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Уважаеми читатели, 

В настоящия брой 2 от 2022 г. на списанието „Медицинско 
право и здравеопазване“ са включени две актуални статии. 
Първата от тях е свързана с правни проблеми на клиничните из-
питвания и е с наименование „Лицето по чл. 107а от ЗЛПХМ в 
контекста на Регламент (ЕС) 536/2014 (Предимства и недоста-
тъци на българското законодателство в сферата на клиничните 
изпитвания)“. Статията с автори адв. Лъчезар Ценков и доц. д-р 
Борислав Борисов. 

Като естествена взаимовръзка на темата клинични изпитва-
ния на лекарства, сме поканили като гост на броя доцент д-р 
Борислав Борисов, който е бил председател на Изпълнител-
ната агенция по лекарства в България в дълъг период от време. 
Гостът на броя пояснява с познания, умения и опит своите въз-
гледи по зададените въпроси. 

В статията „Достъп до здравеопазване на хората с увреж-
дания по време на пандемията от ковид-19 – правни аспе-
кти и практически проблеми в българското законодател-
ство“ юристът Илияна Митева, д-р по право, анализира правото 
на достъп на хората с увреждания до здравни грижи, в кризисна 
ситуация, а именно по време на пандемията от Ковид-19. Изво-
дите са важни и следва да привлекат вниманието на съответни-
те органи и на законодателя. 

В този брой, отново следваме традицията на предходните 
броеве, и предоставяме последния анализ на актове, издавани 
във връзка с управлението на пандемията от Ковид-19 за пе-
риода 01.02. – 01.04.2022 г. Прегледът е изготвен от д-р Надеж-
да Славчева, д-р Светла Качарова и докторант Лилия Монова.

В рубриката ЮРИСПРУДЕНЦИЯ са подбрани Решение на Кон-
ституционния съд на РБългария, с което се изяснява налице ли 
е взаимовръзка на редица закони в сферата на здравеопазване-
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то, които се изменят със Закона за бюджета на НЗОК. Решението 
изяснява основни въпроси от законотворчеството в една право-
ва държава и по тази причина е полезно за читателите.

Публикуваме също решение на Върховния административен 
съд (ВАС) по тема, свързана със сложната процедура по тран-
сгранично здравно обслужване. В следващо решение на ВАС 
предмет на делото е писмена покана от НЗОК към търговец на 
дребно на лекарства, в която неправилно са окачествени дейст-
вия на субекта като неправомерни и съдът отхвърля писмената 
покана. 

С пожелание за здраве и успехи!

Редакционна колегия: Проф. д-р Дарина Зино вие ва,

       Проф. д-р Огнян Герджиков,

       Проф. д-р Иван Тодоров,

       Проф. д.ю.н. Живко Драганов,

       Проф. д.м.н. Параскева Стаменова
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