съдят за 
лекарите, то често изостава назад от другите изкуства. Като най-известният 
етичен кодекс в медицинската професия, Хипократовата клетва придава 
особена важност на защитата на медицинската тайна, непричиняването на 
вреди, недопускане на евтаназия.19 Това е регламентирано в българското 
законодателство в текстовете на Конституцията, Наказателния кодекс 
и Закона за здравето. Оттук следва и извода, че нормативните актове 
препращат към морала и към науката, която го изучава, а именно етиката.

19  Барболова Н., Етични и юридически аспекти на Хипократовата клетва и на Сестринското 
обещание на Флоранс Найнтингел, Научни трудове на Русенския университет, 2012, т. 51, с. 8.3.
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Настоящата статия представя опитът 
на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ 
при използването на съвременните 
дигитални платформи за различни 
нива на комуникация с пациентите 
на лечебното заведение. Този 
опит почива на концепцията, че в 
модерните условия немедицинското 
обслужване на пациентите оказва 
значително влияние върху техните 
нива на удовлетвореност заедно с 
качеството на получените медицински 
грижи. Съвременното общество е 
комуникационно общество. Новите 
механизми за общуване чрез 
комуникационните технологии се 
пренасят във всички сфери на нашия 
живот и здравеопазването не е 
пропуснато от тези тенденции. Все 
повече лечебни заведения използват 
различни авангардни технологии 
за общуване със своите пациенти, 
което улеснява комуникацията с тях и 
повишава тяхната удовлетвореност от 
полученото обслужване. Модерните 
технологии и здравеопазването винаги 
са вървели ръка за ръка. В последните 
години обаче се вижда как модерното 
здравеопазване разчита не само на 
високотехнологични нововъведения 
в чисто лечебната сфера, но и как все 
повече се залага на съвременните IT 
решения в улеснение на ежедневната 
медицинска и административна 
практика във все повече болници. 
В крайна сметка обаче най-
големите печеливши от процеса на 
задълбочаващо се партньорство 
между IT сектора и здравеопазването 
са пациентите, които получават все по-
висококачествено лечение и все по-
добро немедицинско обслужване.

This article presents the experience of 
“Dr. Shterev” Hospital in the use of mod-
ern digital platforms for different levels 
of communication with patients of the 
hospital. This experience is based on 
the concept that in modern conditions, 
non-medical care of patients has a sig-
nificant impact on their levels of satis-
faction along with the quality of medical 
care received. Modern society is a com-
munication society. New mechanisms for 
communication through communication 
technologies are being transferred to 
all spheres of our lives and healthcare 
has not been missed by these trends. 
More and more medical institutions 
use various advanced technologies to 
communicate with their patients, which 
facilitates communication with them 
and increases their satisfaction with the 
service received. Modern technology 
and healthcare have always gone hand 
in hand. In recent years, however, it has 
been seen how modern healthcare relies 
not only on high-tech innovations in the 
purely medical field, but also on modern 
IT solutions to facilitate daily medical 
and administrative practice in more and 
more hospitals. Ultimately, however, the 
biggest beneficiaries of the process of 
deepening the partnership between the 
IT sector and healthcare are the patients 
who receive ever higher quality treat-
ment and better non-medical care.

РЕЗЮМЕ:

ABSTRACT:
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Настоящата статия представя опитът на Медицински комплекс 
„Д-р Щерев“ при използването на съвременните дигитални платформи 
за различни нива на комуникация с пациентите на лечебното заведение 
и най-вече внедряването на чатбот1 с изкуствен интелект за записване 
на часове онлайн. Този опит почива на концепцията, че в модерните 
условия немедицинското обслужване на пациентите оказва значител-
но влияние върху техните нива на удовлетвореност заедно с качест-
вото на получените медицински грижи. Немедицинското обслужване 
в лечебното заведение обхваща всички услуги, които съпътстват 
лечението на пациента, но не са пряко свързани с медицинския процес 
и грижа. Тук се включват административните услуги, свързани с приема, 
престоя, изписването и следболничното възстановяване на пациентите, 
финансовите услуги, информационните и комуникационните услуги, 
различните инициативи за пациенти, допълнителните удобства, които 
се осигуряват на пациентите по време на техните посещение и престой. 
Според Kennedy съвременните лечебни заведения наред с чисто 
медицинските дейности развиват и голям брой съпътстващи лечението 
немедицински услуги, предоставяни от тяхната администрация, с цел 
да се поддържа и повишава удовлетвореността на посещаващи ги 
пациенти (Kennedy, 2011). Практически често позитивното отношение 
на пациентите се печели именно чрез доброто обслужване, което па-
циентите получават по време на тяхното лечение, доколкото резул-
татът от медицинската част често не може да бъде непосредствено 
оценен от тях и често е необходимо време за неговото проявление. 
Докато осигуряването на различни видове удобства, които нямат 
пряко отношение към медицинския процес, създават положително 
впечатление веднага. Други автори, като Jensen обаче твърдят, че 
макар немедицинските услуги в лечебното заведение да имат някакво 
влияние за удовлетвореността на пациентите те не са решаващи при 
избора им на място за тяхното лечение (Jensen, 2010). Нещо повече 
преобладаващата част от пациентите не се интересуват на първо място 
какви допълнителни удобства и улеснения ще получат в дадено лечеб-
но заведение, а каква е компетенцията на работещите там лекари, с 
какво оборудване разполагат и какви са постигнатите от тях медицин-
ски резултати. Нашето мнение е, че по отношение на ролята на немеди-
цинските услуги изключително важно е за какъв тип медицинска грижа 
се насочва пациента към съответната болница. Ясно е, че при спешни и 
животозастрашаващи състояния доброто административно обслужва-
не и съпътстващите лечението немедицински услуги са последна грижа 
на пациента. Същевременно обаче при други случаи, като например 
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раждане, обща профилактика, планова хирургична интервенция или 
решаване на някакъв неспешен медицински проблем, съпътстващите 
немедицински и административни услуги са от изключителна важност 
за повишаването на удовлетвореността на пациентите. Все по-често 
добрите болници ще се различават и ще бъдат предпочитани пред 
посредствените такива не само на база на своите квалифицирани 
медицински екипи, модерно оборудване и добри резултати, но и въз 
основа на допълнителните услуги, които могат да предложат на своите 
пациенти.

Преди да продължим, нека представим накратко Медицински 
комплекс „Д-р Щерев“. Лечебното заведение вече над 20 години се 
развива като водеща клиника в областта на лечението на инфертилитет, 
приложението на асистираните репродуктивни технологии и майчи-
но-феталната медицина. Стартирала като бутикoва инвитро клиника, 
днес болницата е високотехнологичен медицински комплекс за 
женско и семейно здраве, предлагащ цялостни грижи от подготовката 
за зачеване, през проследяването на бременността, до раждането и 
следродилното възстановяване. На практика, както всяка иновативна 
болница и тази не би могла да функционира без използването на високи 
технологии. В случая обаче става дума не само за високи технологии 
в ежедневната медицинска практика в лечението на пациенти, но 
и в прилагането на модерни IT решения за тяхното немедицинско 
обслужване.

Стъпките по внедряването на новата технология

Хронологията на внедряването на чатбот с изкуствен интелект 
за онлайн записване на часове в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ 
стартира през февруари 2017 г. Тогава административното ръководство 
на болницата получава предложение от българския клон на софтуерния 
гигант Progress да бъде пилотен изпитател (early adopter) на чатбот 
системата им с изкуствен интелект Darvin.AI. Месец по-късно са 
осъществени преговори с Viber за включването им проекта и създаване 
на чат канал на лечебното заведение. През април същата година 
стартира проекта за внедряване на чатбота с изкуствен интелект във 
Facebook Messenger и Viber комуникационните канали на болницата. 
От април 2017 г. до февруари 2018 г. са извършени тестове в реални 
условия и са направени няколко версии за подобрения. През декември 
2017 г. чатботът е внедрен в чат канала на новосъздадената интернет 
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страница на болницата www.shterevhospital.com. В началото на февру-
ари 2018 г. Progress сменят името на софтуерната платформа от Darvin.
AI на Native Chat, а един месец по-късно се състои световната премиера 
на технологията и стартират продажбите на софтуера в Америка и 
Азия. През юни същата година екипът на Медицински комплекс „Д-р 
Щерев“ е поканен на световното изложение Progress Next в Бостън да 
представи своя опит във внедряването на чатбот с изкуствен интелект 
за записване на часове.

Запознаване с проекта една крачка назад

За да бъде представен чатботът с изкуствен интелект за 
онлайн записване на часове първо читателите трябва да се запознаят 
с процеса една крачка назад. Предисторията започва със създаването 
на контактен център в болницата. През 2016 г., след няколко годишни 
проблеми, административното ръководство на лечебното заведение 
се сблъсква със следните трудности: 

• Голям среднодневен брой обаждания от пациенти (250-300 дневно 
към юни 2016 г.);

• Огромен брой пропуснати обаждания – в зависимост от 
натовареността на приемащите телефонните разговори екипи, 
пропуснатите обаждания са между 30 % и 60 %;

• Увеличаващ се обем онлайн комуникация с пациентите;

• Необходимост от подготвен екип, който да контактува ежедневно 
с пациентите.

През 2016 г. ръководния екип на Медицински комплекс „Д-р 
Щерев“ взима решение, че трябва да се насочат усилия към оборудване 
на специално помещение, техническо обезпечение и създаване на 
екип за изграждане на call център, който в перспектива да се развие 
в цялостен контактен център, който да поеме всички комуникационни 
канали за общуване с пациентите на болницата. Контактният център 
на болницата стартира изключително успешно и само за един месец 
след започването на работата му неприетите обаждания спадат до 15 
%. Административното ръководство обаче се сблъсква се с нов про-
блем, все по-нарастващ обем от телефонни обаждания. Към момен-
та на стартиране на проекта за внедряване на чатбот в ежедневната 
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комуникация с пациентите на Медицински комплекс „Д-р Щерев“, 
Контактният център на клиниката дневно обслужва между 300 и 500 
телефонни обаждания, между 20-40 запитвания по e-mail и между 15-
30 запитвания и коментари чрез социалните мрежи. Около 50-60 % от 
телефониите обаждания са за записване на час или проверка на гра-
фиците на лекарите, което прави между 150 и 250 обаждания дневно. 
Този огромен комуникационен поток изисква значителен човешки ре-
сурс и често пренатоварва Контактния център, поради което на дневен 
ред идва необходимостта от оптимизация на работния процес. Това 
става възможно най-вече чрез внедряване на нова технология, каквато 
е чатботът за записване на часове.

Новите технологии като част от процеса на повишаване на 
удовлетвореността на пациентите

Стремежът на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ е да 
предоставя не само високотехнологични медицински грижи, но и 
да прилага иновативни практики за комуникация и немедицинско 
обслужване на своите пациенти. Тази философия позволява на 
административния екип да се насочи към използването на най-новите 
технологии в областта на дигиталния маркетинг и онлайн общуването. 
Базирайки се на разбирането за необходимостта от развитието 
на нововъведения в немедицинското обслужване на пациентите 
ръководството стартира партньорството с Progress за внедряване на 
изкуствен интелект за записване на часове за преглед през онлайн 
мрежите Facebook Messenger, Viber и чат-канал на shterevhospital.com. 
Едно от началните условия е чатботът да бъде напълно интегриран 
с вътрешната болнична информационна система на лечебното 
заведение, за да може чрез онлайн каналите на болницата пациентите 
да запазват часове за преглед в реално време. 

Чатботът с изкуствен интелект е базиран на иновативна 
платформа за автоматизация на бизнес процеси с изкуствен интелект - 
Native Chat, разработвана от българския екип на Progress. Native Chat ав-
томатично „обучава“ чатбота да разбира и работи със съществуващите 
в нея данни, така че да може да „говори“ с пациентите. При наличие 
на сложен проблем от страна на пациента, чатботът има възможност 
да го насочи към оператор за специализирана помощ. След световната 
премиера на Native Chat, плановете са чатботът с изкуствен интелект 
да намери широко приложение в индустрии като здравеопазването и 
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финансовия сектор.

Предимствата на чатбота с изкуствен интелект

С Native Chat се създават интелигентни чатботове с 
възможност да бъдат обучавани като хора – с наличието на цели и 
конкретни стъпки, базирани на примери и данни от съществуващи 
системи. Това е възможно чрез т.нар. Cognitive Flow технология на 
Progress.

За разлика от традиционните чатботове, които в комуникация-
та си с хората, следват предварително зададени сценарии, чатботовете 
с изкуствен интелект могат да се справят и с непредвидени въпроси. 
При Native Chat това е вследствие на способността им да обработват 
естествен език (Natural Language Processing), което подобрява кон-
текстуалното разбиране, точността и прогнозирането в разговорите. 
Основното предимство на интелигентните ботове е, че те успяват да 
извлекат цялата нужна информация от изреченията и така се намалява 
броя на нужните въпроси, през които трябва да се премине за достигане 
на крайната цел. Събраната информация се използва за проверка и 
анализ от болнична информационна система и потребителите научават 
в рамките на секунди какви са свободните часове. Така се спестява 
време на пациентите и се намалява натоварването на телефонния 
център. В основата на чатбота и съответно на Native Chat стои водещата 
иновативна платформа на Progress - Kinvey Backend-as-a-Service.

Резултатите от внедряването на чатбота в Медицински 
комплекс „Д-р Щерев“:

За изминалите 3 години от внедряването на чатбота резултатите 
в лечебното заведение са следните:

• 24 600 пациенти, провели разговор с чатбота през Facebook 
Messenger, Viber и чат канал на сайт;

• Обменени са 60 880 съобщения между пациенти и чатбот системата;

• 21 200 са успешно записани часове.

Към днешна дата 47 % от всички записани часове в специално-
стите, позволени за запазване чрез автоматична система на болницата, 
са направени онлайн. Увеличен е с 30 % капацитетът на контактния 



75ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) И СЪВРЕМЕННИТЕ ПЛАТФОРМИ ЗА ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ ...

Иван Р. Тодоров

Статии

център да приема нови телефонни обаждания за записване на час или 
друг вид консултация. В допълнение е увеличен пациенто-потока с 26 
% за период от 36 месеца след въвеждането на услугата. Технологията 
освобождава 30 % от дневното работно време на Контактния цен-
тър, което до преди нейното внедряване е било заето от обаждания 
и запитвания за записване на час за лекар. Продуктивността на 
екипа се повишава и операторите могат да насочат вниманието си 
към други въпроси на пациентите, които пряко влияят върху тяхната 
удовлетвореност и усещане за получено добро обслужване. Чатботът 
улеснява достъпа на пациентите до възможността да запишат час дори 
в периодите на пиково натоварване на Контактния център, когато 
често се налага изчакване на телефонните обаждания или забавяне на 
писмени отговори. Най-интересният ефект обаче е, че чатботът влияе 
върху привличането на нови пациенти. Проучванията и опитът на 
Медицински комплекс „Д-р Щерев“ показват, че поради спецификата 
на медицинските грижи, предлагани в болницата, част от пациентите 
предпочитат непряката онлайн комуникация пред директното 
телефонно обаждане за записване на час. Чрез чатбота тези пациенти 
могат бързо и лесно да запишат час, без да им се налага да общуват 
пряко с представител на екипа на болницата.

Какви са недостатъците

Разбира се, софтуерът на чатбота с изкуствен интелект за 
записване на часове има няколко недостатъци. Често системата толкова 
успешно имитира разговор с реален оператор, че потребителите се 
объркват и започват да задават по-сложни въпроси, на които в момента 
тя няма възможност за отговор. Освен това много от потребителите не 
изчитат инструкциите в началото на разговора, поради което не могат 
да използват чатбота пълноценно. В допълнение все още има поле за 
значителни подобрения по отношение на гъвкавостта на изкуствения 
интелект при различните сценарии на комуникация между чатбота и 
реалния потребител. Следващите стъпки в подобряване на работата на 
системата могат да бъдат насочени към:

•	 Анализ на потребителските емоции на базата на изписаните 
съобщения;

•	 Персонализация на бота, при която той ще извършва 
предварителен анализ на проведените в миналото разговори с 
текущия потребител и ще може да започва разговора по много по-
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естествен и целенасочен начин;

•	 Въвеждане на гласов чат.

Как комуникационните иновации в ежедневното общуване с 
пациентите подобряват тяхната удовлетвореност

Съвременното общество е комуникационно общество. 
Новите механизми за общуване чрез комуникационните технологии 
се пренасят във всички сфери на нашия живот и здравеопазването 
не е пропуснато от тези тенденции. Все повече лечебни заведения 
използват различни авангардни технологии за общуване със своите 
пациенти, което улеснява комуникацията с тях и повишава тяхната 
удовлетвореност от полученото обслужване. Според Istepanian 
модерните комуникационни технически средства ще навлизат все 
по-активно във здравеопазването и в тази посока ще е развитието на 
медицината на бъдещето (Istepanian, 2003). В последните години в 
здравната сфера се прилагат редица комуникационни решения и но-
вовъведения като специализиран софтуер за управление на контактни 
центрове в лечебни заведения, изкуствен интелект за записване на ча-
сове чрез чат-канали или комуникационни мрежи като Viber, Facebook 
Messenger и др., интерактивни интернет сайтове с възможности за пер-
сонализирано подаване на информация за отделните посетители, раз-
лични възможности за дигитален здравен маркетинг и т.н. Всички тези 
улеснения при комуникацията на болниците с техните пациенти спо-
магат за повишаване на удобството в общуването с тях, създаване на 
впечатление за персонално отношение, повишаване на ефективността 
на излъчваните послания и съобщения, а от там и за увеличаване на 
положителните нагласи и удовлетвореността.

Административното обслужване и парамедицинските услуги 
в лечебните заведения са важен фактор за постигане на висока 
удовлетвореност на пациентите. Иновативните IT решения дават 
възможност за извеждане на ежедневната комуникация с пациентите 
на съвсем ново ниво. Инвестициите в новите комуникационни 
технологии са инвестиции в привличането на повече и превръщането 
им в по-доволни пациенти. Модерните технологии и здравеопазването 
винаги са вървели ръка за ръка. В последните години обаче се вижда 
как модерното здравеопазване разчита не само на високотехнологични 
нововъведения в чисто лечебната сфера, но и как все повече се залага 
на съвременните IT решения в улеснение на ежедневната медицинска 
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и административна практика във все повече болници. В крайна сметка 
обаче най-големите печеливши от процеса на задълбочаващо се 
партньорство между IT сектора и здравеопазването са пациентите, 
които получават все по-висококачествено лечение и все по-добро 
административно обслужване.
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COVID-19
АКТУАЛНА ПРАВНА РАМКА

ЗА ПЕРИОДА 15.07 - 31.07.2020 г.
Материалите  са публикувани в рубрика в правния сайт Лекс.бг, която се 
подготвя от Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване.

ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID-19:

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хазарта 
(обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 
2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 
г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г. и бр. 14 от 2020 г.) Обн., ДВ, бр. 
69 от 4.08.2020 г.;

Относно: „§92, В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, т. 
2. В § 2б от допълнителните разпоредби след думите "(OB, L 265/1 
от 14 октомври 2017 г.)" съюзът "и" се заменя със запетая, а накрая 
се добавя "и на Директива (ЕС) 2020/876 на Съвета от 24 юни 2020 
г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС във връзка със спешната 
необходимост от отлагане на някои срокове за подаване и обмен на 
информация в областта на данъчното облагане поради пандемията 
от COVID-19 (OB, L 204/46 от 26 юни 2020 г.)". 
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3hgnnTq 

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ - информация и 
изменения, свързани с COVID-19:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 
г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по 
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 
за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 
53, 69 и 74 от 2019 г. и бр. 4, 24, 45 и 56 от 2020 г.) Oбн., ДВ,  бр. 63, 
от дата 17.7.2020 г.

Относно: мерки, касаещи преодоляване на смущенията на пазара 
в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, 

I
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породени от пандемията от COVID-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/2KRPX1f 

АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - 
информация и изменения, свързани с COVID-19:

1. НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК):

- Въведен е нов код за отчитане от договорните партньори 
на НЗОК на случаи с COVID-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/2KRPX1f 

- Информация за заявени плащания за хоспитализирани 
пациенти по повод COVID-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3nOQi36 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ИАЛ): 

- Въведени са мерки, свързани с безопасността на 
кръводарителите, работещите в звената за кръвовземане, 
кръвта и кръвните съставки в лечебните заведения, 
изпълняващи дейности по чл. 15 то ЗККК, във връзка с 
въведените извънредни мерки относно COVID-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3mKgUkw 

- Информация на Европейската агенция по лекарствата 
(EMA) относно употребата на нестероидни 
противовъзпалителни лекарствени продукти при COVID-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/2WJWGg4 

- Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съветва да 
се продължи употребата на лекарства за хипертония, 
сърдечни и бъбречни заболявания по време на пандемията, 
причинена от корона вирус (COVID-19). 
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3mLp6Bh 

- COVID-19: Препоръки на ЕМА и ИАЛ срещу фалшифицирани 
лекарства от нерегистрирани уебсайтове.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3hezaBl 
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3. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР (ИАМН):

- COVID-19: какво трябва да знаят трансплантираните 
пациенти и чакащите за трансплантация
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3hfW5fz 

4. СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани 
с COVID-19:
4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС):

- Amnesty International с доклад за медиците по време на 
COVID-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/2WGEDaO 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ (БФС):

- Съдът отмени изискването аптеките да предоставят отстъпките 
си в полза на НЗОК.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/37IuSiA 

- Релевантна COVID-19 информация от „Пресклипинга“ на БФС за 
03.08.2020 г.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3hm0SMQ 

- Релевантна COVID-19 информация от „Пресклипинга“ на БФС за 
04.08.2020 г.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3nGrhHo 

4.3. БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:

- Болници, в които ще се приемат болни от COVID-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3mKvpoz 

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, 
свързани с COVID-19:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджетите на министерства за 2020 г., 
Oбн., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г., в сила от 4.08.2020 г.

Относно: Одобряване на допълнителни разходи по 
бюджетите на министерства за 2020 г. в размер до 8 000 
000 лв. за предоставяне на еднократна помощ за ползване на 

III
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основни туристически услуги за вътрешен туризъм на единична 
стойност 210 лв. за лицата, които пряко са осъществявали или 
осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване 
на разпространението и/или преодоляване на последиците от 
COVID-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3hdYUOe 

РЕШЕНИЕ № 525 от 30.07.2020 г. за удължаване срока на обявената с 
Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна 
епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския 
съвет от 12 юни 2020 г., с Решение № 418 на Министерския съвет от 
25 юни 2020 г. и с Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 
2020 г.

Относно: Удължаване срока на обявената извънредна 
епидемична обстановка.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/2KRYEs6 

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА – АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА – информация и 
изменения, свързани с COVID-19:

Относно: Агенцията по заетостта стартира процедура за 
кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по 
Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за запазване на заетостта на 
работници и служители след периода на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 
извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325, и 
удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/2WFMwx5 

Относно: Агенцията по заетостта продължава 
консултациите на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” по 
телефона. Целта на националната информационна кампания 
на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” е бърза 
и оперативна подкрепа на бизнеса в условията на ограничения, 
наложени с въведената извънредна обстановка по повод 
разпространението на COVID-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/3nMGyqj 

IV
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АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – 
информация и изменения, свързани с COVID-19:

1. Заповед № РД-01-404/15.07.2020 г.

Относно: Задължителна изолация и/или болнично лечение, 
по предложение на лекуващия лекар, при потвърдени случаи на 
COV1D-19.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/3hdQNkU 

2. Заповед № РД-01-409/17.07.2020 г.

Относно: Промяна на Приложение № 3 към т. 7 от Заповед 
№ РД-01-284 от 29.05.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-301 от 
3.06.2020 г.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/2JevUcH 

3. Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г.

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 01.08.2020 г. до 
31.08.2020 г.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/37KIWZa 

4. Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г.

Относно: Въвеждане на още противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 01.08.2020 г. до 
31.08.2020 г.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/2WHiARu 

5. Заповед № РД-01- 448/31.07.2020 г.

Относно: Въвеждане на временна забрана за влизане на 
територията на Република България, считано от 1.08.2020 г. до 
31.08.2020 г.

Наложената забрана не се отнася за:

Българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския 
съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, 
на страни по Шенгенското споразумение (включително Република 
Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата 

V
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град Ватикан) и членовете на техните семейства (включително 
лицата, които са във фактическо съжителство с тях); гражданите 
на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Кралство Мароко, 
Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство 
Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Хашемитско 
кралство Йордания, Украйна, Република Северна Македония, 
Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, 
Черна гора, Република Молдова, Израел и Държавата Кувейт; 
лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително 
пребиваване на територията на Република България и членовете 
на техните семейства, лицата, притежатели на българска виза 
за дългосрочно пребиваване вид „D“, както и лицата, които имат 
разрешение за пребиваване в държава - членка на Европейския съюз, 
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия или в 
страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан 
Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град 
Ватикан) и членовете на техните семейства.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/2KVMfnm 

АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения, 
свързана с COVID-19:

1. Столична община

Относно: Информация към 27.07.2020 г. за размера на 
получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани 
средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/2WDkrqe 

Относно: Заповед № СОА20-РД09-2174/13.07.2020 г. на кмета 
на Столична община за прилагане на противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/3mP2akh 

2. Община Плевен

Относно: Правилник за условията и реда за финансово 
подпомагане на включени в спортния календар на община Плевен 
мероприятия 

Електронно достъпно на: https://bit.ly/37KfXEL 

VI
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АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – 
информация и изменения, свързани с COVID-19:

1. РЗИ - Благоевград – Заповед за отмяна на предписание на 
лица, поставени под карантина.
Електронно достъпно на:  https://bit.ly/2KRJGmc 

2. РЗИ - Буграс - Заповед за отмяна на предписание на лица, 
поставени под карантина.
Електронно достъпно на:  https://bit.ly/3nYlsFD 

3. РЗИ - Кюстендил - Заповед за отмяна на предписание на лица, 
поставени под карантина.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/2WFh7er 

4. РЗИ - Плевен - Материал за Остеопорозата и COVID-19.
Електронно достъпно на:  https://bit.ly/37JJzC4 

5. РЗИ - Пловдив - Справка за дейността на дирекция „Общест-
вено здраве“.
Електронно достъпна на:  https://bit.ly/3hgphDy 

- Заповед за отмяна на предписания на лица, поставени 
под карантина.
Електронно достъпна на: https://bit.ly/3nL0zxx 

6. РЗИ - Разград – Удължаване срока на решенията, издадени от 
ТЕЛК до 30.09.2020 г., поради  Covid-19.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/2WIS22e 

7. РЗИ - Русе - Заповед за отмяна на предписания на лица, 
поставени под карантина.
Електронно достъпна на: https://bit.ly/3mLYW1d 

8. РЗИ - София-град – Заповед за отмяна на предписанията на 
лица, поставени под карантина.
Електронно достъпна на: https://bit.ly/3nPkvPQ 

9. РЗИ - Ямбол 

- Указания за прилагане на карантина.
Електронно достъпно на: https://bit.ly/37OWrXP 

VII
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COVID-19
АКТУАЛНА ПРАВНА РАМКА

ЗА ПЕРИОДА 01.08 - 30.09.2020 г.

ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID – 
19:

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 
г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., 
бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., 
бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 
2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 
г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 
г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; 
изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 
2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7, 21, 24 и 
47 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г. и бр. 44 от 2020 г.).

Относно: 

1. Създава се чл. 28а:

„Чл. 28а. (1) При обявени извънредно положение, бедствено 
положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна си-
туация, засягащи територията на общината или част от нея, и 
когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с 
тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъст-
вени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат 
да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията 
за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално 
участие чрез видеоконференция чрез технически средства за кому-
никационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и 
звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, 
които отговарят на изискванията за мрежова и информационна 
сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина 

I
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на гласуване на всеки общински съветник.

(2) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху елек-
тронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

(3) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност 
за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, 
общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат за-
седания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено 
гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията 
за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицира-
нето и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(4) Председателят на общинския съвет свиква заседанията 
и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност 
и пряко излъчване на интернет страницата на общината на 
заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно 
заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал. 1 се 
прилагат разпоредбите на чл. 28, ал. 3.

(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се отразяват в протокола 
от заседанието.

(6) Условията и редът за свикване и провеждане на заседа-
нията по ал. 1 и 3, за изпращане на материалите и проектите за 
решения на общинските съветници, процедурата за приемане и 
удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в 
заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено 
гласуване, се определят от общинския съвет в правилника по чл. 21, 
ал. 3.“

Електронно достъпен на: https://lex.bg/laws/ldoc/2132580865 

РЕШЕНИЕ № 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7 от 2020 
г.

Относно: Делото е образувано на 14.05.2020 г. по искане на президента 
на Република България за установяване на противоконституционност на 
чл. 63, ал. 2 – 7 от Закона за здравето (ЗЗ) (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 
г.; посл. изм. и доп., бр. 44 от 13.05.2020 г.) поради противоречие с чл. 
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57, ал. 3, чл. 61, чл. 4 и чл. 8 от Конституцията.

Решение: Конституционният съд отхвърля искането на президента на 
Република България за установяване на противоконституционност на 
чл. 63, ал. 2 – 7 от Закона за здравето (ЗЗ) (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 
г.; посл. изм. и доп., бр. 44 от 13.05.2020 г.).

Съдиите Георги Ангелов, Таня Райковска и Атанас Семов са подписали 
решението с особено мнение.

Електронно достъпно на: 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=2EE5906
363187C806739A25075825698?idMat=150630 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 
училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 
от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г., бр. 24, 42, 
100 и 101 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.)

Относно: В глава пета, раздел III се създава чл. 68а:

„Чл. 68а. Когато поради извънредни обстоятелства присъствие-
то във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини 
и групите за задължително предучилищно образование в училищата 
е преустановено, след заповед на министъра на образованието и на-
уката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и 
ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на 
средствата на информационните и комуникационните технологии и с 
участието на родителите.“

В чл. 105 се създава ал. 6: „(6) Когато поради извънредни 
обстоятелства присъственият образователен процес в училището 
е преустановен, както и в случаите по ал. 1, 3 и 5, дните са учебни, 
ако са създадени условия за обучение на учениците от разстояние в 
електронна среда при условията и по реда на чл. 115а, ал. 1, 4 и 5.“

В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните 
изменения и допълнения: Създава се нова т. 17: „Обучение от разстоя-
ние в електронна среда“ е обучение, което се осъществява чрез използ-
ване на средствата на информационните и комуникационните техноло-
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гии, тъй като обучаващият и обучаемите не се намират физически на 
едно и също място.“ 

Създават се нови т. 29 и 30: „29. „Синхронно обучение от 
разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна 
среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално 
време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през 
електронна платформа; 30. „Синхронно извършване на подкрепа за 
личностно развитие от разстояние в електронна среда“ е извършване 
на подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна 
среда, при което педагогическият специалист и децата или учениците 
взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез 
визуален контакт през електронна платформа.“

И др.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151650 

ЗАКОН за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция 
съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE – Европейски 
инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете 
от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на 
избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република 
България

Относно: Член единствен. Ратифицира Доброволното 
споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 
на Съвета SURE – Европейски инструмент за временна подкрепа с цел 
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства 
вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия 
и Република България, подписано за Република България на 8 юли 2020 
г. и за Европейската комисия на 15 юли 2020 г.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151620
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АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и 
изменения, свързани с COVID-19:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 13 АВГУСТ 2020 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни 
разходи в размер 2 454 000 лв. по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г. за държавни лечебни заведения за 
болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи за 
закупуване на дълготрайни материални активи.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на 
разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите 
по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна 
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от 
населението“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 
2020 г.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150880 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 13 АВГУСТ 2020 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни 
разходи в размер 2 532 000 лв. по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г. за закупуване на съвременни медицински 
превозни средства – линейки с повишена проходимост (тип В), със 
съответното оборудване и апаратура за спешна медицинска помощ.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150881 

II
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 13 АВГУСТ 2020 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни 
разходи в размер 2 000 000 лв. по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г. за държавни лечебни заведения за 
болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи за 
закупуване на дълготрайни материални активи.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на 
разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите 
по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна 
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от 
населението“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 
2020 г.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150882 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 20 АВГУСТ 2020 г.

Относно: условията и реда за отпускане на временни 
безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините 
за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания 
по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за 
периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Електронно достъпно на: 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151000 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 20 АВГУСТ 2020 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за 
охрана за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни 
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разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г. с 
цел осъществяване на превенция на разпространението на COVID-19 
и ограничаване на последствията от пандемията в размер 500 000 лв.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151007 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 17 АВГУСТ 2020 г. за допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет 
с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 
133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 
2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 
26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 
103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 
г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 
г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 
2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г. и бр. 52 от 2020 г.)

Относно: Създава се чл. 16б - право на месечна целева 
помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна 
епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150941 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 20 АВГУСТ 2020 г. за одобряване на 
допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителен 
трансфер в размер 106 043 350 лв. по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на 
допълнителна сума към пенсиите за септември 2020 г.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 50 лв. и се изплаща към 
пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите 
към тях на всеки пенсионер.
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Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 27 АВГУСТ 2020 г. за допълнение на 
Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с Постановление 
№ 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; 
изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33 и 37 
от 2020 г.)

Относно: В допълнителните разпоредби се създават § 
1б и 1в. § 1в. При провеждане на присъствен учебен процес през 
учебната 2020/2021 година се допуска институциите от системата на 
предучилищното и училищното образование да извършват разходи 
за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на 
COVID-19, въведени по реда на чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето, 
както за сметка на средствата за издръжка на дейностите по възпитание 
и обучение на децата и учениците, така и за сметка на неизразходвани 
средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно 
развитие по чл. 12, ал.1, чл. 16а, ал. 1 и чл. 52а, ал. 1“

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151353 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 27 АВГУСТ 2020 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни 
разходи за персонал по бюджета на Министерството на правосъдието 
за 2020 г. в размер на 5 622 000 лв. във връзка с предотвратяване на 
разпространението и/или ограничението на последиците от Ковид-19.

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/
showMaterialDV.jsp?idMat=151356 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за персонал в 
размер 518 661 лв. по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. за 
Държавната агенция за бежанците във връзка с предотвратяване на 
разпространението и/или ограничаване на последиците от COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктури-
ране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по 
бюджета на Министерския съвет за 2020 г., бюджетна програма 
„Убежище и бежанци“.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши 
съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от 
чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151518 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 г. за одобряване 
на допълнителен трансфер по бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в размер 1 847 000 
лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 
г. за увеличаване възнагражденията на служителите на Националната 
здравноосигурителна каса, които са натоварени с дейности по 
овладяване на пандемията и последствията от COVID-19.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на 
преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния 
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бюджет за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от 
чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

Електронно достъпно на: 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151519 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ 
за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на 
ликвидността на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи 
едри и дребни преживни животни, и картофопроизводители, 
отсрочили кредитите си и намиращи се в невъзможност да ги погасят 
заради възникналата пандемия от COVID-19, съгласно Временна 
рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в 
условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни разходи 
в размер до 56 580 000 лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ 
за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на 
ликвидността на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи едри 
и дребни преживни животни, и картофопроизводители, отсрочили 
кредитите си и намиращи се в невъзможност да ги погасят заради 
възникналата пандемия от COVID-19, съгласно Временна рамка за 
мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на 
сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151520 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 г. за одобряване на 
допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен 
институт за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителен 
трансфер в размер 5 503 000 лв. по бюджета на Националния 
осигурителен институт за 2020 г. за увеличаване на индивидуалните 
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основни месечни заплати на служителите на Националния 
осигурителен институт, които са натоварени с дейности по превенция 
на разпространението на COVID-19 и ограничаване на последствията 
от пандемията, и за заплащане на свързаните с това задължителни 
осигурителни вноски за сметка на работодател.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151521 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни 
разходи за персонал по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2020 г. в размер 1 500 000 лв. за дейности, свързани с 
превенция на разпространението на COVID-19 и ограничаване на 
последствията от пандемията. Средствата да се осигурят за сметка 
на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния 
бюджет за 2020 г.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151772 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 г. за одобряване 
на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителен 
трансфер в размер 105 962 800 лв. по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на 
допълнителна сума към пенсиите за октомври 2020 г.

Електронно достъпно на: 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151773 



96Covid 19 Актуална информация

.

Статии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата 
за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни 
разходи за персонал в размер до 102 825 лв. по бюджета на 
Министерството на културата за 2020 г. във връзка с предотвратяване на 
разпространението и/или ограничаване на последиците от COVID-19.

Електронно достъпно на: 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151775 

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 
И ГОРИТЕ

НАРЕДБА № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 
„Извънредно временнo подпомагане за земеделските стопани и 
малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, 
предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г.

Относно: С тази наредба се уреждат условията и редът за 
прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за 
земеделските стопани и малки и средни предприятия (МСП), които 
са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 
(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150692 

АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения 
свързана с COVID-19

Заповед № РД-37-217 от 19.08.2020 г., Областен кризисен щаб Пло-
вдив

III

IV
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Относно: организиране и провеждане на културни и масови 
мероприятия на открито и закрито на територията на област Пловдив.

Електронно достъпно на:
 https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/09/№РД-37-217%20
от%2019.08.2020.pdf 

Заповед № 20 ОА1861 от 15.09.2020 г. на община Пловдив

Относно: Въвеждане организация за прилагане и контрол на 
въведените със заповед № РД 01-489/31.08.2020 г. на министъра на 
здравеопазването временни противоепидемични мерки.

Дейностите и мероприятията по т, I., 4, 5 от заповед № РД-01-
489/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, както следва:

- конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в 
т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени 
мероприятия;

- културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични 
прояви, занаяти от танцово, творческото и музикално изкуство 
и др.) на открито и закрито.

Електронно достъпно на:
https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/09/20%20ОА-
1861%20от%2015.09.2020.pdf 

Заповед № 1061/07.08.2020 г. на кмета на община Благоевград

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки.

Електронно достъпно на:
 http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapoved-1061_07082020.pdf 

Заповед № 1234/03.09.2020 г. на кмета на община Благоевград

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки.
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Електронно достъпно на
http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapoved_1234_03.09.2020.pdf 

Заповед № 1061/14.09.2020 г. на кмета на община Благоевград

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки.

Електронно достъпно на:
http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapowed1262-14092020.pdf 

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ин-
формация и изменения, свързани с COVID-19:

Относно: Въвеждане на временна забрана за влизане на 
територията на Република България, считано от 1.10.2020 г. до 
30.11.2020 г. за определени лица. За определени държави се въвежда 
изискване за представяне на отрицателен PCR тест при влизане в 
страната.

Електронно достъпно на: 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/
zapoved__rd-01-547-30092020_g.pdf 

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 
г., засягащи организацията на работодатели, търговци работещи с 
крайни клиенти и пр. Запазват се въведените противоепидемични 
мерки от предходния месец.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/
zapoved-rd-01-548-30-09-2020.pdf 

V
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Относно:  Въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 
г., засягащи учебната дейност и пр. Позволява се провеждането на 
спортни състезания на закрито с публика, при настаняване на зрителите 
най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция 
от 1,5 метра, при заетост на местата не повече от 50 % от капацитета на 
съответното спортно съоръжение.

Електронно достъпно на: 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/
zapoved-rd-01-549-30-09-2020.pdf 

Относно: Въвеждане на задължителна регистрация, 
съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005 г. 
за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и пр.

Електронно достъпно на: 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/02/
zapoved__rd-01-552-02-10-2020.pdf 

Относно: Кратък образователен филм „Тръгваме на училище, 
Вирусът - НЕ“.

Електронно достъпно на:  https://bit.ly/3nMgnjw 

Относно: Какво трябва да знаят родителите на деца, 
посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 – 
въпроси и отговори.

Електронно достъпно на: 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/23/kakvo_
triabva_da_znaiat_roditelite_na_detsa.pdf 

СПОРАЗУМЕНИЕ, с което Европейската комисия 
упълномощава да предлага на участващите държави членки и да 
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сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на 
ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел 
държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията 
от COVID-19.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150949 

Заповед № РД-01-459/11.08.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването

Относно: от 11 август, лицата, пристигащи от Обединените 
арабски емирства, могат да влизат в България, без да представят 
документ, показващ отрицателен резултат от PCR тест.

PCR тест не се изисква и за лица, пристигащи у нас от дър-
жави - членки на ЕС, Обединено кралство Великобритания и Северна 
Ирландия, страни по Шенгенското споразумение, както и от 
Австралия, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Руанда, Република 
Корея, Тайланд, Тунис, Уругвай и Украйна. Те не подлежат и на 
14-дневна карантина. 

Електронно достъпно на: https://www.mh.government.bg/bg/novini/
aktualno/ot-dnes-11-avgust-licata-pristigashi-ot-obedinenit/ 

АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, 
свързани с COVID-19:

1. НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК):

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-2 от 14 август 2020 г. за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности 
между Националната здравноосигурителна каса и Българския 
зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и 
доп., бр. 36 от 2020 г.)

VI
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Относно: От 14 август 2020 г., между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз, на 
основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното 
осигуряване (ЗЗО) и във връзка с обявена извънредна епидемична 
обстановка с Решение № 325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет 
на Република България и последващи такива, както и издадените в 
тази връзка заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане 
на временни противоепидемични мерки, с последващи изменения 
и допълнения на същите, се сключи този Договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности 
между Националната здравноосигурителна каса и Българския 
зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:

§ 1. В чл. 10, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в това 
число и за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено из-
вънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка“.

§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „в това число и 
заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено 
извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстанов-
ка за период, определен със закон“.

2. В ал. 5 думите „епидемична обстановка“ се заменят с „обяве-
но извънредно положение, съответно извънредна епидемична обста-
новка“.

§ 3. В Специалната част, глава седемнадесета „Извънболнична 
дентална помощ“, раздел ІV, се създават чл. 105а и 105б със следното 
съдържание:

„Чл. 105а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЗС до-
говарят за периода на дейност 1.09. – 30.11.2020 г. нови обеми и цени 
за дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 
от ЗЗО, включени в приложение № 3 „Дентална извънболнична меди-
цинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.

§ 4. В чл. 122а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „министъра на здравеопазването са въведе-
ни противоепидемични мерки на територията на цялата страна“ се за-



102Covid 19 Актуална информация

.

Статии

менят с „Народното събрание е обявено извънредно положение или 
с решение на Министерския съвет е обявена извънредна епидемична 
обстановка“.

2. В ал. 2 думите „обявена епидемична обстановка“ се заменят 
с „обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична 
обстановка“, а думите „месеците, през които действат противоепиде-
мичните мерки по ал. 1“ се заменят с „период, определен със закон“.

§ 5. (1) За периода от 1.01.2020 г. до 31.08.2020 г. НЗОК закупува 
дейностите от извънболничната дентална помощ по приложение № 3 
към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. по цени и ред, посочени в чл. 105.

(2) За периода от 1.09.2020 г. до 30.11.2020 г. НЗОК закупува 
дейностите от извънболничната дентална помощ по приложение № 3 
към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. по цени, ред и в обеми, посочени в 
чл. 105а.

(3) За периода от 1.12.2020 г. до 31.12.2020 г. НЗОК закупува 
дейностите от извънболничната дентална помощ по приложение № 3 
към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. по цени, ред и в обеми, посочени 
в чл. 105.

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 от 14 август 2020 г. за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор за медицинските 
дейности между Националната здравноосигурителна каса и 
Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; 
попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36 и 40 от 2020 г.)

Относно: От 14 август 2020 г., между Националната здрав-
ноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, на основание чл. 
54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) 
във връзка с обявена извънредна епидемична обстановка с Решение 
№ 325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет на Република Бъл-
гария и последващи такива, както и издадените в тази връзка запо-
веди на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни 
противоепидемични мерки, с последващи изменения и допълнения на 
същите, се сключи този договор за изменение и допълнение на На-
ционалния рамков договор за медицинските дейности между Нацио-
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налната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 
2020 – 2022 г.

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/
showMaterialDV.jsp?idMat=151348 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ИАЛ): 

Относно: Съобщаване на подозирани нежелани лекарствени 
реакции при пациенти с COVID-19 – Eвропейската агенция по лекарст-
вата (ЕМА) и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) напом-
нят на пациентите с потвърдено или подозирано заболяване от 
коронавирус (COVID-19) да докладват подозирани нежелани ефекти, 
свързани с всяко лекарство, което приемат.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/3hm2I0c 

Относно: COVID-19: Препоръки на ЕМА и ИАЛ срещу фалшифи-
цирани лекарства от нерегистрирани уебсайтове.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/2WISQEi 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР (ИАМН):

Относно: ИАМН публикува свое становище, в обхвата на 
контролната си дейност, във връзка с тестове за COVID-19.

Електронно достъпно на: https://bit.ly/3hdreQZ 

С целия текст на документа можете да се запознаете тук:
https://bit.ly/3nRsvQo 

4. СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, 
свързани с COVID-19:

a. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ (БФС):
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Относно: Ръководства за фармацевти относно COVID-19 на 
български език на Международната федерация по фармация (FIP).

•	 COVID-19: КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Електронно достъпно на: https://bit.ly/2WTPuhT 

•	 COVID-19: НАСОКИ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И РАБОТЕЩИТЕ В АПТЕКИ

Електронно достъпно на: https://bit.ly/37OXoiR 

b. БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:

Относно: Препоръки/инструкции от кризисния щаб на 
българския зъболекарски съюз към лекарите по дентална медицина 
за правилата на септика и антисептика в лечебните им заведения 
по време на извънредно положение във връзка с COVID-19.

Електронно достъпно на:  https://bit.ly/37IcUg3

АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – 
информация и изменения, свързани с COVID-19:

Заповед № РД-01-388/01.09.2020 г.

Относно: За отмяна на издадените в периода от 20.08.2020 г. до 
31.08.2020 г. включително предписания, издадени от упълномощените 
служители на Столична РЗИ за поставяне под карантина на лицата, 
които са влезли на територията на Република България на Летище София 
(Терминал 1 и Терминал 2) от Република Сърбия, Република Турция и 
Република Беларус. Отмяната на издадените предписания по т. 1 да се 
отрази в Националната информационна система за борба с COVID-19, 
въведена в експлоатация от Министерство на здравеопазването.

Електронно достъпно на: https://srzi.bg/bg/post/zapoved-na-direktora-

VII
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na-stolichna-rzi-za-otmyana-na-izdadenite-predpisaniya-v-perioda-ot-
20082020-g-do-31082020-g-9464 

Заповед на Директора на РЗИ - Добрич № РД-01-288/02.09.2020 г.

Относно: За отмяна на карантина на лицата, влезли на 
територията на България за периода от 20.08.20 г. до 31.08.20 г. вкл. от 
Сърбия, Турция и Беларус.

Електронно достъпно на: http://www.rzi-dobrich.org/news/19-запо-
вед-на-директора-на-рзи-добрич-№-р 

Заповед на Директора на РЗИ - Русе № РД-01-204/01.09.2020 г.

Относно: за отмяна на карантина на лицата, влезли на 
територията на България за периода от 20.08.20 г. до 31.08.20 г. вкл. от 
Сърбия, Турция и Беларус.

Електронно достъпно на: http://www.rzi-ruse.com/files/01-204RZI.pdf 

Заповед № РД-01-198 от 01.09.2020 г. на директора на РЗИ - Ямбол

Относно:  за отмяна на предписания на влезлите в РБ от 
РТурция през ГКПП Лесово от 20.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Електронно достъпно на: https://rzi-yambol.org/rziwp/ 

Заповед на Директора на РЗИ - Хасково № РД-01-736/01.09.2020 г.

Относно: Издадените предписания за поставяне под карантина 
от РЗИ - Хасково на лица, пристигнали на територията на страната от 
Република Сърбия, Република Турция и Република Беларус, в периода 
20.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Електронно достъпно на: http://www.rzi-haskovo.org/?p=7338 
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COVID-19
АКТУАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА
ЗА ПЕРИОДА 01.10 - 31.10.2020 г.

ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с 
COVID-19:

•	 Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните 
организации на медицинските сестри, акушерките и 
асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и 
на помощник-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., 
бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 
13 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101 от 2010 г., бр. 103 от 
2016 г., бр. 91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) - УКАЗ № 202 на 
основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България 
на Президента на Република България, издаден в София на 29 
септември 2020 г.

Относно: При обявена извънредна епидемична обстановка по 
чл. 63 от Закона за здравето през 2020 г. или 2021 г. управителният 
съвет на съответната съсловна организация може да вземе решение 
редовното заседание на събора или на конгреса на съответната 
съсловна организация да се проведе не по-късно от три месеца от 
отмяната на извънредната епидемична обстановка. Същото 
правило се прилага и в случаите, когато поради изтичане на 
законоустановения мандат редовното заседание на събора или 
на конгреса е за избор на определените в съответния закон 
нови органи на съсловната организация. Датата, мястото на 
провеждане и дневният ред на събора или на конгреса се определят 
от управителния съвет на съответната съсловна организация и 
се съобщават на районните колегии/регионалните колегии не по-

I
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късно от един месец преди провеждането. В случаите по изречение 
2, когато в срока по изречение 1 не е свикан събор или конгрес за 
избор на определените в съответния закон органи на съсловната 
организация, съборът или конгресът на съсловната организация се 
свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок от 
изтичането на срока по изречение 1. 

Електронно достъпен на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151917 

•	 Закон за изменение на Закона за лечебните заведения (обн., 
ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 
от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на 
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 
и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 
46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., 
бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 
от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., 
бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., 
бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 
от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42 и 101 
от 2019 г. и бр. 28, 54 и 71 от 2020 г.) - УКАЗ № 203 на основание 
чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България, издаден 
в София на 29 септември 2020 г.

Относно:

§ 1. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думата „наредба“ се заменя 
с „наредби“.

§ 2. В чл. 63 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Съветът на ди-
ректорите на държавните и общинските лечебни заведения за 
болнична помощ се състои от трима членове.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Членовете на органите на управление и контрол на дър-
жавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения 
с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични 
предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, се 
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избират и назначават след провеждане на конкурс по реда на Закона 
за публичните предприятия.“

§ 3. Член 64 се изменя така:

„Чл. 64. (1) Договорът за управление и контрол на членове на 
органите на управление и контрол на държавните и общинските 
лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или об-
щинско участие в капитала по чл. 63, ал. 3 се сключва при условията 
и по реда на Закона за публичните предприятия и на правилника за 
прилагането му. 

(2) Договорът по ал. 1 се прекратява предсрочно в случаите 
по чл. 24 от Закона за публичните предприятия.“

§ 4. В Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 79 
от 2019 г.; изм., бр. 100 от 2019 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 20 ал. 3 се изменя така:

„(3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове 
на съветите на директорите и на управителните съвети лица, кои-
то работят по служебно или по трудово правоотношение, освен 
като преподаватели във висше училище.“

2. В чл. 22, ал. 2, изречение първо накрая се добавя „с изклю-
чение на съветите на директорите на държавните и общинските 
лечебни заведения за болнична помощ, за които се прилага разпо-
редбата на чл. 63, ал. 2, изречение второ от Закона за лечебните 
заведения“.

3. В преходните и заключителните разпоредби в § 3, ал. 4 на-
края се добавя „с изключение на съставите на органите за управле-
ние и контрол на публичните предприятия – лечебни заведения по 
чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, които се привеждат 
в съответствие с изискванията му в 16-месечен срок“.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151918 
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•	 Закон за ратифициране на Споразумението за принос между 
Република България и Европейската инвестиционна банка по 
отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на 
COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване 
между първоначалните гаранти и присъединяващите се 
впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, 
подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и 
от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 
2020 г. в Люксембург.

Относно: ратифициране на Споразумението.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151991 

•	 РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на 
народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, 
Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина 
Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра 
на здравеопазването Костадин Ангелов относно това как се 
структурират дейностите и политиката на правителството в 
сферата на здравеопазването по отношение на извънредната 
епидемична обстановка, свързана с COVID-19.

Относно: В срок до един месец Министерският съвет да 
актуализира и приведе в действие Националния план на Република 
България за готовност при пандемия.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=152995 

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и измене-
ния, свързани с COVID-19:

•	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 г. за измене-
ние и допълнение на Постановление № 151 на Министерския 
съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изпла-
щане на средства за запазване на заетостта на работници и 
служители след периода на извънредното положение, обя-
вено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

II
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извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 
325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 
2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.)

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 след думите „Хотелиерство и ресторантьор-
ство“ се добавя „и икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътниче-
ски сухопътен транспорт, некласифициран другаде“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Размерът на средствата за запазване на заетостта на 
всеки работник и служител по ал. 1 се изчислява, като осигурител-
ният доход, определен по реда на ал. 3, се раздели на броя на работ-
ните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи 
по броя на работните дни, за които се изплащат.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „от 1 юли до 
30 септември“ се заменят с „от 1 октомври до 31 декември“.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 2. Навсякъде в чл. 3 думата „юни“ се заменя със „септември“.

§ 3. В чл. 5, ал. 2, т. 2 думите „чл. 1, ал. 4“ се заменят с „чл. 1, 
ал. 5“.

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 1, ал. 4, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 
1, ал. 5, т. 1 и 2“.

§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:

„(3) Невъзстановените средства по ал. 1 се установяват и 
събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.“

§ 6. Навсякъде в постановлението думите „за май“ се 
заменят със „за август“.
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Електронно достъпно на: 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=152361 

•	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 2 100 000 
лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 
г. с цел закупуване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране 
на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите 
по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола 
на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и 
надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по 
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2020 г.

Електронно достъпно на: 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=152445 

•	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 г. за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване 
на преносими компютри за нуждите на училищата.

Относно:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 
14 000 000 лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на 
учителите и на учениците в държавните и общинските училища.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините – 12 207 968 лв., разпределени 
съгласно приложението;
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2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта 
– 53 862 лв.;

3. по бюджета на Министерството на културата – 190 266 
лв.;

4. по бюджета на Министерството на образованието и нау-
ката – 1 547 904 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет 
– София, 21 514 лв.

(3) Средствата по ал. 1 се разпределят и предоставят на 
държавните и общинските училища за осигуряване на преносими 
компютри за учителите и учениците съгласно условия и ред, опреде-
лени със заповед на министъра на образованието и науката. Запове-
дта, както и минималните характеристики, на които следва да от-
говарят устройствата, се публикуват на интернет страницата на 
Министерството на образованието и науката.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=152447 

•	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 г. за 
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 105 925 
000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 
г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за 
ноември 2020 г.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 50 лв. и се из-
плаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и 
компенсациите към тях на всеки пенсионер.

(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограниче-
нието по § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на 
Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на 
преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния 
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бюджет за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните 
промени по централния бюджет за 2020 г.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=152967 

•	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 г. за 
изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, приета с Постановление № 219 на Министерския 
съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 
105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33, 37 и 77 от 2020 г.)

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

§ 1. В чл. 3б се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „от 5-годишна възраст до постъпване-
то им в І клас“ се заличават.

2. В ал. 3, т. 2 думите „от 2- до 4-годишна възраст“ се заме-
нят с „от 2- до 3-годишна възраст“.

§ 2. В глава втора се създава чл. 9а:

„Чл. 9а. Когато обучението в дистанционна форма или син-
хронното обучение от разстояние в електронна среда на ученика 
се извършва от друго училище, училището, в което е записан учени-
кът, превежда 75 на сто от средствата по стандарта за ученик на 
училището, провеждащо обучението, пропорционално на времето, 
през което ученикът се е обучавал в дистанционни учебни часове.“

§ 3. Създава се чл. 69а:

„Чл. 69а. (1) Когато обучението в дистанционна форма или 
обучението от разстояние в електронна среда на ученика се извърш-
ва от друго училище, обучението се осъществява в групи, формира-
ни с минимален брой 15 и максимален брой 30 ученици от един клас, 
като в групата може да се включват ученици от различни училища.

(2) Броят на групите по ал. 1 се определя от директора на 
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училището, провеждащо обучението, в рамките на минималния и 
максималния брой на учениците в тях.

(3) Група с брой на учениците под минималния се формира 
след разрешение на министъра на образованието и науката по мо-
тивирано искане от директора на училището, съгласувано с начал-
ника на съответното регионално управление на образованието.

(4) Когато броят на учениците се намали под норматива за 
минималния брой, групата може да продължи да функционира след 
разрешение на министъра на образованието и науката по мотиви-
рано искане от директора на училището, съгласувано с началника на 
съответното регионално управление на образованието.“

§ 4. В чл. 71 се създава ал. 9:

„(9) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато 
присъственият образователен процес в училището не е преустано-
вен, броят на групите по ал. 1 може да се определя и с брой на учени-
ците в тях под минималния брой.“

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=152969 

•	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 г. за одобряване 
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 4 860 000 
лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 
г. с цел закупуване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктури-
ране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 
2020 г.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „По-
литика в областта на промоцията, превенцията и контрола на об-
щественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор 
на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здраве-
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опазването за 2020 г.

Чл. 2. Увеличава утвърдените показатели по чл. 15, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 
за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2020 г., с 24 300 000 лв. и нови задължения за 
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., с 9 720 000 
лв.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=153007 

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

•	 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 
г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; 
изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 
77 от 2020 г.)

Относно:

§ 6. Създава се чл. 18а:

„Чл. 18а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства при-
съствието във формите на педагогическо взаимодействие в детски-
те градини и групите за задължително предучилищно образование в 
училищата е преустановено, след заповед на министъра на образо-
ванието и науката педагогическото взаимодействие се осъществя-
ва, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда 
чрез използване на средствата на информационните и комуника-
ционните технологии и с участието на родителите.

(2) Педагогическото взаимодействие по ал. 1 подпомага при-
добиването на компетентностите по чл. 28, ал. 2, като използвани-
те ресурси се избират от педагогическите специалисти в съответ-
ствие с възрастта на децата.

(3) Продължителността на педагогическото взаимо-

III
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действие с дете по ал. 1 се определя от педагогическите специали-
сти в съответствие с възрастта на децата, но не може да надви-
шава 30 минути дневно.

(4) Проследяването на постиженията от осъщественото 
педагогическо взаимодействие по ал. 1 се извършва чрез наблюдение 
от страна на педагогическите специалисти и чрез обсъждане с ро-
дителите.

(5) В периода на провеждане на педагогическото взаимо-
действие по ал. 1 на децата не се пишат отсъствия.“

Електронно достъпно на: 
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151886 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 
2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 
34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 
2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2020 г.)

Относно:

§ 1. Създава се чл. 4а:

„Чл.4а. (1) За времето на синхронно обучение от разстояние 
в електронна среда педагогическите специалисти изпълняват нор-
мата си преподавателска работа чрез дистанционни учебни часове 
съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора.

(2) За времето на несинхронно обучение от разстояние в 
електронна среда за изпълнение на нормата преподавателска рабо-
та на педагогически специалист се приема, ако лицето има изпълне-
ни не по-малко от 5 астрономически часа дневно или 25 астрономи-
чески часа седмично (при 5-дневна работна седмица) за дейности по 
текуща обратна връзка за резултатите от обучението и по оце-
няване на учениците съобразно график за дистанционните учебни 
часове и за текущата обратна връзка и оценяването, утвърден от 
директора.

(3) За времето на осъществяване на педагогическото взаимо-

IV
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действие при условията на чл. 68а от ЗПУО за изпълнение на норма-
та преподавателска работа на педагогически специалист в детски-
те градини и в групите за задължително предучилищно образование 
в училище се приема, ако лицето има изпълнени не по-малко от 5 
астрономически часа дневно или 25 астрономически часа седмично 
(при 5-дневна работна седмица) за дейности по провеждане на пе-
дагогическото взаимодействие от разстояние в електронна среда, 
проследяването на постиженията на децата и обратна връзка с ро-
дителите.

(4) При непълно работно време броят на часовете по ал. 2 и 3 
се определя пропорционално на продължителността на работното 
време.

(5) Организацията на отчитането на работата от раз-
стояние в електронна среда се извършва от директора на детската 
градина или училището.“

§ 2. В чл. 11 се създава т. 6:

„6. в училищата, провеждащи обучение от разстояние в елек-
тронна среда в случаите по чл. 115а, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.“

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При определяне на числеността на персонала в училища-
та, които извършват обучение на ученици от друго училище в дис-
танционна форма или от разстояние в електронна среда, се гаран-
тира освен изпълнението на дейностите по ал. 1 и провеждането 
на обучението в групите, формирани от ученици от други училища.“

§ 4. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 6:

„6. за провеждане на допълнително обучение на ученици за 
компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, 
които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда 
при условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО.“
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§ 5. В чл. 15а, ал. 1 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация 
на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 
г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32 и 
72 от 2019 г.; доп., бр. 43, 78 и 85 от 2020 г.) думите „за учениците 
от V до XII клас“ се заменят с „за учениците от IV до XII клас“.

АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения, 
свързана с COVID-19

•	 Заповед № 1512/29.10.2020 г. на кмета на Община Благоевград

Относно: допълване на Заповед № 1508/28.10.2020 г.

Електронно достъпно на:
http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapoved_1215_29102020.pdf 

•	 Заповед № 1508/28.10.2020 г. на кмета на Община Благоевград

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на общината до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapoved_1508-28102020.PDF 

•	 Заповед № 1454/19.10.2020 г. на кмета на Община Благоевград

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на общината до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapoved_1454-19102020.pdf 

•	 Заповед № 1405/09.10.2020 г. на кмета на Община Благоевград

V
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Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на 
територията на общината до 30.11.2020 г. 

Електронно достъпно на: https://www.bphu.bg/3_новини.htm 

•	 Заповед № 3815/28.10.2020 г. на кмета на Община Варна

Относно: Отменя своя Заповед 3744/23.10.2020 г. и възлагане 
на директора на дирекция УСКОР, кметове на райони и кметства и 
Звено „Общинска полиция“ за създаване на организация за извършване 
на проверки на въведените забрани и Заповед № РД-01-611/22.10.2020 
г. на министъра на здравеопазването.

Електронно достъпно на: https://www.varna.bg/bg/1016 

•	 Заповед № 3744/23.10.2020 г. на кмета на Община Варна 
(отменена с горната)

Относно: Въвежда противоепидемичните мерки до 30.11.2020 
г. и възлагане на директора на дирекция УСКОР, кметове на райони и 
кметства и Звено „Общинска полиция“ за създаване на организация 
за извършване на проверки на въведените забрани и Заповед № РД-
01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Електронно достъпно на: https://www.varna.bg/bg/1016 

•	 Заповед № 3739/22.10.2020 г. на кмета на Община Варна

Относно: Въвежда противоепидемичните мерки до 
30.11.2020 г.

Електронно достъпно на: https://www.varna.bg/bg/1016 

•	 Заповед 3№ 513/30.09.2020 г. на кмета на Община Варна

Относно: Нарежда до 30.11.2020 г. временно преустановяване 
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на работата на пенсионерските клубове; извършване на 
проверки; домашен социален патронаж и обществените 
трапезарии продължават да функционират при спазване на 
противоепидемичните мерки и др.

Електронно достъпно на: https://www.varna.bg/bg/1016 

•	 Заповед № 2274/28.10.2020 г. на кмета на Община Габрово

Относно: Нарежда до 12.11.2020 г. да се извършват 
ежедневни проверки за спазване на изискването за спазване на 
защитни средства за лице на определените места.

Електронно достъпно на:

https://gabrovo.bg/files/SCAN_20201028_154012694.pdf 

•	 Заповед № РД-02-01-145/24.10.2020 г. на областния управител 
на Област Габрово

Относно: Нарежда до 02.11.2020 г. да не се допускат 
посещенията на нощин барове, дискотеки и т.н.

Електронно достъпно на: https://gabrovo.bg/files/Zapoved_145.pdf 

•	 Заповед № 1547/ 28.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Община град Добрич, считано от 29 октомври 
2020 г. до 12 ноември 2020 г.

Електронно достъпно на: https://www.dobrich.bg/bg/news/6081-за-
повед-на-кмета-на-добрич-за-въвежда 

•	 Заповед № 1519/ 26.10.2020 г. на кмета на Община Добрич
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Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя 
своя Заповед № 1501/23.10.2020 г.

Електронно достъпно на: https://www.dobrich.bg/bg/news/6077-за-
повед-на-кмета-на-добрич-за-организ 

•	 Заповед № 1501/ 23.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя 
своя Заповед № 1420/14.10.2020 г.

Електронно достъпно на: https://www.dobrich.bg/bg/news/6071-за-
повед-на-кмета-за-въвеждане-на-врем 

•	 Заповед № 1488/ 22.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя 
своя Заповед № 1342/30.09.2020 г.

Електронно достъпно на: https://www.dobrich.bg/bg/news/6070-
зaповед-на-кмета-на-добрич-за-въвеждан 

•	 Заповед № 1420/ 14.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя 
своя Заповед № 1404/09.10.2020 г.

Електронно достъпно на: https://www.dobrich.bg/bg/news/6062-за-
повед-на-кмета-на-добрич-за-въвежда 

•	 Заповед № 1404/ 09.10.2020 г. на кмета на Община Добрич
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Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя 
своя Заповед № 1343/30.09.2020 г.

Електронно достъпно на: 
https://www.dobrich.bg/bg/news/6055-заповед-за-въвеждане-на-вре-
менни-про 

•	 Заповед № 1113/ 30.10.2020 г. на кмета на Община Кърджали

Относно: До второ нареждане  Общинска контрола  от 
състава на отдел ,,ТРДОК“ и определени общински служители да 
извършват ежедневен контрол за спазване на противоепидемичните 
мерки, както следва:

- На общинските пазари в гр. Кърджали и с. Мост;
- На спортните  зали Арпезос 1 и 2 по време на спортно 

тренировъчния процес на спортните клубове;.
- На търговските обекти в общината.

И др.

Електронно достъпно на: https://www.kardjali.bg/?pid=3,covid-19 

•	 Заповед № 1104/ 28.10.2020 г. на кмета на Община Кърджали

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.

Електронно достъпно на: https://www.kardjali.bg/?pid=3,covid-19 

•	 Заповед № РД-00-1226/30.10.2020 г. на кмета на Община 
Кюстендил

Относно: Преустановява действието на всички заповеди за 
удължаване на работното време на всички заведения за хранене и 
развлечения, игрални домове и компютърни зали на територията 
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на Община Кюстендил, считано от 31.10.2020 г. до 12.11.2020 г. 
До изтичането на този срок всички лица, извършващи търговска 
дейност в изброените в изр. първо, на които са издадени заповеди за 
удължаване на работното време, следва да спазват работно време 
в часовия диапазон от 7:00 ч. до 24:00 ч.

Електронно достъпно на:
h t t p s : / / w w w . k u s t e n d i l . b g / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
jdownloads&task=download.send&id=2306&catid=45&m=0 

•	 Заповед № РД-00-1215/ 28.10.2020 г. на кмета на Община 
Кюстендил

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Община Кюстендил до 12 ноември 2020 г.

Електронно достъпно на:
h t t p s : / / w w w . k u s t e n d i l . b g / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
jdownloads&task=download.send&id=2302&catid=45&m=0 

•	 Заповед № 200А-2251/29.10.2020 г. на кмета на Община 
Пловидив

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020 
г.; Отменя Заповед № 200А-2220//23.10.2020 г. и Заповед № 20-0А-
2051/07.10.2020 г. на кмета на Община Пловидив

Електронно достъпно на:
https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/10/Zapoved20201029.
pdf 

•	 Заповед № 200А-2220/23.10.2020 г. на кмета на Община 
Пловидив (отменена)

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до3 0.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
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https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/10/20201027172847.
pdf 

•	 Заповед № 200А-2051/07.10.2020 г. на кмета на Община 
Пловидив (отменена)

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
h t t p s : / / w w w. p l o v d i v. b g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 1 0 /
zapoved20OA-2051.pdf 

•	 Заповед № 1374/28.10.2020 г. на кмета на Община Разград

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020 
г.; Отменя Заповед № 1352/23.10.2020 г.

Електронно достъпно на: 
https://www.razgrad.bg/images/images/covid19/1374_28.10.2020.pdf 

•	 Заповед № 1373/28.10.2020 г. на кмета на Община Разград

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020 
г.; Отменя Заповед № 1341/22.10.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.razgrad.bg/images/images/covid19/1373_28.10.2020.pdf 

•	 Заповед № 1351/23.10.2020 г. на кмета на Община Разград 
(отменена)

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020 
г.; Отменя Заповед № 1340/22.10.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.razgrad.bg/images/images/covid19/1351_23.10.2020.pdf 
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•	 Заповед № 1340/22.10.2020 г. на кмета на Община Разград 
(отменена)

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.razgrad.bg/images/images/covid19/1340_22.10.2020.pdf 

•	 Заповед № 1254/01.10.2020 г. на кмета на Община Разград

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.razgrad.bg/images/images/covid19/1254_01.10.2020.pdf 

•	 Заповед № РД-1079/23.10.2020 г. на кмета на Община Смолян

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/obqvi/01%20-%20ЗА-
ПОВЕДИ%20НА%20КМЕТА%20НА%20ОБЩИНА%20СМОЛЯН/2020/Запо-
вед%20%20%20№РД-1079.pdf  

•	 Заповед № СОА20-РД09-2753/30.10.2020 г. на кмета на 
Столична община

Относно:. Въвежда временни противоепидемични мерки 
на територията на Столична община, считано от 06:00 часа на 
01.11.2020 г. до 00:00 часа на 12.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
h t t p s : / / w w w. s o f i a . b g / d o c u m e n t s / 2 0 1 8 2 / 7 7 0 2 5 8 5 / С ОА 2 0 -
РД09-2753-30.10.2020.pdf/619c6dda-0b7b-46ac-9055-864f7d090c50 
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•	 Заповед № СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г. на кмета на 
Столична община

Относно: изменя Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. за 
сключването на граждански бракове при определени условия.

Електронно достъпно на:
https://www.sofia.bg/documents/20182/7702585/СОА20-РД09-2704.
pdf/012793c5-c112-44a1-ba6b-5fcc150821e1 

•	 Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на 
Столична община (изменена)

Относно: сключването на граждански бракове при определени 
условия.

Електронно достъпно на: 
https://www.sofia.bg/documents/20182/7702585/СОА20-РД09-2681.pdf/
e2204a9c-8588-4dc4-8ae9-542017e261cd 

•	 Заповед № СОА20-РД09-2675/26.10.2020 г. на кмета на 
Столична община

Относно: Нарежда изпълнителните директори на 
общинските търговски дружества, управляващи пазари да 
предприемат необходимите действия и да създадат необходимата 
организация за спазване на въведените със заповеди на министъра 
на здравеопазването, както и заповеди на директора на Столична 
регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, както и 
да прилагат посочените в заповедта  мерки на пазарните площадки.

Електронно достъпно на:
https://www.sof ia .bg /documents/20182/7702585/Заповед+ -
СОА20-РД09-2675-26.10.2020.pdf/0e310779-5b5d-41dc-893e-
5f5e38f22a09 

•	 Заповед № СОА20-РД09-2674/26.10.2020 г. на кмета на 
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Столична община

Относно: Изменя и допълва Заповед № СОА20-РД09-1485 на 
кмета на Столична община

Електронно достъпно на:
https://www.sof ia .bg /documents/20182/7702585/Заповед+ -
СОА20-РД09-2674-26.10.2020.pdf/9ade5ba9-28ef-49f6-b2b2-
cef77d97cdf5

•	 Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г. на кмета на 
Столична община

Относно: Нарежда Изпълнителният директор на Център за 
градска мобилност ЕАД, съвместно с началника на Сектор „Общинска 
полиция“/директора на Столична дирекция на вътрешните работи 
- МВР, да предприемат необходимите действия и да създадат 
необходимата организация, за създаване на нарочни екипи, които да 
извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните 
мерки; Директорът на Столичен инспесторат, съвместно с 
началника на Сектор „Общинска полиция“/директора на Столична 
дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат 
необходимите действия и да създадат необходимата организация, 
за създаване на нарочни екипи, които да извършват проверки, 
относно спазване на въведени със заповеди на министъра на 
здравеопазването, съответно директора на Столична регионална 
здравна инспекция, противоепидемичните мерки, в търговски 
обекти и нощни заведения на територията на Столична община; 
При констатирани нарушения на установените противоепидемични 
мерки, упълномощените със заповед № СОА20-РД09-2654/22.10.2020 
г. на кмета на Столична община по длъжностни лица - инспектори 
от Столичен инспекторат, да съставят актове за установяване на 
административни нарушения по реда на чл. 209а. ал. 3 от Закона за 
здравето на физически/юридически лица.; Отменя Заповед № СОА20-
РД09-2653/21.10.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.sofia.bg/documents/20182/7702585/СОА20-РД09-2661.
pdf/47ba48b6-d9d8-4540-970b-e0c9ee0143db 



128Covid 19 Актуална информация

.

Статии

•	 Заповед № СОА20-РД09-2659/22.10.2020 г. на кмета на 
Столична община

Относно: Изменя и допълва Заповед № СОА20-РД09-1485 от 
13.03.2020 г. на кмета на Столична община.

Електронно достъпно на:
https://www.sofia.bg/documents/20182/7702585/СОА20-РД09-2659.
pdf/9a7d9d42-3adf-497e-aad2-94d5cd34fa73

•	 Заповед № СОА20-РД09-2653/21.10.2020 г. на кмета на 
Столична община (отменена)

Относно: Нарежда Изпълнителният директор на Център за 
градска мобилност ЕАД, съвместно с началника на Сектор „Общинска 
полиция“/директора на Столична дирекция на вътрешните работи 
- МВР, да предприемат необходимите действия и да създадат 
необходимата организация, за създаване на нарочни екипи, които да 
извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните 
мерки; Директорът на Столичен инспекторат, съвместно с началника 
на Сектор „Общинска полиция“/директора на Столична дирекция 
на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите 
действия и да създадат необходимата организация, за създаване 
на нарочни екипи, които да извършват проверки, относно спазване 
на противоепидемичните мерки; При констатирани нарушения на 
въведените с т. I - 3, 4, 5 и т. 9 от Заповед №РД-01-548/30.09.2020 
г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, 
упълномощените със заповед №СОА20-РД09-2614/13.10.2020 г. 
на кмета на Столична община по т. I - т. 2 длъжностни лица - 
инспектори от Столичен инспекторат, да съставят актове за 
установяване на административни нарушения по реда на чл. 209а, 
ал. 3 от Закона за здравето на физически/юридически лица.

Електронно достъпно на:
h t t p s : / / w w w. s o f i a . b g / d o c u m e n t s / 2 0 1 8 2 / 7 7 0 2 5 8 5 / С ОА 2 0 -
РД09-2653-21.10.2020.pdf/3a7fc9e1-e45d-42b8-8000-3be2f3e828f8 



129Covid 19 Актуална информация

.

Статии

•	 Заповед № 10-00-2505/16.10.202 0г. на кмета на Община Стара 
Загора

Относно: въведени противоепидемични мерки

Електронно достъпно на:
https://www.starazagora.bg/uploads/pages/zap_10-00-2505_2020.pdf 

•	 Заповед № З-01-793/22.10.2020 г. на кмета на Община 
Търговище

Относно: въведени противоепидемични мерки до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.targovishte.bg/new_in_site/file/COVID19/PrepisZ-01-793.pdf 

•	 Община Хасково по Проект BG05M9OP001-2.101-0059-
C01„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ – гр. Хасково“ от 05.10.2020 г.

Относно: Социални асистенти предоставят мобилни услуги до 
дома с цел ограничаване контактите между хората. Подкрепата е за 
лицата, които са уязвими и застрашени в най-голяма степен от COVID-19. 
Целева група по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или 
в невъзможност за самообслужване, самотно живеещи възрастни хора, 
които имат необходимост от подкрепа, лица над 18 г. с увреждания 
и техните семейства, както и поставени под карантина от здравните 
власти.

Електронно достъпно на: 
https://www.haskovo.bg/article/11730/obshtina-haskovo-prodalzhava-da-
predostavya-mrezha-ot-uslugi-v-domashna-sreda-po-proekt-patronazhna-
grizha-za-vazrastni-hora-i-lica-s-uvrezhdaniya-komponent-3 

•	 Решение от заседание на Общинският щаб за предприемане 
на мерки против разпространението на COVID-19 в Хасково 
(16.10.2020 г.)
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Относно: въвеждане на противоепидемични мерки до 
30.11.2020 г.

Електронно достъпно на: 

https://www.haskovo.bg/article/11750/protivoepidemichni-merki-
predlozheni-ot-obshtinskiya-shtab-za-predpriemane-na-merki-protiv-
razprostranenieto-na-covid-19 

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ин-
формация и изменения, свързани с COVID-19:

•	 Заповед № РД-19-7/29.10.2020 г.

 Относно: Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването - броя на местата 
за специализанти, финансирани от държавата за 2021 г.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/11/02/
zapoved_mfd_2021.pdf 

•	 Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.

 Относно: Въвеждане на временни противоепидемични 
мерки на територията на Република България, считано от 
29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/27/rd-01-
626.pdf

•	 Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г.

 Относно: Въвеждане на временни противоепидемични 

VI
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мерки на територията на Република България считано от 25.10.2020 
г. до 30.11.2020 г.

Електрнно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/23/
zapoved_-rd-01-619-23102020_g.pdf 

•	 Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г.

 Относно: Въвеждане на временни противоепидемични 
мерки на територията на Република България считано от 23.10.2020 
г. до 30.11.2020 г.

Електрнно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/22/
zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_22_10_20.pdf 

•	 Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г.

 Относно: Правила за задължителна изолация и/или болнично 
лечение, лица с потвърден PCR тест, контактни лица и др. Процедури 
тест за COVID-19. Отменя Заповед РД-01-604 от 13.10.2020 г.

Електрнно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/22/
zapoved_izolacia_22_10_2020_rd-01-610_ot_22102020.pdf 

•	 Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.

 Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. 
до 30.11.2020 г. – указания за всички работодатели и органи по 
назначаване за въвеждане на противоепидемични мерки в работните 
помещения.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/21/
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zapoved_ob6ti_merki_21_10_20_1.pdf 

•	 Заповед № РД-01-608/21.10.2020 г.

 Относно: Приложение 3 към т. 7 от Заповед № РД-01-552 
от 02.10.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-583 от 
12.10.2020 г. се изменя: Лечебни здравни заведения и регионални 
здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-
диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за 
доказване на COVID-19 – допълване на списък с лечебни заведения.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/21/
zapoved_nadzor_covid_izm_22_10_2020_rd-01-608_laboratorii.pdf 

•	 Заповед № РД-01-605/16.10.2020 г.

 Относно: Създават се редове 67, 68, 69, 70 и 71 към 
Приложение „Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ към 
Заповед № РД-01-388/07.07.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-
400/13.07.2020 г., Заповед № РД-01-486/31.08.2020 г., Заповед № РД-
01-516/15.09.2020 г., Заповед № РД-01-550/30.09.2020 г. и Заповед № 
РД-01-568/06.10.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/16/
zapowed-01-605-16-10-2020_g.pdf 

•	 Заповед № РД-01-604/13.10.2020 г.

 Относно: ОТМЕНЕНА със Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/13/rd-01-
604.pdf 
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•	 Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г.

 Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 14.10.2020 г. до 
30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/13/rd-01-
603.pdf 

•	 Заповед № РД-01-583/12.10.2020 г.

 Относно: ОТМЕНЕНА със Заповед РД-01-637/06.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/12/
zapoved_nadzor_covid_izm_12102020.pdf 

•	 Заповед № РД-01-572/07.10.2020 г.

 Относно: ОТМЕНЕНА със Заповед РД-01-603/13.10.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/07/rd-01-
572_zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_7_10_20.pdf 

•	 Заповед № РД-01-568/06.10.2020 г.

 Относно: Създава се ред 66 към Приложение „Списък 
на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина“ – REMDESIVIR - 100 
mg concentrate for solution for infusion.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/06/
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zapoved_266a__remdisivir.pdf

•	 Заповед № РД-01-552/02.10.2020 г.

 Относно: Въвежда се задължителна регистрация, 
съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба 21 от 2005 г. за 
реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести – 
ОТМЕНЕНА със Заповед № РД-01-637/06.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/02/
zapoved__rd-01-552-02-10-2020.pdf 

•	 Заповед № РД-01-550/30.09.2020 г.

 Относно: Създават се редове 63, 64, 65 към Приложение 
„Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона 
за лекарствените продукти в хуманната медицина“ и към Заповед 
№ РД-01-388/07.07.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-
400/13.07.2020 г., Заповед № РД-01-486/31.08.2020 г., Заповед № РД-
01-516/15.09.2020 г., се допълва ред 51, като в колона „Лекарствена 
форма и количество на активното вещество“ се добавя „solution for 
injection 10 mg/ml – 10 ml“.

Електронно достъпно на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/
zapoved_266a_doplnenie.pdf 

•	 Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията 
и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти 
(обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 
от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 
от 2014 г.; Решение № 5812 на Върховния административен 
съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; изм. 
и доп., бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г.)
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 Относно: В § 3а от преходните и заключителните разпоредби 
думите „една година“ се заменят с „две години“.

Електронно достъпно на:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=152916 

АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВА-
НЕТО - информация и изменения, свързани с COVID-19:

1. НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК):

•	 Решение № РД-НС-04-106/27.10.2020 г. на Надзорния съвет на 
НЗОК

Относно: приема промени в бюджета на НЗОК за 2020 
г., приема вътрешно-компенсаторни промени в средствата за 
плащания от трансфери от МЗ; приема актуализирано месечно 
разпределение на бюджета за 2020 г.;

Електронно достъпно на: https://www.nhif.bg/page/75 

•	 Решение № РД-НС-04-107/27.10.2020 г. на Надзорния съвет на 
НЗОК

Относно: утвърждава стойности за ИПИМП, СИМП, медико-
диагностична дейност и дентална помощ, заплащане през м. 
октомври за работа при неблагоприятни условия.

Електронно достъпно на: https://www.nhif.bg/page/75 

•	 Решение № РД-НС-04-108/27.10.2020 г. на Надзорния съвет на 
НЗОК

Относно: утвърждава стойности за заплащане на ИБМП 
през м. октомври за работа при неблагоприятни условия.

VII
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Електронно достъпно на: https://www.nhif.bg/page/75 

•	 Решение № РД-НС-04-109/27.10.2020 г. на Надзорния съвет на 
НЗОК

Относно:  утвърждава стойности за заплащане на ИБМП 
през м. октомври за работа при неблагоприятни условия.

Електронно достъпно на: https://www.nhif.bg/page/75 

•	 Решение № РД-НС-04-110/27.10.2020 г. на Надзорния съвет на 
НЗОК

Относно: Утвърждава одобрените от директорите на РЗОК 
стойности на незаплатените дейности в БМП за 2015 г. и 2016 
г., установени след проверка на контролните отгани; възлага на 
управителя на НЗОК да упълномощи директорите на РЗОК с нарочни 
пълномощни за сключване на споразумения по Условия и ред РД-
НС-01-2/20.20.2020 г.

Електронно достъпно на: https://www.nhif.bg/page/75 

•	 Решение № РД-НС-04-105/20.10.2020 г. на Надзорния съвет на 
НЗОК

Относно: Одобрява проект на Закон за бюджета на НЗОК за 
202 1г. 

Електронно достъпно на: https://www.nhif.bg/page/75 

•	 Решение № РД-НС-04-104/19.10.2020 г. на Надзорния съвет на 
НЗОК

Относно: Разрешава на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце 
Делчев сключването на договор с четирима лекари със специалност 
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„Анестезиология и интензивно лечение“ на непълно работно време, 
на допълнителен трудов договор, по медицинска целесъобразност и 
предвид усложнената ситуация с COVID-19, с цел осигуряване на дос-
тъпна, своевременна и качествена медицинска помощ на население-
то.

Електронно достъпно на: https://www.nhif.bg/page/75 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ИАЛ): 

Не се открива информация за разглеждания период!

3. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР (ИАМН):

Не се открива информация за разглеждания период!

4. СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани 
с COVID-19:

4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС):

•	 Относно: Национален консенсус за лабораторна диагностика 
на SARS-COV 2 инфекция.

Електронно достъпно на: 
https://blsbg.com/bg/4983.nacionalen-konsensus-za-laboratorna-
diagnostika-na-sars-cov-2-infekciya.html 

•	 Относно: БЛС с ключова роля в реализацията на проект за 
безвъзмездна психологическа помощ на медиците в България. 
След началото на епидемията от Ковид-19 у нас група млади 
ентусиасти стартират инициативата „Happy Doctors“, 
насочена към медиците участващи в борбата с пандемията. 
Тя представлява уеб базирана платформа, чрез която, 
изложените на извънреден стрес медицински работници,  
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могат да се свържат със специалисти, готови да им 
окажат безвъзмездна психологична подкрепа с най-високите 
стандарти в сферата.

Електронно достъпно на:
https://blsbg.com/bg/4977.bls-s-klyuchova-rolya-v-realizaciyata-na-
proekt-za-bezvazmezdna-psihologicheska-podkrepa-na-medicite-v-
balgariya.html 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

 Относно: В момента се изгражда Национална здравна 
информационна система (НЗИС). Магистър-фармацевтите, 
които ще изпълняват предписания в НЗИС (електронна 
рецепта), трябва да имат електронен подпис на физическо 
лице.

Електронно достъпно на: https://www.bphu.bg/3_новини.htm 

АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – инфор-
мация и изменения, свързани с COVID-19:

•	 Заповед № РД-01-973/25.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Благоевград

 Относно: Временни противоепидемични мерки, считано от 
25.10.2020 г. до 30.11.2020 г. (дискотеките, пиано-барове, нощен бар, 
нощни клубове и други подобни нощни заведения)

Електронно достъпно на:
https://rzibl.org/dokumenti/covid-19/RD-01-973.pdf 

•	 Международни COVID-19 препоръки за хора с МС – РЗИ – 
Бургас (23.10.20 г.)

VII
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Електронно достъпно на:
http://www.rzi-burgas.com/Novini/Oct-2020-MSIF-Global-advice-on-
COVID-19-for-people-with-MS-1_bg.pdf 

•	 Заповед № РД-01-202/31.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Велико Търново

 Относно: до лечебните заведения за преустановяване 
на планов прием и планова оперативна дейност и др., считано от 
31.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.rzi-vt.bg/kartinki/2020/RZI-VT_20201031_RD-01-202.pdf 

•	 Заповед № РД-01-201/29.10.2020 г. на директора на РЗИ – 
Велико Търново

 Относно: Отменя т. 2, 4, 7, 8 и 9 от Раздел I на Заповед № 
РД-01-195/26.10.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.rzi-vt.bg/kartinki/2020/RZI-VT_20201029_RD-01-201.pdf 

•	 Заповед № РД-01-195/26.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Велико Търново

 Относно: Временни противоепидемични мерки, считано от 
27.10.2020 г. до 10.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://www.rzi-vt.bg/kartinki/2020/RZI-VT-RD-01-195.pdf 

•	 Заповед № РД-01-249/27.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Габрово
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 Относно: Считано от 28.10.2020 г. до 02.11.2020 г. се 
преустановяват посещенията на дискотеки, пиано-барове, нощби 
барове, нощни клубове и други на закрито на територията на 
област Габрово.

Електронно достъпно на:
http://www.rzi-gbr.org/uploads/zapoved_249.pdf 

•	 Заповед № РД-01-243/22.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Габрово

 Относно: Община Габрово считано от 23.10.2020 г. до 
30.11.2020 г.

Електронно достъпно на: http://www.rzi-gbr.org/uploads/zapoved.pdf 

•	 Заповед № РД-01-369/24.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Добрич

 Относно: Определям задължителен брой легла за лечение 
на пациенти с COVID-19, не по-малко от 5 % от обявените в РЗИ - 
Добрич легла на лечебните заведения за болнична помощ

Електронно достъпно на: http://www.rzi-dobrich.org/news/20-запо-
вед-на-директора-на-рзи-добрич-№р 

•	 Заповед № РД-01-339/14.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Добрич

 Относно: Отменя всички издадени от Директора на РЗИ - 
Добрич или упълномощено от него лице предписания за изолация в 
домашни условия на лица с положителен резултат за COVID-19 от 
контролно изследване, извършено след 14 дневна домашна изолация, 
чийто краен срок е до излизане на отрицателен резултат от 
изследване по метода PCR за доказване на COVID-19. 

Електронно достъпно на: http://www.rzi-dobrich.org/news/20-запо-
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вед-на-директора-на-рзи-добрич-№р 

•	 Заповед № РД-01-687/26.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Кюстендил

 Относно: Преустановява планов прием и плановяа 
оперативна дейност в ЛЗБП на територията на област Кюстендил 
до 30.11.2020 г.; Определям задължителен брой легла за лечение 
на пациенти с COVID-19, не по-малко от 10 % от обявените в РЗИ - 
Кюстендил легла на лечебните заведения за болнична помощ. 

Електронно достъпно на:
https://rzi-kn.net/bg/wp-content/uploads/2020/10/рд-01-697.pdf 

•	 Заповед № РД-01-275/30.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Монтана

 Относно: Въвежда противоепидемични мерки от 00:00 ч. на 
30.10.2020 г. до 12.11.2020 г. в Област Монтана.

Електронно достъпно на:
https://bg.rzi-montana.org/images/zapovedi/заповед_РД-01-275.pdf 

•	 Заповед № РД-01-871/ 28.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Плевен

 Относно: Въвежда противоепидемични мерки от 00:00 ч. на 
22.10.2020 г. до 08.11.2020 г. в Област Плевен.

Електронно достъпно на:
https://www.pleven.bg/uploads/posts/zapoved-rzi-20201020160550.pdf 

•	 Заповед № РД-01-253/21.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Пловдив
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 Относно: ограничава работното време до 23:30 ч. за 
заведенията, регистрирани в ОДБХ - Пловдив.

Електронно достъпно на:
http://rzipd.com/files/%20РД-01-871.pdf 

•	 Заповед № РД-01-864/26.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Пловдив

 Относно: да се преустанови провеждането на планов 
прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения на 
територията на област Пловдив, за срок до 30.11.2020 г. 

Електронно достъпно на:
http://rzipd.com/files/-01-864-26.10.2020.pdf 

•	 Заповед № РД-01-287/27.10.2020 г. на директора на РЗИ - Русе

 Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Област Русе, за срок от 28.10.2020 г. до 08.11.2020 
г. 

Електронно достъпно на:
http://www.rzi-ruse.com/files/flu/2020-10-27-11-44-40-Scan.pdf 

•	 Заповед № РД-01-283/25.10.2020 г. на директора на РЗИ - Русе

 Относно: да се преустанови провеждането на планов 
прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения на 
територията на област Русе, за срок до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
http://www.rzi-ruse.com/files/flu/2020-10-25-07-31-44-Scan.pdf 

•	 Заповед № РД-01-209/28.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
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Силистра

 Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Област Силистра, за срок от 29.10.2020 г. до 
12.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/0/D6EEAC9737678E2FC22586100
030F42C/$FILE/РД-01-209.pdf 

•	 Заповед № РД-19-315/24.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Сливен

 Относно: Въвежда противоепидемични мерки на 
територията на Област Силистра, за срок от 25.10.2020 г. до 
30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
http://rzi-sliven.org/wp-content/uploads/2020/10/Заповед-противоепи-
демични-мерки-от-25.10.2020г..pdf 

•	 Заповед № РД-01-130/28.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Смолян

 Относно: изпълнение на противоепидемичните мерки в 
Заповед № РД-01-626/27.20.2020 г. на министъра на здравеопазването 
и се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки на 
територията на област Смолян. 

Електронно достъпно на:
http://www.rzi-smolyan.com/r.osy/cutenews/news.php?id=727 

•	 Заповед № РД-01-690/19.10.2020 г. на директора на РЗИ – 
София-град

 Относно: Изменя и допълва Приложение No 1 към 
Заповед № РД-01-387/01.09.2020 г., изм. и допълнено със заповед 
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№ РД-01-683/15.10.2020 г. и изм. и допълнено със заповед № РД-01-
689/19.10.2020 г. – Лечебни заведения за болнична помощ, приемащи 
пациенти с COVID-19, като добавя нови лечебни заведения за 
болнична помощ, приемащи пациенти с COVID-19

Електронно достъпно на:
https ://srz i .bg /uploads//pages/Nachalna_stranica/1.Novin i/
RD_01_690_19_10_2020.pdf 

•	 Заповед № РД-01-308/27.10.2020 г. на директора на РЗИ – 
Стара Загора

 Относно: въвеждат се допълнителни мерки на 
територията на област Стара Загора. До 30 октомври кметове 
на общини и ръководителите на съответните лечебни заведения 
трябва да разкрият кабинети за пробонабиране на материал за PCR 
изследване за COVID-19.

Електронно достъпно на:
https://www.rzi-starazagora.org/новини/актуални-новини/1780-запо-
вед-на-директора-на-рзи-стара-загора,-с-която-се-въвеждат-допъл-
ни-мерки-за-борба-срещу-covid-19 

•	 Заповед № РД-01-235/24.10.2020 г. на директора на РЗИ – 
Ямбол (отменена)

 Относно: да се преустанови провеждането на планов 
прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения на 
територията на област Ямбол, за срок до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:
https://rzi-yambol.org/rziwp/wp-content/uploads/2020/10/З-РД-01-235-
РЗИ.pdf 

•	 Заповед № РД-01-237/26.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Ямбол
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 Относно: въвеждат се допълнителни противоепидемични 
мерки на територията на област Ямбол. 

Електронно достъпно на:
https://rzi-yambol.org/rziwp/wp-content/uploads/2020/10/Z-01-237-rzi.
pdf 

•	 Заповед № РД-01-241/27.10.2020 г. на директора на РЗИ - 
Ямбол

 Относно: преустановява дейността на читалища, 
пенсионерски клубове и др. на територията на област Ямбол. 

Електронно достъпно на:
https://rzi-yambol.org/rziwp/wp-content/uploads/2020/10/З-РД-01-241-
РЗИ.pdf 

•	 Заповед № РД-01-243/28.10.2020 г. на директора на РЗИ – 
Ямбол (отменена)

 Относно: преустановява провеждането на планов прием и 
планова оперативна дейност в лечебните заведения на територията 
на област Ямбол, за срок до 30.11.2020 г. на територията на област 
Ямбол; Отменя Заповед № РД-01-235/24.10.2020г.

Електронно достъпно на:
https://rzi-yambol.org/rziwp/wp-content/uploads/2020/10/З-РД-01-243-
РЗИ.pdf 

•	 Заповед № РД-01-244/29.10.2020г. на директора на РЗИ – 
Ямбол (отменена)

 Относно: преустановява провеждането на планов прием и 
планова оперативна дейност в лечебните заведения на територията 
на област Ямбол, за срок до 30.11.2020 г. на територията на област 
Ямбол; Отменя Заповед № РД-01-243/28.10.2020 г.
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Електронно достъпно на: https://rzi-yambol.org/rziwp/wp-content/
uploads/2020/10/Z-01-244-RZI.pdf 

•	 Заповед № РД-01-245/30.10.2020 г. на директора на РЗИ – 
Ямбол

 Относно: Определя в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. 
Елхово, легла за извършване на лечение и наблюдение на пациенти с 
COVID-19.

Електронно достъпно на: https://rzi-yambol.org/rziwp/wp-content/up-
loads/2020/11/z-031120-245.pdf 

•	 Заповед № РД-01-246/30.10.2020 г. на директора на РЗИ – 
Ямбол

 Относно: Определя в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ ООД, гр. 
Ямбол, легла за извършване на лечение и наблюдение на пациенти с 
COVID-19.

Електронно достъпно на: https://rzi-yambol.org/rziwp/wp-content/
uploads/2020/10/З-01-246-РЗИ.pdf 

•	 Заповед № РД-01-247/30.10.2020 г. на директора на РЗИ – 
Ямбол

 Относно: Определя в СБАЛ по кардиология - Ямбол“ ЕАД, гр. 
Ямбол, легла за извършване на лечение и наблюдение на пациенти с 
COVID-19.

Електронно достъпно на: https://rzi-yambol.org/rziwp/wp-content/
uploads/2020/10/З-01-247-РЗИ.pdf 

•	 Заповед № РД-01-248/30.10.2020 г. на директора на РЗИ – 
Ямбол
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 Относно: Определя в МБАЛ „Св. Панталеймон - Ямбол“ АД, 
гр. Ямбол, легла за извършване на лечение и наблюдение на пациенти 
с COVID-19. 

Електронно достъпно на: https://rzi-yambol.org/rziwp/wp-content/
uploads/2020/10/З-01-248-РЗИ.pdf 



148ГОСТ НА БРОЯ: СЪДИЯ ЛЮБОМИР ГАЙДОВ 

Обзор

На 17.11.2020 г. Юридическото дружество по медицинско 
право и здравеопазване организира уебинар на тема "Правно регули-
ране в условия на пандемия”. Дискусията беше открита от проф. Огнян 
Герджиков, като специално за читателите на списанието поместваме 
част от обръщението му:

“Хората имаме две най-важни, основни права – правото на 
живот и правото на здраве. Медицината винаги е била основното 
и най-мощно оръжие срещу пандемиите. Човечеството обаче има 
още едно оръжие – правото. То действа в синергия с медицината. 
Правото идва да даде допълнително оръжие в тази битка. Правото 
е призвано да даде рамката на поведение на хората, за да се ограничи 

Правно регулиране в
условия на пандемия

ОБЗОР:

17
Ноември

2020 г.

ТЕМА:
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разпространението на заразата. И още един аспект на проблема. 
Как се отразява пандемията на заварените правоотношения. Как се 
повлияват правата и задълженията по сключени вече договори?...”

Съгласно обявената програма, първите представени резюмета 
са по "Публичноправни въпроси, свързани със здравеопазването". 
Професор Дарина Зиновиева направи кратка рамкова ретроспекция на 
законодателството в България за периода март – ноември 2020 г. като 
основа за следващите изложения с фокус върху конкретните проблеми. 
Лилия Монова постави акцент върху въпросите, свързани с лечението 
с неразрешени в България лекарствени продукти в условията на панде-
мия.

В следващата тема от програмата на уебинара "Частноправ-
ни въпроси, свързани със стопанските отношения" докторант Светла 
Качарова направи предложения за оптимизиране на уредбата на 
производството по несъстоятелност поради липсата на съобразена с 
новите условия регулация.

Актуалната тема "Правото на ЕС свързано с пандемията" 
бе представена от проф. Живко Драганов и д-р Надежда Славчева. 
Проф. Драганов акцентира върху отношението на правото на ЕС към 
проблема с пандемията Ковид – 19 и усилията на ЕС за подпомагане 
на държавите – членки за справяне с проблемите както и какви мерки 
предприема ЕС във връзка с ограничаването на свободното движение. 
На последно място в програмата, но не по значение, д-р Надежда 
Славчева представи предприетите в ЕС регулаторни промени във 
връзка със стратегията за ваксиниране. 

В уебинара се включиха над тридесет участника, без такси 
правоучастие, лекторите също участваха на доброволен принцип, а 
техническите разходи бяха поети от сдружението, в името на каузата за 
усъвършенстване на законодателството и актовете на изпълнителната 
власт в борбата с пандемията Ковид-19.

Очаквайте следващите прояви, организирани от ЮДМПЗ, за 
които ще Ви информираме своевременно.  
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Р Е Ш Е Н И Е   № 15
София, 17 ноември 2020 г.

Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, 
членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня 
Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, 
Красимир Влахов при участието на секретар-протоколиста Гергана 
Иванова, разгледа в закрито заседание на 17 ноември 2020 г. 
конституционно дело № 4/2020 г., докладвано от съдия Таня Райковска.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на 
Република България ( Конституцията ) във фазата за решаване на 
делото по същество.

Конституционното дело е образувано по искане на шестдесет 
и трима народни представители от 44-то Народно събрание  за 
установяване на противоконституционност на чл. 251б, ал. 2, изречение 
трето, чл. 251в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал. 4 относно думите 
„и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, 
изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение 
второ“ от Закона за електронните съобщения ( редакция ДВ, бр. 
28 от 24.03.2020 г.) (ЗЕС) и на свързания с тях § 51 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (обн., 
ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 
г.).

Вносителят излага подробно съображенията си в подкрепа на 
твърдените противоречия на посочените законови  разпоредби  с чл. 4, 
ал. 1, чл. 32, чл. 34, чл. 88, ал. 1, във връзка с чл. 73 от Конституцията, както 
и с „фундаменталния принцип на публичността в парламентарното 
управление, изведен от чл. 1, ал. 1 от Конституцията“.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
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В искането се поддържа, че ограниченията, които оспорваните 
разпоредби въвеждат по отношение на правото на личен живот на 
гражданите и на тайната на кореспонденцията и на другите съобщения, 
позволяващи  незабавен достъп до данни от комуникационен трафик 
по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС на изключително широк кръг лица, за 
сравнително дълъг – половингодишен период от време, който при това 
не е ограничен за времето на извънредното положение, при липса на 
истински ефективен съдебен контрол, се явяват несъразмерни (непро-
порционални) на преследваната цел.

Твърди се също, че законодателното решение, по силата на 
което достъпът до такива чувствителни данни ще се извършва без 
предварителен съдебен контрол, „възпрепятства осъществяването на 
казуистична преценка на необходимия баланс, разбиран като дейност 
по анализ и оценка, която се извършва случай по случай и се утвърждава 
като подход на съдилищата, които са точният форум за разрешаване на 
колизия между права.“

Според вносителя при приемането на оспорените разпоредби 
не са спазени правилата на законодателния процес, което нарушава 
„фундаменталния принцип на публичността в парламентарното 
управление, изведен от чл. 1, ал. 1 от Конституцията“.

До заседанието по допустимостта на искането са направени 
изменения и допълнения с § 30, т. 1 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
Държавна агенция „Разузнаване” (обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.)  в 
разпоредбата на чл. 251г от Закона за електронните съобщения. 
Досегашната ал. 4 променя номерацията си, като става ал. 5 на чл. 251г, 
но запазва съдържанието си в оспорената от вносителя част.

С определение от 9 юни 2020 г. Конституционният съд е 
допуснал искането за разглеждане по същество с едно уточнение. 
Тъй като  посоченото по-горе изменение в чл. 251г, ал. 4 ЗЕС засяга 
единствено номерацията, Конституционният съд приема, че следва да 
разгледа по същество чл. 251г, ал. 5 относно думите „и в случаите по чл. 
251б, ал. 2, изречение трето“ (Решение № 5/2019 г. по к. д. № 12/2018 
г.).

Съдът е конституирал като заинтересовани институции: 
Народното събрание,  президента на Република България, Министерския 
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съвет, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните 
работи, министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, министъра на здравеопазването, Върховния касационен 
съд, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана 
на Република България, Висшия адвокатски съвет, Комисията за 
защита на личните данни, Комисията за регулиране на съобщенията, 
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни 
средства и Съвета за електронни медии.

Отправена е покана да предложат писмени становища до Съюза 
на юристите в България, Българския хелзинкски комитет, Асоциацията 
по европейска интеграция и права на човека, Фондация „Българ-
ски адвокати за правата на човека“, Фондация „Програма Достъп до 
информация“, Асоциация „Телекомуникации“ и Българската асоциация 
за Европейско право.

Поканени са да дадат писмено правно мнение по предмета на 
делото проф. д.п.н. Нели Огнянова, проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р 
Георги Димитров, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Пенчо Пенев, 
проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Бойко 
Рашков, доц. д-р Зорница Йорданова, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р 
Наталия Киселова, адв. д-р Мария Петрова и адв. Мария Шаркова.

По делото са постъпили писмени становища и  правни мнения 
от следните конституирани заинтересовани институции и поканени 
организации и специалисти от науката и практиката: Министерския 
съвет, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, 
министъра на здравеопазването, Висшия адвокатски съвет, Комисията 
за защита на личните данни, Комисията за регулиране на съобщенията, 
Съюза на юристите в България, Български хелзинкски комитет, 
Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Българската 
асоциация за европейско право, проф. д.п.н. Нели Огнянова, проф. д-р 
Георги Димитров и проф. д-р Дарина Зиновиева.

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни 
средства е представило становище, в което посочва, че оспорените 
разпоредби на ЗЕС  не са относими към дейностите и процедурите, 
които то наблюдава с цел защита правата и свободите на гражданите 
от неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства.

Останалите  конституирани заинтересовани институции  и 
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поканени организации и специалисти от науката и практиката, не са 
депозирали писмени становища и мнения по делото.

Представените  по делото становища и  правни мнения се 
разделят обобщено на две групи.

Първата група, която включва Съюза на юристите в България, 
Българския хелзинкски комитет, Фондация „Български адвокати за 
правата на човека“, Българската асоциация за европейско право, проф. 
д.п.н. Нели Огнянова и проф. д-р Георги Димитров, със съответните 
аргументи подкрепят и допълват доводите в искането, което намират 
за основателно.

В становището на Съюза на юристите в България се 
обосновава подробно разбирането, че неизпълнението на законовите 
изисквания при инициирането на законодателни промени нарушава 
конституционния принцип на правовата държава.

Българският хелзинкски комитет подкрепя изцяло основанията 
и мотивите на искането, като извежда на преден план разбирането, 
че е недопустимото със закон с ограничено по време действие да 
се произвеждат законодателни промени в разпоредби на други 
нормативни актове като ЗЕС, които промени ще продължат да се 
прилагат и след изтичане на периода, за който действа Законът 
за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година. 
Българският хелзинкски комитет приема, че доколкото ограниченията 
на правата са допустими единствено при съблюдаване принципа на 
пропорционалността, то конкретните ограничения в правото на личен 
живот на гражданите и на тайната на кореспонденцията и на другите 
съобщения,  са несъразмерни с преследваната цел, поради това, че се 
позволява достъп до данните на потребителите на електронни услуги 
за сравнително дълъг период от време, който реално, не е  строго 
необходим и при това е неограничен за времето на извънредното 
положение, както и поради липсата на ефективен съдебен контрол.

Фондация „Български адвокати за правата на човека“  
поддържа, че предвидената с оспорената регулация в ЗЕС намеса 
в неприкосновеността на личния живот и в свободата и тайната 
на кореспонденцията не е пропорционална и необходима в 
едно демократично общество. Позовавайки се на практиката на 
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Конституционния съд и възприетите в редица решения на Европейския 
съд по правата на човека (ЕСПЧ) критерии за баланс между отделните 
права,  вкл. и защитата на личния живот на гражданите, Фондация 
“Български адвокати за правата на човека“ изразява виждането, 
че е необходимо да се прилага гъвкав подход при балансиране 
им.  Споделят се и изложените от вносителя съображения за 
противоконституционност, свързани с неспазване на правилата на 
законодателния процес.

Според Българската асоциация за европейско право, атакуваните 
разпоредби  противоречат на Конституцията и не са синхронизирани 
с актовете на Европейския съюз (ЕС) и юриспруденцията на Съда на 
Европейския съюз (СЕС). Обосновано е виждането, че наличието на 
легитимна цел (предпазването на живота и здравето на гражданите), 
като “основание за ограничаване на определени права на индивида 
за закрила на правата в обществото като цяло“ се възприема както 
в българското, така и в правото на Европейския съюз и в практиката 
на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). В становището се 
посочва, че за да гарантира, че достъпът на компетентните национални 
органи до запазените данни е ограничен до строго необходимото, 
националното право следва действително да определя условията, при 
които доставчиците на електронни съобщителни услуги са длъжни да 
предоставят този достъп, т. е. да урежда материалните и процесуалните 
условия за достъп. Поддържа се, че би могло да се приеме, че са 
налице обективни критерии за определяне на обстоятелствата и 
условията, при които на компетентните национални органи трябва да 
се предоставя достъп до данните на абонатите или на регистрираните 
ползватели – „а именно само по отношение на лицата, за които с 
категоричност са установени данни за наличие на заразна болест, за 
контакт с подобен вид лице и съответно поставянето им под карантина 
с разпореждане на съответните здравни власти“.  Подчертава се, 
че за пълното спазване на тези условия от съществено значение е 
достъпът  до запазените данни по принцип да се предоставя, освен 
в надлежно обосновани неотложни случаи, след предварителен или 
последващ контрол, осъществяван от юрисдикция или от независима 
административна структура, и решението на тази юрисдикция да се 
постановява след мотивирана молба на съответните органи, подадена 
в рамките на наказателни производства. От значение в случая е 
компетентните национални органи, на които е предоставен достъп до 
запазени данни, да уведомяват за това засегнатите лица, доколкото в 
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тази насока същите са обвързани от Регламент 2016/679 за защита на 
личните данни, особено тогава, когато става  въпрос за чувствителна 
информация, свързана със заболяване на лицето. В заключение в 
становището се посочва, че чл. 4 от Договора за Европейски съюз 
(ДЕС) и чл.1, параграф 3 от Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични 
данни и защита правото на неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации не допускат национална правна 
уредба, задължаваща доставчик на електронна съобщителна мрежа 
и/или услуги  да предоставя на службите за сигурност и разузнаване 
на държава членка „масиви с данни за съобщения“, които масиви 
предполагат предварително общо и неизбирателно събиране на 
въпросните данни.

Проф. д.п.н. Нели Огнянова привежда доводи за 
противоконституционност на  оспорените разпоредби (чл. 32 и чл. 34 от 
Основния закон), и за несъответствие с практиката на Конституционния 
съд, на Съда на ЕС и стандартите на Съвета на Европа. Прави се извод, 
че  предвидената с атакуваните норми намеса в личния живот и 
тайната на кореспонденцията противоречи на Конституцията, тъй като 
е осъществена без необходимите гаранции, а достъпът на широк кръг 
лица до трафичните данни е твърде либерален. Поставя се акцент не 
само върху изключително широкия кръг евентуално засегнати лица и 
сравнително дългия  половингодишен период от време, който при това 
не е ограничен за времето на извънредното положение, но и върху 
отсъствието на „истински ефективен“ съдебен контрол.

В правното мнение на проф. д-р Георги Димитров аргументирано 
се  застъпва тезата, според която оспорените разпоредби като единно 
цяло  не съответстват на принципа на пропорционалност, а намесата 
в правата на гражданите е неоправдана с оглед преследваната 
цел. Проследена е тенденцията в българското законодателство за 
поетапно разширяване обхвата на съхраняване и достъп до трафични 
данни и данни за местоположение,  и за предвидените изключения 
от този режим и особени правила за обработка на трафични данни, 
като за съхраняването на  данните са добавени и цели, различни от  
предотвратяване и разкриване на тежки престъпления. През 2016 
г. е въведена възможност за достъп до данните по чл. 252б ЗЕС за 
нуждите на осъществяване на операции по издирване и спасяване 
на лица. Според проф. Г. Димитров запазването на трафични данни 
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не е поначало неоправдано, то обаче следва да бъде в границите 
на поставена легитимна цел и при спазване на критерия за 
пропорционалност. Отбелязва се, че при действащата уредба няма 
ясни и обективни критерии, при наличието на които силовите органи 
могат да поискат незабавно  информация за дадено лице , тъй като  
е достатъчно те бланкетно да изискат трафични данни за лицето 
от операторите и последните ще са длъжни да им ги предоставят. 
Органите на МВР нямат задължение при поискване за незабавен достъп 
да представят документи в подкрепа на искането (вид заболяване, 
от кого е диагностицирано и за какъв период от време, кога се е 
отклонило от определения болничен режим и пр.), дори в законовата 
уредба, която се оспорва липсва  изискване  това искане да съдържа 
пълно и изчерпателно обосноваване на фактите и обстоятелствата, 
а само правно основание. Посочва се, че общият шестмесечен срок 
за съхранение и достъп, относим и към оспорените разпоредби,  е 
прекалено дълъг,  не е ограничен единствено и само до периода  на 
извънредно положение и изглежда несъразмерен и надхвърлящ 
необходимото за постигане на дефинираната цел.

Втората група становища и мнения включва Министерския 
съвет, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, 
министъра на здравеопазването, Висшия адвокатски съвет, Комисията 
за защита на личните данни и проф. д-р Дарина Зиновиева,  които 
намират искането за неоснователно. 

Министерският съвет излага аргументи, че лицата, които 
отказват да изпълнят или не изпълняват задължителната изолация или 
лечение, могат да допринесат за разпространение на заразна болест, 
а оттам и да застрашат живота и здравето на много хора, поради 
което легитимната цел, която се преследва с оспорваните норми, е 
пропорционална на правата, които се засягат с тях. Поддържа се още, 
че направените предложения за промени в ЗЕС между първо и второ 
четене са израз на правото на законодателна инициатива на народните 
представители и са напълно в съответствие с Конституцията.

Според министъра на правосъдието разпоредбата на чл. 251б, 
ал. 2, изречение трето ЗЕС отговаря на изискването за съразмерност 
и пропорционалност, защото предвижда, че данните по чл. 251б, ал. 
1, т. 6 ЗЕС се съхраняват единствено за нуждите на принудителното 
изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на 
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лица по чл. 61 от Закона за здравето (ЗЗ), които са отказали или не 
изпълняват задължителна изолация и лечение. Посочва  се също, че 
неспазването на правилата на Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание (ПОДНС) не може да бъде приравнено на 
конституционно нарушение.

В становището си министърът на вътрешните работи излага, 
че намесата, предвидена с оспорените разпоредби, е подчинена на 
легитимна цел от общ интерес, каквато представлява предотвратяването 
на разпространението на заразни болести сред населението и е 
съобразена с  принципа за пропорционалност, предвид това, че на 
съхранение и достъп подлежат единствено данните по чл. 251б, ал. 1, т. 
6 ЗЕС и засегнато ще се яви само лицето, чието поведение, изразяващо 
се в отказ или неизпълнение на наложена задължителна изолация и 
лечение, създава опасност не само за неговите живот и здраве, но и за 
живота и здравето на други граждани.

Министърът на здравеопазването поддържа, че съпоставката 
на защитаваната цел и приложеното средство по отношение на 
оспорените разпоредби,  насочени само към информацията по чл. 251б, 
ал. 1, т. 6 ЗЕС за целите на принудителното изпълнение на мерките по 
задължителна изолация и болнично лечение на лица по чл. 61 ЗЗ, 
които са отказали или не изпълняват тези предписания, налага извод 
за съответствие, необходимост и подходящност, включително и през 
призмата на критерия за съразмерност на ограничението. Във връзка 
с наведените от вносителя твърдения за нарушение на „фундаментал-
ния принцип на публичността в парламентарното управление, изведен 
от чл. 1, ал. 1 от Конституцията“, министърът на здравеопазването 
поддържа, че в процеса на изготвяне, разглеждане и приемане на 
оспорените разпоредби са съобразени относимите за това правила на 
Конституцията и ПОДНС.

Според Висшия адвокатски съвет обстоятелството, че данните 
ще се събират единствено за лица, нарушили задължителната карантина 
или задължителното болнично лечение и при въведено изискване за 
последващо мотивиране от компетентните органи на причините за 
намесата, представлява достатъчна гаранция за защита на правата 
на гражданите срещу неправомерни посегателства. В становището се 
приема и че оспорената уредба кореспондира с първоначалните цели 
и обхват на Закона за мерките и действията по време на извънредното 
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положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. и за преодоляване на последиците.

Комисията за защита на личните данни приема, че доколкото 
оспорените разпоредбите се отнасят до определяне само на 
местонахождение, но не и до проследяване на контакти и сравняване 
на информация от други субекти на данни, то същите не противоречат 
на европейската практика за защита на личните данни.

Проф. д-р Дарина Зиновиева  поддържа в представеното правно 
мнение, че оспорения нормен комплекс не е противоконституционен. 
Посочва, че чрез оспорваните разпоредби, разгледани в светлината 
и на  относимите такива в ЗЗ, законодателят прецизно, в рамките 
на минималното навлизане в личния живот на физическото лице, е 
предвидил процесуален способ в производството по принудително 
изпълнение на административен акт, издаден на основание чл. 61 ЗЗ, 
когато адресатът му не го изпълнява доброволно.

Комисията за регулиране на съобщенията не изразява 
категорична  позиция за съответствието на оспорените разпоредби 
на ЗЕС с Конституцията, и подкрепя всяка мярка, която е съобразена с 
конституционно признатите права и свободи на българските граждани 
и по-специално с конфиденциалността на електронните съобщения, 
като частен случай на свободата и тайната на кореспонденцията по чл. 
34, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Конституционният съд, като обсъди доводите в искането, 
постъпилите по делото писмени становища и правни мнения, както и 
относимата правна уредба, за да се произнесе, взе предвид следното:

С § 41 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на 
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за 
преодоляване на последиците (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила 
от 14.05.2020 г.), се правят допълнения в четири разпоредби на Закона 
за електронните съобщения, а именно чл. 251б, ал. 2, чл. 251в, ал. 2, чл. 
251г, ал. 4 и чл. 251г1, ал. 1, 3 и 4.

Към настоящия момент § 41 ПЗР на визирания по-горе 
закон е влязъл в сила (според § 52 ПЗР, § 41 влиза в сила от деня на 
обнародване на закона в ДВ - 24.03.2020 г.), като разпоредбите в него 
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са инкорпорирани в съответните разпоредби от Закона за електронните 
съобщения – предмет на атакуване пред Конституционния съд, а 
именно: чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251в, ал. 2, изречение 
второ, чл. 251г, ал. 5 (предишна ал. 4) относно думите „и в случаите по 
чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 
3 и  4 относно думите „ и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“.

Посочените оспорвани законови разпоредби имат отношение 
към правната уредба на запазване на трафичните данни и достъпа до 
тях, съдържаща се в Закона за електронните съобщения, и следва да 
се разглеждат като единен нормен комплекс, въведен  във връзка с 
пандемията от COVID-19, и свързан с нуждите на принудителното 
изпълнение на задължителната изолация и/или болнично лечение на 
лица по чл. 61 ЗЗ, които са отказали или не изпълняват задължителната 
изолация и лечение.

Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи 
и/или услуги, съхраняват за срок от шест месеца данни, създадени 
или обработени в процеса на тяхната дейност, които са необходими 
за конкретните цели, изброените в шест пункта в чл. 251б, ал. 1 ЗЕС. 
Тези трафични данни дават информация за това кой, кога, откъде и с 
кого е разменял електронни съобщения или е провеждал разговори 
по мобилен телефон. Достъпът до данните по  чл. 251б, ал. 1, т. 6, като 
част от трафичните данни, води до установяване на идентификатор на 
ползвани клетки, т. е. определяне на местоположението на дадено 
лице. Данните, разкриващи съдържанието на пренасяните електронни 
съобщения – кореспонденцията и разговорите не са предмет на  
уредбата, свързана със запазването и достъпа до данни за трафика на 
електронни съобщения, а се регламентира от Закона за специалните 
разузнавателни средства.

Посредством достъпа до данни за трафика на електронни 
съобщения, предмет на конкретната обсъждана хипотеза, относно 
даден потребител, може да се разкрие неговото движение и контакти 
в течение на продължителен период от време – шестмесечен период, 
посочен в ал. 1 на чл. 251б ЗЕС и относим за всички законови хипотези, 
изброени в ал. 2 на чл. 251б ЗЕС.

Атакуваната промяна в чл. 251б, ал. 2, изречение 3 ЗЕС 
предвижда данните, съхранявани от предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, 
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необходими за установяване на идентификатор на ползваните клетки, 
освен за нуждите на националната сигурност, за предотвратяване, 
разкриване и разследване на тежки престъпления, в това число за 
целите на предотвратяване на тежки престъпления в рамките на 
оперативно-издирвателната дейност по реда на глава девета от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, и за осъществяване на операции по издирване 
и спасяване на лица в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при 
бедствия, да се съхраняват и за нуждите на принудителното изпълнение 
на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 
ЗЗ, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация или 
лечение.

Свързана с оспорваните допълнения в ЗЕС е изричната уредба 
в  чл. 215 от ЗЗ (редакция – доп.  ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 
13.03.2020 г., изм. ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) на така 
нар. принудително „довеждане” в местата за лечение или изолация. В 
чл. 215, ал. 2 ЗЗ се предвижда следното: „Лицата по ал. 1, отказали да 
се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не 
изпълняват задължителната изолация, се довеждат принудително със 
съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по 
искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя 
на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил 
лицето за хоспитализация”.

В гласувания текст на § 41 ПЗР не е посочено, че мярката се 
отнася само за периода на извънредното положение, както изрично 
е установено в други разпоредби от приетия Закон за мерките и 
действията по време на извънредното положение, с които се изменят 
други закони. Създадената за органите на МВР правна възможност 
за получаване на незабавен достъп до данни за комуникационния 
трафик по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС не се преустановява автоматично 
с края на извънредното положение, а според § 51 от Преходните 
и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, се 
прилага „до отпадане на необходимостта от принудително изпълнение 
на задължителната изолация и болнично лечение на лица по чл. 61 от 
Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват заповедта за 
задължителна изолация и лечение“.
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Съгласно чл. 61 ЗЗ мерките за задължителна изолация и/
или болнично лечение, във връзка с които е въведен незабавният 
достъп до трафични данни по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС, за изпълнение 
на принудително довеждане на лица,  не са свързани само с 
епидемията от COVID-19. На задължителна изолация и болнично 
лечение  подлежат не само заразоносители и болни от COVID–19, 
но и от други тринадесет вида болести (холера, чума, вариола, 
жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, 
полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен 
синдром и туберкулоза с бацилоотделяне). Обхватът на засегнатите от 
обсъжданата ограничителна мярка лица се разширява с разпоредбата 
на ал. 3 на същия член, която предвижда възможност министърът на 
здравеопазването по предложение на главния държавен здравен 
инспектор да разпореди задължителна изолация и на заразоносители 
и болни от болести, извън упоменатите в ал. 1 на чл. 61 ЗЗ.

Задължението за предприятията, предоставящи обществени 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за съхранение на 
генерираните данни и достъпът до тях  за срок от шест месеца се 
прилага към всички регистрирани абонати и ползватели на електронни 
съобщителни средства, а не само спрямо заразоносители или болни от 
някое от инфекциозните заболявания по чл. 61 ЗЗ.

От значение по настоящото дело, включително и с оглед 
позоваването от сезиращия субект и от предоставилите  становища 
и правни мнения по делото,  на релевантната  правна уредба  на 
Европейския съюз, е отчитането на ключови в материята на запазване 
на трафичните данни и достъпа до тях разбирания, поддържани  в 
юриспруденцията  на СЕС, и намерили израз  в решенията на българския 
конституционен съд – Решение № 2/2015 г. по к. д. № 8/2014 г. и 
Решение № 8/2019 г. по к. д. № 4/2019 г.

Според Решение на СЕС  по дело С-293/12 Digital Rights Ireland 
(EU:C:2014:238), с което е обявена за невалидна Директива 2006/24/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване 
на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето 
на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на 
обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 
2002/58/ЕО, Директива 2006/24/ЕО не предвижда ясни и точни 
правила, определящи обхвата на намеса в основните права, закрепени 
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в чл. 7 (право на зачитане на личния живот) и чл. 8 (право на защита на 
личните данни) от Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС), както и 
че от тази директива произтича особено обширна и тежка за правния 
ред на Съюза намеса в посочените  основни права, без тази намеса 
да е точно уредена с разпоредби, които да могат да гарантират, че тя 
действително се свежда до строго необходимото.

В решение  на СЕС от 21 декември 2016 г.  по съединени дела 
С-203/15 и С-698/15  Tele2 Sverige и Watson и др. (EU:C:2016:970) се 
споделят изцяло направените изводи в цитираната практика и линията 
на разсъждения относно запазването на лични данни и достъпа 
до тях в контекста  на чл. 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност 
на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директи-
ва за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации), както и на чл. 5, който гарантира конфиденциалността 
на съобщенията и свързания трафик на данни. Съгласно изречение 
първо и второ на чл. 15, параграф 1 от Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации „ 
държавите членки могат да приемат законодателни мерки, за да 
ограничат обхвата на правата и задълженията, предвидени в член 5, 
член 6, член 8, параграф 1, 2, 3, и 4 и член 9 от настоящата директива, 
когато такова ограничаване представлява необходима, подходяща 
и пропорционална мярка в рамките на демократично общество, 
за да гарантира национална сигурност (т.е. държавната сигурност), 
отбраната, обществената безопасност и превенцията, разследването, 
разкриването и преследването на криминални нарушения или 
неразрешено използване на електронна комуникационна система, 
както е посочено в член 13, параграф 1 от Директива [95/46]. В тази 
връзка, държавите членки могат, inter alia, да одобрят законодателни 
мерки, предвиждащи [запазването] на данни за ограничен период, 
оправдани на основанията, изложени в настоящия параграф.“

С обсъжданото решение СЕС дава ясни и категорични насоки 
относно тълкуването на Директивата за правото на неприкосновеност 
на личния живот и електронни комуникации в светлината на ХОПЕС. 
Съдът очертава условията, на които трябва да отговаря националната 
правна уредба, въвеждаща задължения за запазване на трафични 
данни, вкл. данни за местонахождение на дадено лице, за нуждите на 
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националните органи. Според СЕС националната правна уредба следва 
да се основава на обективни критерии за определяне на обстоятелствата 
и условията, при които на компетентните национални органи трябва да 
се предоставя достъп до данните на абонатите или на регистрираните 
ползватели. Съгласно цитираното решение: „чл. 15, § 1 от Директива 
2002/58, изменена с Директива 2009/136, във връзка с чл. 7, 8 и 11 и чл. 
52, § 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва да се  
тълкуват в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която за 
целите на борбата с престъпността предвижда: - общо и  неизбирателно 
запазване на всички данни от трафик и данни за местонахождение на 
всички абонати и регистрирани ползватели, - … национална правна 
уредба, която регламентира защитата и сигурността на данни за трафик 
и за местонахождение, и по-специално достъпа на компетентни 
национални органи до запазените данни, като в рамките на борбата 
с престъпността не ограничава този достъп само до целите за борба с 
тежката престъпност , и  - …  не го подчинява на предварителен контрол 
от юрисдикция или от независима административна структура…“.

Съдът изяснява, че чл. 15 от Директивата допуска държавите 
да въвеждат изключения от принципното задължение за гарантиране 
на поверителността на личните данни (гарантирани с чл. 5, 6 и 9), 
но тези изключения следва да се тълкуват стриктно, защото иначе 
дерогирането на това задължение може да се превърне в правило, като 
изпразни до голяма степен от смисъл принципа на поверителност. СЕС 
подчертава, че изключенията трябва да бъдат строго пропорционални 
на предвидената цел.

Принципните положения, възприети от СЕС по посоченото 
дело, са изрично потвърдени и в Решение на СЕС от 2 октомври 2018 г. 
по дело С-207/16  Ministerio  Fiscal (EU:C:2018:788), както и в последните 
Решения  на СЕС от 6 октомври 2020 г. по съединени дела С-511/18; 
С-512/18; С-520/18 French Data Network et a. (EU:C:2020:791) и по дело 
С-623/17 Privacy International  (EU:C:2020:790).

Заслужава да се отбележи, че с решение от 13.05.2020 г., PL. 
ÚS 13/2020-103 Конституционният съд на Словашката република се е 
произнесъл по искане за преустановяване действието на разпоредби 
от словашкия Закон за електронните съобщения, приети за целите на 
борба с разпространението на пандемията от COVID-19. Приема, че 
атакуваните законови норми предвиждат общо и недиференцирано 
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съхранение от доставчиците на далекосъобщителни услуги на данни за 
местоположение и идентификация, които при поискване се предоставят 
на Агенцията за обществено здравеопазване  на Словашката република.

Конституционният съд на Словашката република  подчертава, 
че „продължаващата пандемия изисква разгръщане  на бързи и 
авангардни решения за защита на живота и здравето на населението, 
но в същото време следва да се гарантира, че бързите темпове,  с които 
настъпват промените в този период, не водят до неволно ерозиране на 
върховенството на закона“.

Посочената практика на СЕС е свързана с конституционните 
стандарти, към които трябва да се придържа националният 
законодател. В практиката си българският Конституционен съд е 
имал възможност нееднократно да преценява напрежението между 
конкуриращи се основни права, основани на конституционно защитени 
ценности и интереси. Релевантно за настоящото дело е произнасянето  
на Конституционния съд по к. д № 8/2014 г., а след  Решение № 2 от 
12.03.2015 г. по делото, с което Съдът обявява за противоконституционни 
чл. 250а,  чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните 
съобщения – редакция  ДВ, бр. 14/2015 г., посочвайки, че българският 
законодател съществено е разширил и надхвърлил изискванията на 
силно критикуваната в теорията и практиката Директива 2006/24/ЕО, 
към този момент вече обявена за невалидна с решение  на Съда на 
Европейския съюз (СЕС) от 08.04.2014 г. по съединени дела С-293 /12 и 
С-594/12,   след което в чл. 251б и следващите  ЗЕС (Нов ДВ., бр. 24 от 
2015 г.)  законодателят приема друга заместваща уредба.

В Решение № 2/2015 г. Съдът е посочил, че макар и въведен като 
средство за постигането на една легитимна цел от общ интерес, както 
за Европейския съюз, така и за всяка национална държава, за да бъде 
оценен като необходим, подходящ и съразмерен в условията на едно 
демократично общество, обсъжданият режим на събиране, запазване 
на данните от целия телекомуникационен трафик (общо и без повод) 
и достъпът до тях,  безспорно представлява сериозна намеса в личния 
живот на гражданите и  следва да бъде уреден по начин, съобразен 
с най-високите възможни стандарти на сигурност, каквито оспорената 
правна регламентация като цяло не съдържа и затова не може да 
осигури.

Чрез предвидения с атакуваната уредба (свързана с чл. 61 и 
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чл.215  ЗЗ),  пряк и незабавен достъп до трафичните данни по чл. 251б, ал. 
1, т. 6 ЗЕС, чиито оператори са длъжни да съхраняват в продължение на 
шест месеца, дори да не се разкрива съдържанието на комуникацията, 
е възможно да бъде събрана чувствителна информация за начина на 
живот, навиците, придвижването, интересите, политическите и други 
предпочитания на субекта на данни. Посредством филтриране и анализ 
на тези данни могат да бъдат изградени сравнително точни профили 
за консуматорските, културните и политическите предпочитания на 
отделния индивид или групи хора.

Тъй като въведеният с оспорения нормен комплекс в ЗЕС режим 
на запазване и  достъп до трафични данни по чл. 251б, ал. 1, т. 6  по 
своя характер и същност представлява намеса в личното пространство 
на гражданите, то гарантираната в чл. 32, ал. 1 от Конституцията 
неприкосновеност на личния живот служи като критерий за оценка на 
конституционосъобразността на атакуваните разпоредби.

Традиционното разбиране за неприкосновеност на личния 
живот се свързва с правото на определена сфера на автономност на 
индивида, преди всичко в отношенията с публичната власт. От гледна 
точка на своя генезис и поради правната си природа неприкосновеността 
на личния живот принадлежи към първото поколение основни права, 
насочени към защитата на физическия и духовния интегритет на 
човешката личност и по-специално автономията, и частната сфера на 
индивида. Тази категория права се утвърждава  във всички съвременни 
конституции и се ползва с изключително висока степен на правна 
защита, както в националните демократични правни системи,  така и 
в международните и европейските системи за защита на основните 
права (Решение № 4/2006 г. по к. д. № 11/2005 г.).

Гарантираната от чл. 32, ал. 1 на Конституцията неприкосновеност 
обхваща разнообразни аспекти на личния живот като физически, 
емоционален и морален интегритет, личностно самоопределение, вкл. 
и „информационно самоопределение“, създаване и поддържане на 
взаимоотношения и контакти с други лица и пр. – своеобразен комплекс 
от ценности, които не се поддават на изчерпателно дефиниране и 
формират обособената интимна сфера на човека, за навлизането в 
която трябва да съществува преграда (Решение № 7/1996 г. по к. д. № 
1/1996 г.; Решение № 8/2019 г. по к. д. № 4/2019 г.).

Правото на неприкосновеност  на личния живот, уредено в  
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чл. 32, ал. 1 от Конституцията включва и възможността на индивида 
да решава принципно самостоятелно кога и при какви граници да 
разкрива лична информация за живота си, както и правото на всяко 
лице автономно (лично) да реши доколко и пред кого да сподели факти 
от личния си живот.

Във всяко демократично общество неприкосновеността на 
личната сфера  на индивида е ценност от най-висш конституционен 
порядък. Намесата на държавата  в тази сфера не е изключена и един 
от начините  за това е чрез  законово предвидения достъп на полицията 
и органите за сигурност до данните за трафика на електронни 
съобщения. Посоченото  с оспорения нормен комплекс натрупване на 
половингодишна база данни от комуникационен трафик ( чл. 251б, ал. 
1, т. 6 ЗЕС) и възможен достъп до него в рамките на същия срок, макар 
и само за един вид данни – относно  административните адреси на 
клетки на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа, от които 
е генерирано или в които е терминирано повикване, позволява да се 
придобие информация за трайните, обичайни, инцидентни прояви на 
конкретното лице, а също и систематизиране по различни критерии 
на местата, които то посещава трайно, често, рядко или инцидентно. 
Проследяването на данните, които са необходими за установяване 
на идентификатор на ползваните клетки за един продължителен 
период от шест месеца, дава възможност за получилия информацията 
да формира представа за личните предпочитания на индивида, 
дори неговите склонности, увлечения и слабости, което е обективна 
предпоставка за съставянето на достатъчно подробен и ясен профил на 
личността не само без нейното изрично съгласие, но и без тя изобщо да 
има представа или дори да подозира, че това се случва в действителност 
(в този смисъл Решение № 2/2015 г. по к. д. № 8/2014 г.). Прекият и 
незабавен достъп до данните от комуникационен трафик по чл. 251б, 
ал. 1, т. 6 ЗЕС, дори да не разкрива съдържанието на комуникацията, 
представлява съществена намеса в неприкосновеността на личния 
живот, тъй като дава възможност за профилиране на засегнатото лице 
чрез  систематизиране  на данни за шест месеца, свързани с навиците 
му.

Тъй като частната сфера на индивида и публичната сфера на 
обществото не са абсолютно независими (Решение № 4/2006 г. по к. 
д. № 11/2005 г.), е необходимо да се припомни, че само по себе си 
събирането и запазването на данни от телекомуникационен трафик не 
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представлява дейност, забранена от Конституцията или такава, която 
поначало следва да бъде отречена (Решение № 2/2015г. по к. д. № 
8/2014г.).

Като установява каталога на основните права, Конституцията 
държи сметка, че правата на отделния човек „влизат в съприкосновение“ 
с правата на други индивиди. Утвърдено положение в съвременния 
конституционализъм, вкл. и  българския, е, че не се допуска 
упражняването на основни права, ако то накърнява правата и законните 
интереси на другите (чл. 57, ал. 2 от Конституцията).  Противопоставянето 
„индивид - общество“, възприето в  Основния закон, е в полза на 
принадлежността и зависимостта на отделната личност от обществото. 
Тъй като човекът е социално същество и неговото проявление намира 
израз именно в социума, то и претенцията за зачитане на личния живот 
автоматично се редуцира до степента, в която индивидът сам постави 
личния си живот в контакт с обществения живот или в тясна връзка с 
други конституционно защитени интереси.

В своята практика Конституционният съд последователно 
поддържа, че правото на неприкосновеност на личния живот не 
е абсолютно (Решение № 1/1998 г. по к. д. № 17/1997 г.; Решение 
№ 13/2012 г. по к. д. № 6/2012 г.; Решение № 2/2015 г. по к. д. № 
8/2014 г. и др.) и може да бъде ограничено по начин, съразмерен 
с обстоятелствата. Източник на такива ограничения могат да са 
основните права на другите и защитените от Конституцията блага. 
Конституционният съд подчертава в Решение № 8/2019 г., че „ правото 
на неприкосновеност на личния живот не е абсолютно и може, но само 
при спазване на изискванията на чл. 8 от Конвенцията за защита правата 
на човека и основните свободи, да бъде ограничавано със закон, да 
преследва една или повече легитимни цели, и, което е съществено – 
ограничаването да е необходимо в демократичното общество. КЗПЧОС 
предвижда в чл. 8 (2) изчерпателен списък на целите, легитимиращи 
ограничаването на това право, като посочва inter аliа защитата на правата 
и свободите на другите.  Хартата на основните права на Европейския 
съюз е формулирана по-отворено и допуска ограничаване за цели 
от общ интерес, признати от ЕС, или ако ограниченията отговарят на 
необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора, при 
спазване на принципа на пропорционалност (чл. 52 (1)  ХОПЕС )“.

По настоящото дело целта на въведеното ограничение на 
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правото на неприкосновеност на личния живот се установява чрез 
анализ на нормативната уредба в Закона за здравето, към която 
препраща оспорената норма на чл. 251б, ал. 2, изречение трето ЗЕС.

В чл. 61 ЗЗ се дефинират няколко категории лица, които 
подлежат на задължителна изолация и/или болнично лечение. Алинея 
1 на чл. 61 ЗЗ предвижда задължителна изолация и/или болнично 
лечение на заразоносители и болни от изрично посочените заразни 
болести - холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични 
трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, 
малария, тежък остър респираторен синдром, COVID-19 и туберкулоза 
с бацилоотделяне. В ал. 3 на чл. 61 ЗЗ  е предвидена възможност 
министърът на здравеопазването по предложение на главния 
държавен здравен инспектор да разпореди задължителна изолация и 
на заразоносители и болни от болести извън упоменатите в ал. 1.

Посочените в чл. 61, ал. 1 ЗЗ инфекции имат различна 
характеристика според локализацията на причинителя (дихателни, 
чревни, трансмисивни и покривни инфекции), поради което е различен и 
начинът на тяхното предаване. Те се класифицират като заразни болести 
поради установен за всяка от тях: общ причинител, обща клинична 
картина с малки индивидуални различия, живото-застрашаващо 
състояние или дългогодишно (доживотно) инвалидизиране след 
преболедуване.  Относимо към  изброените в чл. 61, ал. 1 ЗЗ болести 
е, че за част от тях не съществува адекватно лечение, насочено срещу 
причинителя, или липсва ваксина, която да предпазва от развитието на 
съответното заболяване, или и двете.

Общото между тях е, че заразоносителите и болните от някое 
от инфекциозните заболявания по чл. 61 ЗЗ, които са отказали или 
не изпълняват задължителната изолация и/или болнично лечение, с 
поведението си застрашават живота и здравето на околните. Поради 
това съхраняването и осигуряването на възможност за достъп до 
данни, необходими за установяване на идентификатор на ползваните 
клетки, за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната 
изолация и болнично лечение на лицата по чл. 61 ЗЗ, представлява  
мярка насочена към опазване на човешкия живот и здраве и би могла 
да се приеме като съвместима и съответна (подходяща) за неотложни 
случаи, свързани с общественото здраве и сигурност.

Защитата на живота и здравето на населението безспорно е 
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легитимна конституционна цел, която поначало оправдава ограничения 
на неприкосновеността на личния живот. Правото на живот, разбирано 
като право на опазване на живота и здравето, е конституционно право от 
висш порядък и предпоставка за пълноценното упражняване на целия 
комплекс от основни права. В своята практика Конституционният съд 
му отрежда доминираща  позиция, като приема, че то има приоритет 
по отношение на другите права, които за да бъде опазено, е допустимо 
да бъдат накърнени (Решение № 10/1995 г. по к. д. № 8/1995 г.).

Съдържанието на правото на живот е тясно свързано с 
естествената същност на човека и се изразява преди всичко във 
възможността той да съществува. То обаче има и качествено 
измерение – част от защитеното му съдържание е и възможността 
човек да съществува в отсъствие на болести и в оптимално физическо и 
душевно здраве (Решение № 14/1996 г. по к. д. № 15/1996 г.). Здравето 
като състояние на организма е предпоставка за самото съществуване 
на човека. Негативните  здравословни промени могат да влияят в 
различна степен върху тази възможност. Оттам и връзката на правото 
на живот с правото на здраве (Решение № 10/1995 г. по к. д. № 8/1995 
г.), уредено по специфичен начин в чл. 52, ал. 1 от Конституцията като 
право на здравно осигуряване, гарантиращо достъпна медицинска 
помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване (Решение № 
8/2016 г. по к. д. № 9/2015 г.).

В модерната демократична държава публичната власт е 
длъжна не просто да се въздържа от посегателства върху човешкия 
живот и здраве, но и да се грижи за тях позитивно, вкл. като чрез 
ефективни правни мерки  ги защитава срещу опасности от трети лица. 
Това задължение е функция от същността на основните права като 
обективни ценности на конституционния правов ред. В пространството 
на основните права се  осъществява  обмен на фундаментални за 
обществото и за отделния индивид ценности, които правят възможно 
функционирането и развитието на личността. В основните права  са 
концентрирани конституционноправни стойностни решения, които 
укрепват закрилата на индивидуалната свобода на гражданите.

Като част от конституционния  ценностен  порядък, правото 
на живот и здраве и неприкосновеността на личния живот могат да 
влязат в конфликт помежду си и да формират полюсни двойки, които 
съдържат различни блага. Такава колизия възниква, когато лицата по 
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чл. 61 ЗЗ се отклонят от задължителната изолация и/или болнично 
лечение, а задача на законодателя в тези случаи е да защити живота 
и здравето на населението, без да посяга върху ценностното ядро на 
правото на зачитане неприкосновеността   на личния живот.

Способ за преодоляване на възникналото напрежение 
между правото на живот и здраве и неприкосновеността на личния 
живот се съдържа в уравновесяването и съгласуването между тях. От 
законодателя се очаква да държи сметка и да отчита своевременно 
динамично променящите се обществени отношения и чрез 
механизмите на демократичния законодателен процес да защити 
балансирано правата и свободите на всеки член на обществото (Реше-
ние № 7/2019 г. по к. д. № 7/2019 г.). Конституционният съд в своята 
практика  подчертава, че водещ момент в балансирането  на влизащи 
в конфликт основни права , според утвърденото от Основния закон, 
както и в практиката на Конституционния съд,  на  ЕСПЧ и на  СЕС, е 
„началото на еднакво уважение на основните права“.

Методът на балансиране като способ за разрешаване на 
колизия между отделните основни права осигурява, че всеки от 
сблъскващите се интереси ще бъде признат на собствено основание. 
Чрез него правото е в състояние обосновано да следва промяната на 
икономическите и социални потребности и да гарантира минимални 
ограничения в цялостната система от ценности, на които се опират 
основните права (Решение № 8/2019 г. по к. д. № 4/2019 г.). 
Пропорционалността и балансирането представляват единство – 
последната и най-съществена фаза от теста за пропорционалност, като 
аналитична съдебна  процедура е балансирането в собствения смисъл.

Когато държавите предприемат законодателни мерки, за да 
ограничат обхвата на правата, следва да отчитат, че всяко ограничение 
трябва да е съобразено  със същността на основните права и свободи 
и  да представлява необходима, подходяща и пропорционална мярка 
в рамките на демократичното общество, за да гарантира националната 
сигурност, отбрана, обществената безопасност и предотвратяването, 
разследването, разкриването или наказателното преследване на 
престъпления или изпълнение на наложени наказания, включително 
предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената 
сигурност или други важни цели от широк обществен интерес за Съюза 
или за държавите членки, и по-специално важен икономически или 
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финансов интерес на Съюза или на държава членка, включително 
паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве, 
социалната сигурност  ( арг. от чл. 23  Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО). Защитата на основното право на 
неприкосновеност на личния живот изисква ограниченията за защита 
на личните данни да се въвеждат в границите на строго необходимото.

В Конституцията принципът на пропорционалността в контекста 
на ограничаването на основните права не е изрично  прогласен, но се 
съдържа  имплицитно в редица правни конструкции. Този принцип има 
широко приложение в съвременната правова държава и доминиращо 
значение за контрола върху публичната власт, осъществяван с мащаба 
на основните права. Прилага се като решаващ критерий за вида и 
обхвата на конституционно допустимите ограничения със закон, както 
и за определянето на конкретни граници при упражняване на основни 
права.

За законодателството принципът на пропорционалност е 
утвърден  като необходим ориентир и мяра за съразмерност, когато се 
отнася за ограничаване на основни права. Постулатът за съразмерност 
присъства осезаемо в практиката на българския Конституционен съд 
с последователно развивано  съдържание, като мерило за границите 
на търпима намеса на държавата в пространството на основните права 
(Решение № 20/1998 г. по к. д. № 16/1998 г., Решение № 1/2002 г. по к. 
д. № 17/2001 г., Решение № 15/2010 г. по к. д. № 9/2010 г., Решение № 
2/2011 г. по к. д. № 2/2011 г., Решение № 14/2014 г. по к. д. № 12/2014 
г.,  Решение № 2/2015 г. по к. д. № 8/2014 г., Решение № 7/2019 г. по к. 
д. № 7/2019 г. и др.).

Възможността   органите на МВР да имат  достъп до трафични 
данни за местонахождение, събирани общо и неизбирателно  за 
период от шест  месеца, относима и към оспорената разпоредба 
на чл. 251б, ал. 2, изречение трето  ЗЕС, във връзка с чл. 61 ЗЗ, се 
явява несъразмерна в контекста на обществените отношения, които  
регулира. Те по дефиниция са свързани с  определен и ограничен 
период от време, който в общите случаи е  значително по-кратък 
от общо предвидения  шестмесечен срок, а именно: докато трае 



172Р Е Ш Е Н И Е   № 15  -  София, 17 ноември 2020 г.

.

Юриспруденция

задължителната изолация и/или лечението на съответното лице (а тя 
се определя от различни здравни органи, извършили диагностициране 
и предписали съответен режим и лечение). В обсъжданата хипотеза, 
отнасяща се до инфекциозните болести и общественото здраве, 
за нуждите на принудителното “довеждане“ на отклонилите се от 
задължителна изолация или лечение, достъпът до данните  на  тези 
лица не следва да се обвързва с общия  срок от шест месеца, а да 
се допуска само за времето от момента на налагане на болничното 
лечение и/или задължителната изолация занапред, до момента на 
отпадане необходимостта от задължителна изолация, съответно 
до излекуване на болния, въз основа на представена от здравните 
органи надеждна, но в същото време и чувствителна  информация за  
конкретното здравословно състояние на дадено лице, която не следва 
да става обществено достояние без негово съгласие.

Налице е непропорционален характер на предвидения от 
законодателя  и относим към конкретната хипотеза, уредена от  чл. 
251б, ал. 2, изречение 3 ЗЕС, общ шестмесечен срок, приложим за 
всички случаи, налагащи запазване на трафични данни, независимо 
от вида на данните, специфичния кръг засегнати лица и независимо 
от особеностите на целите, за които тези данни се съхраняват. 
Дефинираната специална цел - принудителното изпълнение на 
задължителната изолация и болнично лечение на лица по чл. 61 ЗЗ, 
които са отказали или не изпълняват задължителната изолация и 
лечение, налага строго отграничаване както на лицата, спрямо които 
е приложима, така и определяне  на необходим и подходящ срок, 
съобразен с особеностите на предвидените в чл. 61 ЗЗ случаи.

Неприемлив е законодателен подход, при който към обща 
регламентация се включва чрез препращане и такава, която има 
предмет, чието естество изисква самостоятелна, отделна уредба, 
предполагаща съобразяване с неговата специфика.

В случая общото и неизбирателно запазване  на трафични 
данни по отношение на всички лица за срок от половин година, при 
неотчитане особеностите на конкретните медицински цели, засягащи 
само определен, ограничен кръг лица и постижими в срокове, далеч 
по-кратки от шест месеца,  е конституционно нетърпимо, защото 
влиза в колизия с принципа на пропорционалност, като измерение 
на правовата държава – ефектът на ползата за приоритетно защитени 
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интереси на обществото трябва да е пропорционален на негативните 
последици за статуса на субектите на ограничаваното право. Така 
определеният от законодателя  срок се явява несъразмерно дълъг, а 
кръгът лица, чиито трафични данни подлежат на съхранение и достъп - 
прекалено обширен, чувствително надхвърлящи строго необходимото 
за постигане на изброените по-горе медицински цели.

Посредством достъпа до натрупаната в продължение на 
шест месеца  база данни за лицата, ползващи електронни услуги, 
незабавно и без ясни  нормативни критерии за съдържанието на 
мотивите за исканите данни,  които в  последствие се излагат пред  
съда,  за оправомощените структури на МВР се открива просторен 
информационен хоризонт, който им позволява не просто да 
локализират лицето, което не изпълнява задължителна изолация и 
болнично лечение, но както беше посочено вече, да узнаят трайните, 
обичайните и инцидентните му прояви, а също и да систематизират по 
различни критерии местата, които посещава трайно, често, рядко или 
инцидентно, както и неговите контакти с други лица.

Незабавният достъп на органите на МВР до трафични данни в 
конкретната  хипотеза, без изискване за представяне на  доказателства 
за  наложителност на принудително изпълнение на предписана 
от здравни органи задължителна изолация или лечение, както и 
отсъствието на нормативни изисквания към мотивите, обусловили 
искането, препятства извършването на правилна преценка от съда, 
включително  за законосъобразност и основателност, и би повлияло на 
ефективността на  последващия съдебен контрол.

Всяко ограничаване на правата на гражданите трябва да бъде 
достатъчно точно, съответстващо на обстоятелствата за вмешателство 
и да осигурява силни и надеждни защитни средства срещу евентуална 
злоупотреба. Тоталното превантивно събиране на трафични данни за 
местоположение, без точни критерии за начало и край на  предписани 
от здравните власти задължителни здравни мерки – задължителна 
изолация и лечение на определени заразни болести по чл. 61 ЗЗ на 
конкретни диагностицирани лица, за които се твърди, че не изпълняват 
тези предписания,  представлява  сериозно, непропорционално 
навлизане в правото на  неприкосновеност на личния живот и защита 
на личните данни.

Включването в чл. 251б, ал. 2, изречение 3 ЗЕС на тази хипотеза, 
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имаща своя специфична цел, посочена в чл. 215,  във връзка с чл. 61 
ЗЗ, наравно с другите две съществуващи законодателни разрешения, 
и подчиняването ѝ на  общите правила в чл. 251б, ал. 1 ЗЕС,  не 
отчита формулираната по-горе особеност. След като оспорваните 
допълнения в ЗЕС, макар и приети по повод възникнало извънредно 
положение и епидемична обстановка, се прилагат не само за периода 
на извънредното положение, а остават да действат постоянно, веднъж 
инкорпорирани в закона, е следвало да се съобрази спецификата на 
въведените ограничителни мерки, по повод инфекциозни заболявания, 
които се характеризират с начало, карантинен период, задължителна 
изолация и /или лечение и край, определени по строги правила чрез 
медицински дейности и документи, издавани от здравни органи за 
всеки отделен случай. Единствено тези обстоятелства  биха могли да 
служат за отправна точка при изработване  на критерий за  определяне  
на необходимия и подходящ период  на   достъп  от органите на МВР  
до трафичните данни   на съответните диагностицирани  лица.

Правото на личен живот не се явява привилегия само за периоди, 
когато времената се характеризират с относително спокойствие и 
непротиворечивост, но и за такива -  в условия на кризи, доколкото 
във всяка криза намесата трябва да бъде, като конституционен 
императив, пропорционална и строго необходима. Затова достъпът до 
трафични данни за местоположение за целите на противодействие на 
пандемията в атакувания нормен комплекс е уредена в несъответствие  
с Конституцията.

Предмет на искането пред Конституционният съд е и нормата 
на § 51 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено 
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване 
на последиците.

Същата съставлява неразделна част от атакувания нормен 
комплекс и няма самостоятелно значение, а и нейното съдържание е 
твърде неясно  и не би могло да спомогне за ефективното прилагане, 
по изложените по-горе съображения,  на § 41 от ПЗР на Закона за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено 
с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., чиито текстове са 
станали част от  съдържанието на Закона за електронните съобщения. 
Поради това тя не може да бъде преценявана  по начин, различен от 
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този, възприет за основната част на искането, и затова също се явява 
противоконституционна.

Конституционният съд намира, че  изложените съображения 
дават основание да бъде обявен оспореният нормен комплекс в 
цялост  за противоконституционен, като несъответен на  чл. 32 от 
Конституцията, разглеждан и в контекста на относимото право на 
Европейския съюз, поради което не разглежда другите основания за 
противоконституционност, представени  в искането на народните 
представители (в този смисъл Решение № 6/1997 г. по к. д. № 32/1996 
г., Решение № 17/1997 г. по к. д. № 10/1997 г., Решение № 22/1998 г. по 
к. д. № 18/1998 г., Решение № 3/2012 г. по к. д. № 12/2011 г.).

Въз основа на изложеното  и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията, Конституционният съд

Р Е Ш И:

Обявява за противоконституционни  чл. 251б, ал. 2, изречение 
трето, чл. 251в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал.  5 относно думите 
„и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, 
изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение 
второ“ от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 
22.05.2007 г., последно  изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.) и § 51 
от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на 
последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., последно изм. и доп., 
ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.

  

Решението е подписано с особено мнение от съдиите Павлина 
Панова и Анастас Анастасов. 

    Председател:

      Борис Велчев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдиите Анастас Анастасов и Павлина Панова по к. д. № 4/2020 г.

Подписахме с особено мнение  Решението на Конституционния 
съд по дело № 4/2020 г., като по-долу излагаме съображенията си да 
не споделим изводите на мнозинството за противоконституционност 
на атакуваните разпоредби.

1. С постановеното Решение по к. д. № 4/2020 г. 
Конституционният съд е надхвърлил пределите на конституционния 
контрол по същество, очертани със сезиращото искане и съответното 
определение по неговата допустимост, т.е. налице е свръхпетитум 
(макар и единствено в мотивите на конституционното решение, които 
обаче са довели до извода за противоконституционност на оспорените 
разпоредби в диспозитива).

Според мотивите и петитума на искането на вносителя и 
диспозитива на определението на Конституционния съд за допускане 
на искането за разглеждане по същество, предмет на конституционното 
дело са разпоредбите на чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251в, ал. 
2, изречение второ, чл. 251г, ал.  5 относно думите „и в случаите по 
чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, 
ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“ от 
Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., 
последно изм., ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.) (ЗЕС) и на § 51 от Преходните 
и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (обн., 
ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., последно изм., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) 
(ПЗРЗМДВИП).

Мотивите на Решението по к. д. № 4/2020 г. и всички аргументи за 
противоконституционност на оспорените разпоредби на мнозинството 
в основата си са изградени върху разбирането, че националното 
законодателство предвижда общо и неизбирателно запазване на 
всички данни  по чл. 251б, ал. 1 ЗЕС на всички абонати и регистрирани 
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ползватели на всички електронни съобщителни средства, без каквито и 
да е било изключения, за продължителен период от време и задължава 
доставчиците на електронни съобщителни средства  системно и 
непрекъснато да запазват тези данни. Аргументите на мнозинството 
биха били относими към предмета на делото, но само в случай, че пред 
Конституционния съд беше атакувана и разпоредбата на чл. 251б, ал. 1 
ЗЕС, регламентираща задължението на предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да 
съхраняват за срок от шест месеца данни, създадени или обработени 
в процеса на тяхната дейност. Действително данните по чл. 251б, ал. 1 
ЗЕС се съхраняват общо и неизбирателно за всички лица, а „Задълже-
нието за предприятията, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, за съхранение на генерираните 
данни и достъпът до тях  за срок от шест месеца се прилага към 
всички регистрирани абонати и ползватели на електронни съобщи-
телни средства…“, но въведеният режим на запазване и съхранение 
на данни не е установен с оспорените от вносителя разпоредби, а с чл. 
251б, ал. 1 ЗЕС, който не е предмет на искането.

Постоянна е практиката на Конституционния съд (Реше-
ние № 5/2010г. по к. д. № 15/2009 г., Решение № 12/2010 г. по к. д. 
15/2010 г., Решение  № 13/2012 г.  по  к. д. № 6/2012 г.,  Решение № 
9/2017 г. по к. д. № 9/2016 г., Решение № 4/2018 г. по к. д. № 14/2017 
г., Решение № 10/2018 г. по к. д. № 4/2017 г., Решение № 9/2020 г. 
по к. д. № 3/2020 г.), че той няма правомощие да се произнася по 
конституционосъобразността на разпоредба, която не е атакувана пред 
него от някой от правоимащите субекти по чл. 150 от Конституцията, 
била тя и част от „нормен комплекс“.

Съществено според нас за произнасянето на Конституционния 
съд е обстоятелството, че възможността за използването от 
оправомощените органи на информацията по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС 
се осъществява на практика не чрез дейност по събирането ѝ от тези 
органи, а чрез достъп до вече събрана и налична такава за срок от шест 
месеца назад, която е събрана и съхранена вече така или иначе от 
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни 
мрежи и/или  услуги  по силата на чл. 251б, ал. 1 ЗЕС, разпоредба, която, 
както вече посочихме, не е предмет на контрола за конституционност 
по настоящото дело.
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Не могат да бъдат споделени аргументите на мнозинството 
за противоконституционност на оспорените разпоредби, изведени от 
разпоредбата на чл. 251б, ал. 1 ЗЕС, че задължението за предприятията, 
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, за съхранение на генерираните данни и достъпът до тях за 
срок от шест месеца се прилага към всички регистрирани абонати и 
ползватели на електронни съобщителни средства, а не само спрямо 
заразоносители или болни от някое от инфекциозните заболявания по 
чл. 61 ЗЗ. Възможността за използването от оправомощените органи 
на информацията по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС се осъществява не чрез 
дейност по събирането ѝ от тези органи, а чрез достъп до вече събрана 
и съхранена такава от предприятията, предоставящи обществени 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги по силата на чл. 251б, ал. 
1 ЗЕС. Следователно достъпът до данните е възможен единствено за 
нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация 
и болничното лечение на лица по чл. 61 ЗЗ, които са отказали или не 
изпълняват задължителна изолация и лечение.

2. Аргументацията на мнозинството в мотивите на решението е 
изградена и върху виждането, че чрез оспорените разпоредби се дава 
възможност на оправомощените органи на полицията за „Тоталното 
превантивно събиране на трафични данни…“ при липса на гаранции 
за ефективен контрол върху тази дейност. Този подход според нас е 
неточен и не почива върху правилна интерпретация на законовите 
разпоредби.

По естеството си атакуваният нормен комплекс на ЗЕС е 
предназначен да обезпечи изпълнението на система от разпоредби 
на Закона за здравето (ЗЗ), чието предназначение е подчинено на 
конституционно гарантираната ценност  – опазване на живота и 
здравето на гражданите.

Чрез първата  от  оспорваните  норми се предвижда, че данните 
по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС се съхраняват и за нуждите на принудителното 
изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на 
лица по чл. 61 ЗЗ, които са отказали или не изпълняват задължителна 
изолация и лечение. Граматическото тълкуване на тази разпоредба ни 
убеждава, че при необходимост съхранените данни по чл. 251б, ал. 1 ЗЕС 
могат да се използват и за нуждите на ЗЗ при следните предпоставки: 1. 
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да се касае за лице, болно от или заразоносител на някоя от посочените 
в чл. 61 ЗЗ болести; 2. да е постановена задължителна изолация или 
болнично лечение на такова лице; 3. лицето да е отказало или не 
изпълнява постановената задължителна изолация или лечение; 4. 
налице е необходимост от принудително изпълнение на постановената 
изолация или лечение, което трябва да се реализира от органите на 
Министерството на вътрешните работи (МВР).

Предвиденият сложен фактически състав, чието осъществяване 
следва да е реализирано, за да е въобще възможно да се осъществи 
намеса в личните данни на едно лице по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС чрез 
изискване на информация за идентификатор на ползваните клетки 
от него ни убеждава, че обект на засягане на правото на личен живот 
са ограничен кръг лица, отговарящи на всички посочени условия. В 
конкретната хипотеза оправомощените от чл. 251в, ал. 2, изречение 
второ ЗЕС органи да изискват справка за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 
6 ЗЕС не могат да осъществят намесата в личния живот на гражданите 
чрез достъп до посочените данни, без да са сезирани по надлежния ред. 
Това е редът, предвиден в чл. 61, ал. 4 ЗЗ – постановено предписание 
на съответната регионална здравна инспекция за задължителна 
изолация или болнично лечение на съответното лице, и в чл. 215, ал. 2 
ЗЗ – поискано съдействие  от органите на МВР при отказ на лицето да 
изпълни предписанието. Предписанието е административен акт, който 
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК) (чл. 61, ал. 11 ЗЗ), а възможността да бъде поискано 
съдействие от органите на МВР е установена в разпоредбата на чл. 271, 
ал. 3 АПК. Законоустановената усложнена процедура за предприемане 
на принудително изпълнение на задължителната изолация и болнично 
лечение на лица по чл. 61 ЗЗ според нас е една от гаранциите, че 
оправомощените полицейски органи не биха могли да имат нито пряк, 
нито неограничен достъп до личните данни на лицата. Това биха  били 
спорадични случаи и то само когато данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС 
„са необходими за изпълнение на техните правомощия“ (чл. 251в, ал. 
2, изречение второ). Поставеното условие изисква от полицейските 
органи да изпълнят задължението си по друг начин и само ако това е 
необходимо (т.е. като крайна мярка), биха могли да поискат достъп до 
данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС.
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3. Предвидената възможност да се осъществи достъп на 
оправомощените от чл. 251в, ал. 2, изречение второ ЗЕС органи до 
лични данни по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС не означава, че този достъп 
ще е за целия период от шест месеца по чл. 251б, ал. 1 ЗЕС, за който 
предприятията са длъжни да съхраняват данните.

Както вече посочихме, възможността за използването от 
оправомощените органи на информацията по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС 
се осъществява не чрез дейност по събирането ѝ от тези органи, а 
чрез достъп до вече събрана и съхранена такава от предприятията, 
предоставящи обществени  електронни  съобщителни мрежи и/или 
услуги по силата на чл. 251б, ал. 1 ЗЕС.

Самата законово предвидена цел на този достъп, а именно 
– принудително довеждане на лице, подлежащо на задължително 
лечение или изолация, съдържа в себе си самоограничението на 
времевия диапазон, необходим на органите на МВР, за да локализират 
бързо местонахождението на такова лице чрез установяване на 
идентификатор на ползваните клетки на електронните съобщителни 
мрежи.

По естеството си възможността органите на МВР да искат 
извършване на справка за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6 (като 
крайна мярка: „когато те са необходими за изпълнение на техните 
правомощия“), макар и събирани общо и неизбирателно за период от 
шест месеца по силата на нормата на чл. 251б, ал. 1 ЗЕС (неоспорен от 
вносителя), е свързана с определен и ограничен период от време – от 
възникването (постановено предписание на съответната регионална 
здравна инспекция за задължителна  изолация или болнично лечение 
на съответното лице – чл. 61, ал. 4 ЗЗ и поискано съдействие  от органите 
на МВР при отказ на лицето да изпълни предписанието – чл. 215, ал. 
2 ЗЗ) до отпадане на необходимостта от принудително изпълнение 
на задължителната изолация и болнично лечение на лице по чл. 61 
ЗЗ, което е отказало или не изпълнява заповедта за задължителна 
изолация и лечение (по аргумент от § 51 ПЗРЗМДВИП). Достъпът до 
данните в хипотезата на чл. 251б, ал. 2, изречение трето не е за общия 
срок от шест месеца, а е допустим само за конкретно определен период 
от време, необходим за принудително изпълнение на постановената 
изолация или лечение, което трябва да се реализира от органите на 
МВР. Именно от дефинираната специална цел – принудителното 
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изпълнение на задължителната изолация и болнично лечение на лица 
по чл. 61 ЗЗ, които са отказали или не изпълняват задължителната 
изолация и лечение, следва, че достъпът до данните е възможен 
спрямо конкретно определени лица и при съобразяване на необходим 
и подходящ срок, а именно от възникването (чл. 61, ал. 4 ЗЗ във връзка 
с чл. 215, ал. 2 ЗЗ) до отпадане на необходимостта от принудително 
изпълнение на задължителната изолация и болнично лечение на 
лице по чл. 61 ЗЗ, което е отказало или не изпълнява заповедта за 
задължителна изолация и лечение.

Аргумент в подкрепа на гореизложеното черпим от 
разпоредбата на § 51 ПЗРЗМДВИП, съгласно която: „Параграф 41 се 
прилага до отпадане на необходимостта от принудително изпълнение 
на задължителната изолация и болнично лечение на лица по чл. 61 от 
Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват заповедта 
за задължителна изолация и лечение.“. Следователно създадената за 
органите на МВР правна възможност за получаване на достъп до данните 
по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС се преустановява автоматично с отпадане 
на необходимостта от принудително изпълнение на задължителната 
изолация и болнично лечение, съгласно § 51 ПЗРЗМДВИП.

По този начин § 51 ПЗРЗМДВИП въвежда изключение от 
установения общо в чл. 251б, ал. 1 ЗЕС шестмесечен срок и в тези 
хипотези достъпът до данните на горепосочените лица не следва да се 
обвързва с общия  срок от шест месеца, а се допуска само за времето от  
възникването (чл. 61, ал. 4 ЗЗ във връзка с чл. 215, ал. 2 ЗЗ) до отпадане 
на необходимостта от принудително изпълнение на задължителната 
изолация и болнично лечение на лице по чл. 61 ЗЗ, което е отказало 
или не изпълнява заповедта за задължителна изолация и лечение.

В този смисъл не можем да приемем аргумента на мнозинството, 
че възможността за достъп на оправомощените от чл. 251в, ал. 2, 
изречение второ ЗЕС органи до личните данни на лицата крие риск от 
злоупотреба с тези лични данни.

На първо място, намираме, че този аргумент предполага 
предварително заложена недобросъвестност на държавните 
органи, която в правовата държава не би следвало да е мотив на 
законодателя. Недопустимо е и конституционният контрол да изхожда 
от презумпцията за недобросъвестност на представителите на властта 
(Решение № 5/2003 г. по к. д. № 5/2003 г., Решение № 1/2005 г. по к. 
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д. № 8/2004 г., Решение № 10/2011 г. по к. д. № 6/2011 г., Решение № 
6/2018 г. по к. д. № 10/2017 г., Решение № 17/2018 г. по к. д. № 9/2018 
г. и др.).

На следващо място, намираме, че нормотворецът е предвидил 
достатъчно гаранции срещу неправомерно ползване на лични данни 
за срок, който е извън необходимото за постигането на целта, за която 
е предвидено това правомощие. Член чл. 251г1, ал. 2 ЗЕС изрично 
изисква искането на органите на полицията до предприятията, 
предоставящи обществени съобщителни мрежи и/или услуги, да 
съдържа  „периода, който да обхваща справката“, а ал. 3 – незабавно 
уведомяване на съответния съд за осъществения достъп до личните 
данни, придружено с искането и мотиви. Съдържанието на тези мотиви 
е предмет на уредба в чл. 251в, ал. 3 ЗЕС, която наред с останалите 
реквизити изисква излагане на мотиви за периода от време, който да 
обхваща справката и пълно и изчерпателно посочване на фактите и 
обстоятелствата, обуславящи целта по чл. 251б, ал. 2 ЗЕС.

Съвестното и стриктно изпълнение от органите, осъществяващи 
достъпа до личните данни, и недопускането на прекомерна намеса в 
личния живот са гарантирани от чл. 251г1 ЗЕС, според който, ако съдът 
констатира осъществен незаконен достъп до данните и постанови 
отказ за такъв, данните се унищожават незабавно. В рамките на този 
контрол, ако органите на полицията са поискали и получили достъп 
до данни за период по-дълъг от необходимото за постигане на 
целта, съдът в рамките на компетентността си има правомощието да 
постанови отказ за достъп до част от времевия период, надхвърлящ 
строго необходимото.

Не можем да се съгласим, че атакуваните разпоредби като 
цялостен нормен комплекс не съдържат удовлетворителни гаранции 
срещу злоупотреба с лични данни. Наличният точен процедурен ред 
за достъп до данните, както и последиците от неговата евентуална 
неправомерност, са гаранция за съразмерна намеса в данните само 
при действителна необходимост от това.

ЗЕС в своята цялост (чл. 261а – 262) съдържа и други гаранции 
за контрол върху сигурността на личните данни и за възможността 
на засегнатите лица да се защитят. Уредените в тези разпоредби 
правомощия на Комисията за защита на личните данни и на 
парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, 



183Р Е Ш Е Н И Е   № 15  -  София, 17 ноември 2020 г.

.

Юриспруденция

прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и 
достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (чл. 261б ЗЕС) 
да проверяват начина на съхранение на личните данни, осъществения 
достъп до тях, както и реда на унищожаването им в предвидените 
случаи осигуряват обществен контрол върху обработването и достъпа 
до личните данни, което е допълнителна гаранция за тяхната сигурност. 
Възможността на засегнатите лица да се защитят срещу неправомерен 
достъп до данните е гарантирана с чл. 261б, ал. 5 ЗЕС, съгласно който 
парламентарната комисия уведомява служебно гражданите, когато 
спрямо тях е искан или осъществен неправомерен достъп до данни по 
чл. 251б, ал. 1 ЗЕС. Пътят за защита на гражданите в тези случаи по реда 
на чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди 
(ЗОДОВ) е обезпечен. Потенциалната наказателна отговорност на 
съответните лица, виновно осъществили такъв достъп, е гарантирана 
със задължението на тази комисия да сезира съответните органи на 
прокуратурата (чл. 261б, ал. 4 ЗЕС).  

Предвид изложеното намираме, че ограничаването на правото 
на гражданите по чл. 32 от Конституцията е в достатъчна степен 
защитено срещу възможна злоупотреба. В системата от гаранции 
обръщаме внимание особено на законоустановения съдебен контрол, 
отговарящ на всички критерии за „независим“ контрол, осъществяван 
от съдебна институция.

Намираме, че начинът, по който е уреден той в разпоредбите 
на ЗЕС – чл. 251г1, ал. 3 и ал. 4, удовлетворява изискванията както на 
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи 
(КЗПЧОС), така и на правото на Европейския съюз. Трайна е практиката 
на съда в Страсбург (Европейския съд по правата на човека – ЕСПЧ) и на 
Съда на Европейския съюз (СЕС), че намесата в правата на гражданите 
трябва да се осъществява от държавните власти след предварително 
разрешение на съдебен орган, така че да не се допусне засягане на 
тези права, без да е необходимо или извън пределите на строго 
необходимото. В същото време, практиката на тези две институции 
допуска, че в случаите, в които такъв предварителен контрол е 
невъзможен (при неотложност), съдът трябва да има възможност за 
последващ контрол, чрез който в случаите на неправомерно навлизане 
в правната сфера на гражданите, да коригира и компенсира всяко 
неспазване на правилата за намеса в личния им живот. Считаме, 
че предвиденият съдебен контрол в ЗЕС в достатъчна степен 
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удовлетворява тези критерии. Поради естеството на необходимостта, 
налагаща изискване за незабавен достъп до личните данни по чл. 
251б, ал. 2, изречение трето – локализиране на местонахождението 
на лице, спрямо което е постановено принудително изпълнение на 
задължителна изолация и/или болнично лечение по чл. 61 ЗЗ и което 
е отказало или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, 
което налага достъп до данни почти в реално време, предварителен 
съдебен контрол по принцип е невъзможен. Осъщественият последващ 
съдебен контрол в рамките на 24 часа намираме за необходима и 
достатъчна гаранция за предотвратяване на неправомерна намеса 
до личните данни, която е в състояние да коригира евентуалната 
незаконна намеса в личните данни на гражданите (чрез постановяване 
унищожаването на достъпените данни).

4. Намираме, че преценката за пропорционалност на 
намесата в личния живот на гражданите и допустимата намеса в 
неприкосновеността на това право, следва да има различен обхват 
в зависимост от категорията лични данни, до които законодателят 
позволява достъп. В конкретния случай за нуждите на чл. 251б, ал. 
2, изречение трето ЗЕС законът позволява достъп на органите по чл. 
251в, ал. 2, изречение второ ЗЕС само до данни по чл. 251б, ал. 1 т. 6 
ЗЕС – до идентификатор на ползваните клетки. Съгласно чл. 251и, ал. 
6 ЗЕС това са данни за административни адреси на клетки на мобилна 
наземна електронна съобщителна мрежа, от които е генерирано 
или в които е терминирано повикване. Следователно, единствените 
данни, до които оторизираните органи биха имали достъп, са 
адресите на клетките на мобилните оператори, от които е направено 
или получено повикване по мобилен телефон. Това от своя страна 
дава информация не за точния административен адрес, на който се 
намира лицето, приносител на мобилното устройство, а за определен 
географски район (обслужван от клетката), в който се е намирало в 
определен момент. По силата на атакуваните разпоредби органите на 
полицията категорично нямат достъп до останалите данни по чл. 251б, 
ал. 1, т. 1 – т. 5 ЗЕС: 1. проследяване и идентифициране на източника 
на връзката; 2. идентифициране на направлението на връзката; 3. 
идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката; 4. 
идентифициране на типа на връзката; 5. идентифициране на крайното 
електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което 
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се представя за негово крайно устройство. Така всички лични данни, 
даващи информация точно кога, с кого, с каква продължителност, в 
какво направление притежателят на мобилното устройство е провел 
или е направил опит да проведе разговор, както и дали е получил или 
изпратил съобщение, категорично остават недостъпни за органите 
на полицията. След като по силата на чл. 251б, ал. 2, изречение трето 
във връзка с ал. 1, т .6 ЗЕС не е налице каквато и да е възможност за 
проследяване на потока на информация и на неговото съдържание, 
което едно лице изпраща или получава, то тази разпоредба не позволява 
навлизане в дълбочина на личното пространство на субектите.

Като имаме предвид този подход на законодателя, който 
дава възможност за достъп само до данни за приблизителното 
местоположение на едно лице, намираме, че в случая законодателната 
уредба не позволява на органите на полицията да получат и да 
имат контрол върху данни, относими цялостно към личния живот на 
гражданите, до степен, позволяваща им подробно да го наблюдават и 
контролират (в този смисъл Uzun v. Germany (app. № 35623/05).

5. Споделяме всички съображения на мнозинството, свързани 
с тълкуването на член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно 
обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност 
на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директи-
ва за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации, изменена с Директива 2009/136/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година), в практиката на СЕС 
(Решение от 21 декември 2016 г., Tele2 Sverige и Watson и др. (C-203/15 
и C-698/15, EU:C:2016:970), Решение от 2 октомври 2018 г., Ministerio 
Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788).

Считаме, обаче, че следва отчетливо да се отграничи, че в 
приложното поле на тази директива попадат, както законодателна 
мярка в държава членка, която налага на доставчиците на електронни 
услуги „задължение за запазване на данни за трафик и на данни за 
локализация“, така и законодателна мярка, уреждаща „достъпа на 
властите до данните, запазени от тези доставчици“. Във връзка с това 
отново подчертаваме, че предмет на настоящото дело е законодателна 
мярка от последната категория – уреждаща достъпа до запазените 
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данни, а не и такава, регламентираща самото запазване. Като отново 
настояваме, че другата позиция необосновано разширява предмета 
на конституционното дело и надхвърля неговия обхват, намираме, 
че неизбирателното позоваване на практиката на СЕС променя 
значително фокуса на произнасянето по искането, с което е сезиран 
Конституционния съд. Ето защо се позоваваме на такава, която е 
относима към него.

Вън от всяко съмнение е, че оспорената правна уредба 
предполага намеса в основни права – на неприкосновеност на личен 
живот и на защита на личните данни – чл. 32 от Конституцията (чл. 
8 КЗПЧОС и чл. 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз), които не са абсолютни. Те могат да бъдат ограничавани за 
постигането на определени легитимни цели, стига това ограничение да 
е предвидено в закон и пропорционално на целта. Както СЕС приема в 
Решение от 6 октомври 2020 г., La Quadrature du Net and Others v Pre-
mier ministre and Others  (C-511/18, C-512/18 и C-520/18, EU:C:2020:791), 
Директива 2002/58 не лишава държавите членки от правото да приемат 
законодателство, което да позволява събиране на насочени трафични 
данни и данни за местонахождението за целите на борба с тежката 
престъпност, опазване от сериозни заплахи за обществената сигурност 
и за защита на националната сигурност при условие, че това събиране 
е ограничено по отношение на: категориите данни, средствата за 
комуникация, лицата и периода, за който това е стриктно необходимо 
(т. 147). След като директивата дава право на събиране и съхранение 
на лични данни при посочените обстоятелства, намираме, че на същите 
основания тя позволява и достъпа до тях.

ЕСПЧ в свое решение от 4 декември 2015 г. на Голямото 
отделение по дело Roman Zakharov v. Russia (app. № 47143/06) 
закрепва критериите, на които законодателната уредба за намеса в 
личния живот на гражданите трябва да отговаря, за да се приеме, че 
тя дава адекватни и сигурни гаранции срещу злоупотреба, а именно: 
изрично да са уредени случаите, в които намесата в личните данни да 
е приложима, дефиниране на категориите лица, които могат да бъдат 
обект на съответната мярка, лимит на прилагане на мярката, изрично 
уредена процедура за прилагането ѝ и предвиждане на предпоставки, 
при които получената информация трябва да бъде унищожена (т. 231).

Намираме, че не само атакуваният комплекс от норми, но и 
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останалите разпоредби на ЗЕС обезпечават тези изисквания. Член 251б,  
ал. 2, изречение  трето  ЗЕС изрично  предвижда, че достъп до данните 
по т. 6 на ал. 1 (идентификатор на ползваните клетки) се допуска само 
относно лица, спрямо които е постановено принудително изпълнение 
на задължителна изолация и/или болнично лечение по чл. 61 ЗЗ, които 
са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение. 
Член 251в, ал. 3 ЗЕС изисква посочване на периода от време, който 
да обхваща справката (който не може да е по-дълъг от шест месеца), 
а разпоредбите на чл. 251в, ал. 3, чл. 251г и чл. 251г1 регламентират 
процедурата по осъществяването на достъпа до данните, както и 
хипотезата на унищожаването им.

         По този начин, считаме, че националната правна уредба е 
в синхрон с изискванията на европейските правни стандарти за достъп 
до личните данни по чл. 251б, ал. 1, т. 6 ЗЕС.

Вярно е, че съдебният контрол за осъществен достъп е 
последващ, но той е допустим по европейските изисквания, когато са 
налице надлежно обосновани неотложни случаи (Решение от 21 де-
кември 2016 г., Tele2 Sverige и Watson и др. (C - 203/15 и C - 698/15, 
EU:C:2016:970, т. 120). Неизпълняването на постановена задължителна 
изолация и/или болнично лечение от лице, болно от заразна болест 
по чл. 61 ЗЗ, намираме за неотложен случай, предвид опасността, 
която такова лице с поведението си създава за общественото здраве и 
здравето и живота на други лица.

С оглед посоченото от нас не намираме, че атакуваният 
нормен комплекс създава предпоставки за тежка, дълбока и значима 
намеса в личния живот на гражданите. Както вече посочихме, 
получаването на данни за идентификатора на ползваните клетки от 
издирваното лице позволява установяване от органите на полицията 
на неговото местонахождение в определен период от време (който 
фактически с оглед целта на действията ще касае кратък период от 
време, но не по-дълъг от шест месеца). Без да бъдат съпоставени с 
данните относно осъществените с посочените телефонни устройства 
комуникации, посочените данни не дават възможност да се установи 
часа, продължителността и адресатите на комуникациите или 
тяхната честота с определени лица през даден период. Следователно 
посочените данни не дават възможност да се направят точни изводи 
относно личния живот на лицата, чиито данни са засегнати. В Заклю-
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чението си, представено на 21 януари 2020 г. по дело   C - 746/18 , H. 
K. срещу Prokuratuur (C - 746/18, EU:C:2020:18) Генералният адвокат G. 
Pitruzzella приема, че: „За да може обаче да се направи точен портрет 
на дадено лице, е необходимо не само да се предостави достъп до 
няколко категории данни, като например данни за идентифициране, 
за трафика и данни за местонахождението, но също и този достъп да 
обхваща достатъчно дълъг период от време, за да може да се разкрият 
достатъчно точно основните характеристики на живота на дадено 
лице“. Поради посоченото от нас намираме, че преценката на  данните, 
както и периода от време, за който могат да се изискват те, не дават 
основание да се направи извод за тежка намеса в правото по чл. 32 от 
Конституцията на засегнатите лица.

С оглед на това намираме, че оспорената правна уредба в ЗЕС 
представлява необходима и пропорционална намеса в правото на 
неприкосновеност на личния живот на гражданите, доколкото тя е най-
леката възможна форма на достъп до личните им данни, а защитава 
обществен интерес от изключителна важност – живота и здравето на 
неограничен кръг граждани  (в  този  смисъл  Решение  от 2 октомври 
2018 г., Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788, т. 55), както и Реше-
ние от 6 октомври 2020 г., La Quadrature du Net and Others v Premier 
ministre and Others  (C-511/18, C-512/18 и C-520/18, EU:C:2020:791).

6. По отношение на твърденията за противоконституционност 
на вносителя на искането относно разпоредбата на § 51 от Преходните 
и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28/24.03.2020 г.) и за преодоляване 
на последиците (Заглавие доп. ДВ бр. 44/2020 г.) намираме следното:

Евентуално нарушаване на процедурни правила, непредвидени 
в Конституцията, а в Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание (ПОДНС), не водят до нарушаване на Основния 
закон. Разпоредбите в ПОДНС не са с ранг на конституционна норма 
и нарушаването им не може да обоснове противоконституционност 
на закона. Обстоятелството, че ПОДНС също подлежи на контрол за 
конституционосъобразност показва, че неспазването му не може да 
бъде приравнено с нарушаване на Конституцията.
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Преценката за  конституционосъобразност  по реда на чл. 149, 
ал. 1, т. 2 от Конституцията може да бъде дадена единствено с оглед 
на това, дали са нарушени конституционни разпоредби, а не и ПОДНС, 
който няма ранг на Основния закон. В този смисъл е и трайната практика 
на Конституционния съд (Решение № 3/1991 г. по к. д. № 17/1991 г., 
Решение № 3/1992 г. по к. д. № 30/1991 г., Решение № 3/1995 г. по к. 
д. № 6/1995 г., Решение № 5/1998 г. по к. д. № 2/1998 г., Решение № 
7/1998 г. по к. д. № 5/1998 г., Решение № 1/1999 г. по к. д. № 34/1998 г., 
Решение № 11/2000 г. по к. д. № 13/2000 г., Решение № 14/2001 г. по к. 
д. № 7/2001 г., Решение № 4 /2002 г. по к. д. № 14/2002 г., Решение № 
3/2010 г. по к. д. № 18/2009 г.,  Решение № 4/2018 г. по к. д. № 14/2017 
г.).

Противното разбиране би означавало на Конституционния 
съд да се признае компетентност за проверка на съответствие на „за-
кони със закони“ – правомощие, което Конституцията не предвижда. 
Въвеждането на изискването във всичките си актове и действия 
Народното събрание да се ръководи от издадените от него закони има 
отношение към принципа за правовата държава, но само при условие, 
че установеното нарушение по характер и степен е конституционно 
нетърпимо. Не бива да се допуска принципът за правовата държава 
да бъде неприсъщо натоварван, при което всякакво правно нарушение 
да бъде квалифицирано като противоречащо на правовата държава, 
а оттук – ясното съдържание и приложимост на принципа да бъдат 
накърнени.

Поради тези съображения подписахме Решението с особено 
мнение.

  Конституционни съдии:

      Анастас Анастасов
      Павлина Панова



190Р Е Ш Е Н И Е   № 15  -  София, 17 ноември 2020 г.

.

Юриспруденция

Р Е Ш Е Н И Е
№ 10409

София, 29.07.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България 
- Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети юни две 
хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЙОВКА ДРАЖЕВА
  ЧЛЕНОВЕ:  АННА ДИМИТРОВА
     ТИНКА КОСЕВА

при секретар  Николина Аврамова и с участието
на прокурора  Мария Бегъмова изслуша докладваното
от председателя ЙОВКА ДРАЖЕВА по адм. дело № 954/2020.

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по три касационни жалби, подадени съответно от 
директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – С, Комисията за 
защита от дискриминация и министъра на здравеопазването, против 
решение № 200 от 29.10.2019 г. постановено по адм. дело № 265/2019 
г. по описа на Административен съд (АС) – С.

С оспореното решение е отменено решение № 205/08.04.2019 
г. на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), Трети 
специализиран постоянен заседателен състав, по преписка № 
321/2018 г., с което е установено, че не е извършена дискриминация 
от директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – С и министъра 
на здравеопазването (МЗ). По същество съдът е приел за установено 
нарушение по чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация 
(ЗЗДискр.) по отношение на В. Я и Е. Я в лично качество и като законни 
представители на децата М. Я. и Н. Я., извършено от директора на 
РЗИ-С чрез даване на задължително предписание детето Н. Я. да бъде 
спряно от посещение на детска градина.
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Касационният жалбоподател директорът на РЗИ-С развива 
доводи за неправилност на обжалваното решение поради противоречие 
с материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените 
правила и необоснованост. Оспорва извода на съда, че е извършил 
неравно третиране чрез „издаване на задължително предписание“ 
по отношение на дете, което не е имунизирано със задължителните 
имунизации по Имунизационния календар на страната. Развива 
подробни съображения относно законово установената задължителност 
на имунизациите, защита на правата и законните интереси на децата, 
относимата национална и международноправна защита на основни 
човешки права и свободи, задължителността на предучилищното 
образование във връзка с твърдението, че чрез спиране от посещение 
на детска градина детето е лишено от пълноценен социален контакт и 
развитие. Иска отмяна на оспореното съдебно решение и отхвърляне 
на жалбата против решение № 205/08.04.2019 г. на КЗД по преписка 
№ 321/2018 г. Иска присъждане на разноски по делото, съгласно 
представен списък по чл. 80 от ГПК вр. с чл. 144 от АПК.

Касационният жалбоподател Комисията за защита от 
дискриминация оспорва решението на АС-С. Излага доводи за 
неправилност поради нарушение на материалния закон и поради 
необоснованост. Счита, че съдът неправилно прилага термините „пряка“ 
и „непряка“ дискриминация, повечето от мотивите на решението нямат 
никакво отношение към естеството на спора. Иска отмяна на решението 
и отхвърляне на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско 
възнаграждение.

Касационният жалбоподател министърът на здравеопазването 
навежда доводи за неправилност на първоинстанционното решение 
поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени 
нарушения на съдопроизводствените правила отменителни основания 
по чл. 209, т. 3 от АПК. Развива конкретни съображения по отношение 
на установеното от съда неблагоприятно третиране по смисъла на ЗЗД 
спрямо детето Н. Я. чрез изразеното от директора на РЗИ становище. 
Иска отмяна на решението и потвърждаване на решението на КЗД. 
Претендира направените по делото разноски, съгласно представен 
списък.

Ответните страни В. Я и Е. Я, чрез процесуален представител, 
оспорват касационните жалби по съображения, изложени в писмени 
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бележки. Твърдят, че е доказано неравно третиране и решението 
на първоинстанционния съд е правилно. Искат подадените срещу 
решението три касационни жалби да бъдат отхвърлени като 
неоснователни, тъй като е установено по делото, че по отношение на 
тях, в лично качество и в качество им на законни представители на 
децата М. Я. и Н. Я. е осъществяна пряка дискриминация по чл. 4, ал. 2 от 
ЗЗД чрез даване от директора на РЗИ-С на задължително предписание 
Н. Я. да бъде спрян от посещение на детска градина.

Представителят на Върховната административна прокуратура 
дава мотивирано становище за основателност на касационните 
жалби. Излага съображения за необоснованост и материална 
незаконосъобразност на решението на АС-С. Преценява като 
недоказан и необоснован извода на съда относно упражнена пряка 
дискриминация от страна на директора на РЗИ-С, поради което счита, 
че е налице касационно основание по чл. 209, т. 3 от АПК за отмяна на 
обжалваното решение.

Върховният административен съд, състав на пето отделение, 
като взе предвид, че касационните жалби са подадени в срока по 
чл.211 от АПК, намира същите за допустими. Разгледани по същество 
са основателни по следните съображения:

Производството пред КЗД е започнало по субективно съединени 
жалби на В. Я и Е. Я срещу директора на РЗИ-С с твърдение, че синът 
им Н. Я. е спрян принудително от посещение на детска градина поради 
отказа им да му бъдат поставени задължителните ваксини. Посочват, 
че двете им деца Н. Е. и сестра му М. Я. не получават месечни помощи 
по чл. 7, ал. 1 от Закона за социално подпомагане (ЗСП). В жалбата си 
до КЗД В. и Е. Я. развиват подробни съображения относно правото 
на информирано съгласие по чл. 87 от Закона за здравето (ЗЗ) и 
приложимите спрямо него норми на международното право като 
твърдят, че са се възползвали от това право и не са ваксинирали 
децата със задължителните ваксини по чл. 58 от ЗЗ и Наредба № 15 от 
12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, издадена от МЗ, 
обн., ДВ, бр. 45 от 31.05.2005 г. Твърдят, че задължителното ваксиниране 
следва да бъде изоставено като остаряло и противоречащо на норми 
от Конвенцията за правата на човека и биомедицината и вместо него 
да се възприеме по-демократичен подход на препоръчителните 
имунизации с възможност за задължителни такива само при доказана 



193Р Е Ш Е Н И Е   № 15  -  София, 17 ноември 2020 г.

.

Юриспруденция

конкретна нужда. Позовават се на право на неприкосновеност и на 
информирано съгласие на индивида, закрепени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 
от Хартата на основните права на Европейския съюз. Формулирано 
е оплакване, че директорът на РЗИ е приложил Закона за здравето и 
Наредба № 15/12.05.2005 г. в противоречие на чл. 5 от Конвенцията 
за правата на човека и биомедицината и чл. 3, ал. 1, и ал. 2 от Хартата 
на основните права на Европейския съюз. Петитумът до КЗД е да 
се установи дискриминация по отношение неваксинираните деца 
за забраната им да посещават общински детски градини, "като се 
постанови преустановяване на нарушението до установяване на 
положение на равно третиране и се наложат предвидените в закона 
санкции или принудителни административни мерки".

КЗД приема, че в жалбата са изложени оплаквания за 
дискриминация по признак „лично положение“. С уведомление № 44-
01-102/13.07.2018 г. на жалбоподателите В. Я и Е. Я изрично е указано, 
че съгласно разпределението на доказателствената тежест по чл. 9 
от ЗЗД трябва да представят факти, въз основа на които може да се 
направи предположение, че е налице дискриминация. Уведомление 
за образуваната преписка № 321/2018 г. и започналото проучване по 
чл. 55 и чл. 56 от ЗЗДискр е изпратено на директора на РЗИ-С и МЗ. 
Изготвен е доклад-заключение по преписката, в който е прието, че 
жалбата с вх. № 44-01-88/22.06.2018 г. и допълнение към нея с вх. 
№ 44-00-2743/09.07.2018 г. съставляват годно правно основание за 
образуване на производството. Като жалбоподатели са конституирани 
В. Я и Е. Я в, в лично качество и като законни представители на децата 
Н. Я. и М. Я., а като ответници директорът на РЗИ-С и МЗ.

Насрочено е заседание на 11.02.2019 г., в което КЗД мотивира 
конституирането на министъра на здравеопазването като ответник с 
довод, че е работодател на директора на РЗИ и като такъв също е отговорен 
да предприеме действия, с които да предотврати дискриминация. 
Постановено е решение № 205/08.04.2019 г. на КЗД, с което е прието, 
че на децата М. Я. и Н. Я. не са направени задължителните имунизации 
по Имунизационния календар на Република България по желание 
на техните родители. В приложената служебна бележка от ДГ „М“-
[населено място] (л. 19) е посочено, че детето Н. Я. е спряно от посещение 
в същата на основание „предписание на РЗИ“, тъй като няма изискуемите 
имунизации. КЗД е очертала в решението като спорни следните 
въпроси: а/ дали представлява нарушение на антидискриминационното 



194Р Е Ш Е Н И Е   № 15  -  София, 17 ноември 2020 г.

.

Юриспруденция

законодателство неотпускането на месечна помощ на неимунизирани 
деца и б/дали е такова недопускането на посещение на деца в 
детски заведения без извършените задължителни имунизации. 
КЗД не е конституирала ответник по така формулирания от нея 
първи спорен въпрос и от мотивите не става ясно кой следва да 
носи отговорност за нарушение на ЗЗД. В съдебното производство 
няма наведени оплаквания от жалбоподателите. Следва да се 
има предвид, че в жалбата до КЗД няма искане за установяване 
на неравно третиране на основание неполучаване на месечни 
помощи за дете поради неимунизиране. КЗД обаче е изследвала 
нормативната уредба досежно месечните помощи за деца в чл. 7, ал.1, 
т.4 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), коЯто обвързва 
получаването на месечните помощи за дете до завършване на средно 
образование с поставянето на всички задължителни имунизации 
и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното 
състояние на детето. Развити са мотиви, че родителите имат право 
на избор дали да проведат или не задължителните имунизации на 
децата си, но ако откажат по силата на закона настъпват последици. 
КЗД подробно е анализирала изискванията за здравния статус на 
децата при кандидатстването им за прием в детските градини, 
съгласно чл. 4, ал. 1, вр. с ал. 2, т. 5 от Наредба № 3 от 5.02.2007 г. 
за здравните изисквания към детските градини, издадена от МЗ, обн., 
ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., посл. изм., бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 
6.11.2012 г. (Наредба № 3/5.02.2007 г.). и определянето на кръга от 
лица, подлежащи на задължителна имунизация с Наредба №15/2005 
г., издадена на основание чл. 58, ал.1 от ЗЗ. Приела е за неоснователно 
оплакването за дискриминация с посочените разпоредби спрямо децата 
на жалбоподателите в сравнение с всяко дете в аналогична ситуация, 
защото правилата по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД и чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба 
№ 3/5.02.2007 г. се отнасят за всички деца, без да ги противопоставят 
по какъвто и да било признак. КЗД посочва доброволния по своя 
характер избор на родителите децата им да посещават детска градина 
до навършване на възрастта, когато подлежат на задължителна 
предучилищна подготовка и нормативно установеното задължение 
за определени лица да бъдат имунизирани, което административният 
орган приема, че е в съответствие с други основни човешки права 
като правото на живот (чл. 28 от Конституцията), на здравословна и 
благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти 
и нормативи (чл. 55 от Конституцията), както и хармониращо със 
задължение на държавата по чл. 52, ал. 3 от Конституцията да закриля 
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здравето на гражданите.

Обсъдена е разпоредбата на чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба № 
3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини в смисъл 
на закрилата на човешкото здраве и особената здравна закрила 
на децата по чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗ. Посочено е, че задължителни 
имунизации не мога да бъдат възприети като противопоставящи се на 
интересите на децата, защото целят прилагането на основните принципи 
и политиката на държавата, включително тази на ЕС за опазване 
здравето на гражданите. Условието на чл. 4, ал. 2 , т. 5 от Наредба № 
3/5.02.2007 г. е във връзка с превантивна защита на децата от заразни 
болести с оглед изграждането на имунитет в бъдеще срещу остри 
заразни болести, поради което отговаря на изключението по чл. 26, ал. 
1 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината, допускащо 
ограничения в прилагането й, когато те са установени от националното 
законодателство в защита на здравето или правата и свободите 
на другите. Такова ограничение в националното законодателство 
представляват разпоредбите на чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗ и приетите 
по тяхното приложение разпоредби от Наредба № 15/12.05.2005 г. за 
имунизациите в Република България относно лицата, които подлежат 
на имунизации, както и реда, начина и сроковете за извършването им. 
И тъй като издателят на обсъдените подзаконовите нормативни актове 
е министърът на здравеопазването, посочено е, че в това му качество е 
конституиран като ответник.

По същество КЗД е постановила, че министърът на 
здравеопазването не е извършил нарушение на ЗЗД по отношение на 
В. Я и Е. Я, в лично качество и като законни представители на децата М. 
Я. и Н. Я..

По отношение на директора на РЗИ-С е прието,че също не е 
извършил нарушение на ЗЗД по отношение на В.  и Е. , в лично качество 
и като законни представители на децата М. Я. и Н. Я.. Обсъдено е писмо 
изх. № ЗД-02-01-1803/01.11.2017 г. на директора на РЗИ-С, в което е 
посочена нормативната уредба относно задължителните имунизации 
в Република България за определен кръг лица.

Решението на КЗД е обжалвано от В. Я и Е. Я в законоустановения 
срок. В жалбата не е посочено, че същата е подадена и от името 
на малолетните им деца чрез родителите като техни законни 
представители, поради което децата не са конституирани от съда по 
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делото като жалбоподатели.

В първоинстанционното съдебно решение съдът е описал 
обстоятелствата по образуване и разглеждане на спора пред КЗД, но е 
извел правни изводи за наличието на дискриминация.

За да постанови решението си административният съд е обсъдил 
разпоредбите на чл. 4, ал. 1, ал. 2 от ЗЗД вр. с чл. § 1, т. 7 от ДР на ЗЗД. Пряка 
дискриминация е налице тогава, когато някой на основата на защитен 
признак бива неблагоприятно третиран в сравнение с другиго в сходна 
ситуация. Приел, че е налице неблагоприятно третиране спрямо детето 
Н. Я. със спирането му от посещение в детска градина на основание 
дадени задължителни предписания на „РЗИ-С“ заради неизвършени 
задължителни имунизации по имунизационния календар в Република 
България по субективното решение на родителите му, а не поради 
наличие на трайни медицински противопоказания. Като се позовал 
на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 3/5.02.2007 г. съдът е посочил, 
че след като законът допуска определена категория неимунизирани 
деца с трайни противопоказания да посещават детска градина, то 
недопускането на неимунизирани деца по решение на родителите е 
неравно третиране и представлява пряка дискриминация. Резултатът 
спрямо имунизираните деца и поставянето им в риск, според съдът е 
един и същ. Оттук е изведен извод, че възможността за компрометиране 
здравето на имунизираните деца, посещаващи детска градина трябва 
да води до забрана за достъп на всички групи неимунизирани деца. 
И понеже това не е така, значи е налице различно законодателно 
разрешение по отношение на две групи деца, намиращи се в сходно 
и сравнимо положение – неимунизирани деца с противопоказания за 
имунизация и такива по решение на родителите им.

На тази основа съдът приема, че със спирането му от детска 
градина по предписание на РЗИ- Н. Я. е поставен в по-неблагоприятно 
положение спрямо други неимунизирани по медицински 
противопоказания деца, с което е осъществена пряка дискриминация. 
Отменил е цялото решение на КЗД и установил, че директорът на 
РЗИ-С е осъществил пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 
от ЗЗДискр. спрямо жалбоподателите в лично качество и като законни 
представители на Н. и М. Я. чрез даване на задължително предписание 
Н. Я. да бъде спрян от посещение на детска градина. По отношение 
на министъра на здравеопазването не е постановено решение за 
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осъществена от него дискриминация.

Така постановеното решение е неправилно като материално 
незаконосъобразно и поради необоснованост, поради което следва да 
бъде отменено .

1.Настоящият съдебен състав не приема за доказано, че детето 
Н. Я. е принудително спрян от посещение на детска градина от РЗИ-С, 
нито от директора на РЗИ-С.

В жалбата до КЗД жалбоподателите В.  и Е.  не навеждат 
конкретни спорни факти за издаването на административен акт или 
извършване на определено действие от директора на РЗИ-С, чрез което 
да е обективирана воля за принудителното спиране на Н. Я. от детска 
градина. Пред КЗД е представено писмо изх.№ ЗД-02-01-1803/1.11.2017 
г. на директора на РЗИ, в което само е възпроизведена нормативната 
база, относима към имунизациите на деца и е цитирана Наредба № 
15/2005 г. и чл. 209 от Закона за здравето във връзка с молба вх.№ 4122/ 
27.10.2017 г. на родителите /неприложена по делото/. Не може да се 
приеме за безспорно наличието на предписание като принудителна 
административна мярка, защото такъв довод в жалбата до КЗД няма, 
такова предписание не е цитирано и не е приложено. Затова не е 
настъпила и правната последица на чл. 9 от ЗЗД за прехвърляне на 
тежестта на доказване върху ответника директора на РЗИ-С, за което 
Я са предупредени с уведомление на 13.07.2018 г. – л. 30. Поради 
това неравно третиране чрез принудително спиране от посещение на 
детска градина с предписание на директора на РЗИ-С спрямо детето Н. 
не е извършвано.

Няма неравно третиране от страна на директора на РЗИ и 
на детето М., защото в жалбата до КЗД не се твърди да е спряно от 
детска градина. Дори детето Н. да не е допуснат до посещение в детска 
градина, това не е пряка дискриминация спрямо М., както необосновано 
приема АС-С. Жалбата до КЗД е относно осъществена дискриминация 
от директора на РЗИ-С спрямо Н. и произнасяне относно М. е извън 
предмета на спора.

Административният съд приема за установено, че детето Н. 
Я. е спрян от посещение в детска градина по дадени предписания от 
„РЗИ-С“ заради неизвършени задължителни имунизации. Не РЗИ-С, 
а директорът е административният орган, който принципно прилага 
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принудителни административни мерки. Съдът въобще не излага 
мотиви кои от приложените по делото доказателства подкрепят 
направените от него изводи. В представената служебна бележка изх. 
№ 301/12.06.2018 г. на директора на Детска градина „М“, [населено 
място]. е посочено, че Н. Я. е спрян от посещение на детска градина на 
основание предписание на РЗИ за нарушение на Наредба № 3/5.02.2007 
г. за здравните изисквания към детските градини, но същото не е 
представено. Анализът на писмо изх. № ЗД 02-01-1803/01.11.2007 г. 
обосновава извод, че същото има уведомителен характер и чрез него 
директорът на РЗИ-С не е упражнил свое законово правомощие в 
рамките на нормативно установена процедура по допускане, отказ да 
бъде допуснат или спиране на дете от посещение на детска градина. 
Доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата, 
заявени в жалбата на оплакващите се от дискриминация лица е на 
самите тях, съгласно правилото на чл. 9 от ЗЗДискр. В. Я и Е. Я не са 
посочили и доказали факти, въз основа на които да може да се направи 
предположение, че е налице твърдяната дискриминация и с оглед на 
които данни директорът на РЗИ-С да бъде задължен да докаже, че 
принципът на равно третиране не е бил нарушен.

Предвид недоказаното извършване на изпълнителното деяние, 
решението на съда за осъществена от страна на директора на РЗИ-С 
пряка дискриминация спрямо жалбоподателите в лично качество и 
като законни представители на децата М. Я. и Н. Я. е необосновано и 
материално незаконосъобразно.

2. Неправилно е решението на съда и по отношение на 
министъра на здравеопазването.

Касационната жалба на МЗ следва да се приеме за 
допустима, тъй като с първоинстанционното решение е отменено 
едно благоприятно за адресата решение на КЗД. В мотивите към 
първоинстанционния съдебен акт са изложени мотиви, обуславящи 
извод за отмяна на решението на КЗД по отношение на министъра. 
Посочено е, че Наредба № 3/2007 г. вр. с Наредба №15/2005 г. въвежда 
изключение за прием на деца без документ за имунизации, когато 
са налице трайни противопоказания за имунизиране, а забраната за 
достъп до детска градина от неимунизирани деца би трябвало да е 
еднозначна, ако действително съображенията на законодателя са 
за предотвратяване на разпространение на епидемии. Като отменил 
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решението на КЗД, с което е установена липса на дискриминация от 
страна на министъра на здравеопазването, съдът не е постановил 
диспозитив по отношение на министъра като ответник. В случая обаче 
спорът е изяснен от фактическа страна и за постановяване на решение 
по същество не се налага връщане на делото за ново разглеждане и 
установяването на нови факти, нито предприемането на процесуални 
действия, без които делото би имало друг резултат.

При постановяване на решението си съдът е изместил предмета 
на спора, очертан пред КЗД. В. и Е. Я са сезирали КЗД с оплакване, че 
синът им е неравно третиран като неимунизирано дете при сравнение 
с допуснати до посещение в детска градина имунизирани деца. АС-С 
обаче необосновано приема, че в случая следва да бъдат сравнявани 
групата на неимунизирани деца по решение на родители с тази на 
неимунизирани деца поради медицински противопоказания. Затова 
правните изводи на съда са направени въз основа на неправилна 
интерпретация на релевантните към спора наведени факти и 
обстоятелства.

С чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба № 3/5.02.2007 г. е поставено 
условие, но то не противопоставя една категория деца на други по 
какъвто и да било признак измежду предвидените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗД 
и се прилага спрямо всички деца на основание чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗ 
и Наредба № 15/12.05.2005 г.

Министърът на здравеопазването е издател на Наредба № 15/ 
2015 г. и Наредба №3/ 2007 г., обсъдени от КЗД. И двете наредби са 
оспорвани пред съд по реда на чл.185 и сл. от АПК в конкретни части, 
като съдът по реда на съдебния контрол и на основание по чл. 73 от 
ЗЗД е обсъдил доводи за техния дискриминационен характер.

Изискването на чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за 
представяне на документ от личния лекар за извършени задължителни 
имунизациите на децата съобразно тяхната възраст като част от 
задължително изискуемите документи при прием на деца в детските 
градини е разгледан от КЗД в контекста на взаимодействието на 
тази разпоредба със законовата и подзаконова нормативна уредба, 
установяваща задължителност на имунизациите за определен кръг 
лица – чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗ, вр. с Наредба № 15/12.05.2005 г., както 
и с установеното в чл. 87 и чл. 88 от ЗЗ право на информирано съгласие 
на пациента в светлината на чл. 5 от Конвенцията за правата на човека 
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и биомедицината.

Направените изводи съответстват на правните изводи в решение 
№ 10423/ 12.07.2011 г. на ВАС, седмо отделение, постановено по адм. 
дело № 8288/2010 г., оставено в сила с решение № 3229 от 06.03.2012 
г. на ВАС, петчл. състав, постановено по адм. дело № 15263/2011 г. 
Предмет на цитираното решение е законосъобразността на чл. 1, т. 1 и 
раздел III от Наредба № 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република 
България с основен довод на жалбоподателите за противоречие с чл. 
29, ал. 2 от Конституцията на Република България, с чл. 5 от Конвенцията 
за защита на правата на човека и на човешкото достойнство и чл. 
87, ал. 1 и чл. 88 от ЗЗ. Върховният административен съд е приел, че 
предвидените в закона и в Наредбата задължителни имунизации се 
правят за предпазване на гражданите от заразни болести, които могат 
да прераснат в епидемии, като чрез тях държавата съхранява здравето и 
живота на всички български граждани, не само на тези, които подлежат 
на имунизация. Задължителното имунизиране на определени лица 
срещу определени заразни болести е съобразено с изискванията 
на световните здравни организации и целта на закона да не бъде 
поставено в риск здравето на гражданите като национален приоритет, 
гарантиран от държавата, включително чрез осъществяване на надзор 
над заразните болести. Имунизациите целят имунопрофилактика 
с лекарствени продукти, предназначени за създаване на активен 
или пасивен имунитет или установяване състояние на имунитет на 
възрастова група лица, както и на лица, изложени на риск от зарязване 
вследствие контакт със заразноболни или експозиция на причинител. 
В решението е посочено също и нормативно установената обвързаност 
на получаването на месечни помощи за отглеждане на дете с факта на 
извършени задължителните имунизации и профилактични прегледи 
на децата до едногодишна възраст и до завършване на средно 
образование - с оглед разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗЗ и чл. 1, ал. 1 от 
Наредба № 15/12.05.2005 г. Прието е, че това допълнително изискване 
представлява законова гаранция за защита на интересите на децата и 
опазване на здравето и живота им.

Съгласно чл.193, ал.2 от АПК съдебното решение има действие 
спрямо всички. След като с влязъл в сила съдебен акт е решен въпроса 
за законосъобразността на оспорените чл.1, т.1 и раздел трети от 
Наредба №15/ 12.05.2005 г. решението на КЗД се явява постановено 
в съответствие със съдебно решение, постановено в производство по 
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чл.185 от АПК. Въпросът за законосъобразността на задължителните, 
целевите и препоръчителните имунизации срещу посочени заразни 
болести и за определени лица и възрастови групи, т.е. за спазване и на 
антидискриминационното законодателство, е решен и не може да бъде 
пререшаван в производство пред КЗД с доводи за дискриминационно 
съдържание на разпоредбите.

Правилно КЗД приема, че предвиденото в чл. 4, ал. 2, т. 5 
от Наредба № 3/5.02.2007 г. условие за прием в детска градина 
няма дискриминационен характер, защото не противопоставя едни 
групи деца на други, а е насочено единствено към създаването на 
подходящи условия за осъществяване на установените и признати 
за законосъобразни от съда задължителни планови имунизации 
и реимунизации на деца, с оглед гарантиране изпълнението на 
конституционното задължение на държавата за защита интересите на 
децата и опазване на здравето и живота им. В този смисъл е решение 
№ 9666/ 30.06.2011 г. по адм.д.№ 14369/ 2010 г. по описа на ВАС, пето 
отделение, постановено също в производство по чл.185 и сл. от АПК и 
е оставено в сила с решение № 32/ 3.01.2012 г. по адм.д.№ 11433/2011 
г. по описа на ВАС, петчленен състав. При постановяване на решението 
си по чл.185 от АПК съдът е посочил, че оспорената разпоредба от 
Наредба №3/2007 г. се отнася за всички деца, не ги противопоставя 
по какъвто и да било признак, поради което не е дискриминационна. 
Предвид изложеното се налага извод, че решението на КЗД спрямо 
министъра на здравеопазването е законосъобразно, тъй като при 
спазване на чл.193, ал.2 от АПК е прието, че административният орган 
не е издал подзаконови нормативни актове с дискриминационни 
разпоредби. С издаването на посочените наредби и въвеждането 
на изискване за посещение на общински детски градини с 
поставяне на задължителните за възрастта имунизации на децата 
министърът не е извършил нарушение на ЗЗД по отношение на В.  и 
Е.  нито в лично качество, нито като законни представители на децата. 
Предвид изложеното Върховният административен съд, тричленен 
състав на пето отделение намира решение № 205/08.04.2019 г. на КЗД 
по преписка № 321/2018 г. за законосъобразно. Като е приел друго 
първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което 
следва да бъде отменено като неправилно, а по същество жалбите да 
бъдат отхвърлени като неоснователни.

При този изход на спора и с оглед представените от касационните 
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жалбоподатели доказателства за действително направени от тях 
разноски, ответните страни в настоящото производство В.  и Е.  следва 
да бъдат осъдени да заплатят на основание чл. 143, ал. 4 от АПК сумата 
от 430.00 (четиристотин и тридесет) лева в полза на РЗИ-С., от които 
70.00 лева за държавна такса и 360.00 лева, уговорено и заплатено 
възнаграждение за един адвокат. В полза на КЗД следва да бъде 
присъдена сумата от 170.00 (сто и седемдесет) лева и същата сума 
от 170.00 лева в полза на министерството на здравеопазването. От 
тях по 70.00 лева са за внесени държавни такси и по 100.00 лева за 
юрисконсултско възнаграждение за касационното производство, 
определено съобразно чл. 78, ал. 8 от ГПК, във вр. с чл. 37, ал. 1 от 
Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредба за заплащането на 
правната помощ.

Предвид изложеното и на основание чл. 221, ал. 2, вр. с чл. 222, 
ал. 1 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение:

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 200 от 29.10.2019 г., постановено по адм. дело № 
265/2019 г. по описа на Административен съд – С и вместо него

ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. Я и Е. Я срещу решение № 205/08.04.2019 г. 
на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 321/2018 г. 
като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА В.  и Е. Я да заплатят на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ С 
сумата от 430.00 (четиристотин и тридесет) лева, разноски по делото.

ОСЪЖДА В. Я и Е. Яда заплатят на КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ сумата от 170.00 (сто и седемдесет) лева, разноски 
по делото.

ОСЪЖДА В. Я и Е. Я да заплатят на МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО сумата от 170.00 (сто и седемдесет) лева, разноски 
по делото.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
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