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„Време има за всяка работа под небето; 

... време да събаряш и време да съграждаш; 

... време да разхвърляме камъни и време да събираме камъни; 

време да прегръщаш и време да избягваш прегръдки!“ 

(Еклесиаст; Глава 3.)
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Въведение

Въвеждането на извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г. беше неочаквано и без прецедент в новата ни история. Опасностите за здравето и живота 
на хората, предизвикани от епидемията от COVID–19, изискваха вземането на бързи и неот-
ложни решения, но наложиха и ограничения на основни права на гражданите. Съгласно междуна-
родното право за правата на човека, по време на извънредна ситуация държавите имат задъл-
жения да защитават правото на живот и здраве на гражданите, но същевременно мерките 
за защита трябва да отговарят на общовалидните и неотменими принципи за законност, 
недопускане на дискриминация, необходимост и пропорционалност (и времева ограниченост, 
особено за дерогации)1.

Извънредната ситуация изискваше анализ върху пораждащите се правни предизвикател-
ства - за институции, бизнес, граждани, уязвими групи.

Именно това бе целта на инициативата #ПраваПоВремеНаКриза. Като група юристи, кои-
то споделят своите възгледи и се стремят да анализират последиците от ограничаването 
на основните ни права и свободи в извънредните условия на епидемията, това беше нашият 
опит да допринесем за намирането на адекватни решения.

Една от особеностите на съвременната публична среда е бързата забрава на миналите 
факти - дори на тези, които са се случили наскоро. „Запечатването“ на миналото е необхо-
димо за утвърждаване както на индивидуалната, така и на груповата идентичност. За да 
се предпазим от неправомерните злоупотреби с миналото, е полезно в края на извънредното 
положение, плавно преминало в извънредна епидемична обстановка, да припомним и обобщим 
концентрирания опит от изминалите два месеца. За целта в тази книга събрахме текстове, 
в които се представят фактите и тяхната добросъвестна оценка за това доколко в услови-
ята на извънредно положение ограниченията на основните права на гражданите отговаряха 
на принципите за законност, пропорционалност и необходимост. Без да изопачаваме факти и 
обстоятелства, правим опит да допринесем за съхраняването на нашите ценности, идеали и 
принципи за върховенството на правото и правовата държава.

В условията на криза сътрудничеството в полза на оцеляването изисква доверие между 
хората, а социално отговорните държави не могат да съществуват без доверието2. Съще-
временно трябва да държим сметка, че “цинизмът и недоверието са се просмукали във всички 
социални, културни и дори лични връзки и отношения, така че създаването на гражданско об-
щество, а в още по-голяма степен на гражданска памет, е много, много трудно”3. 

Инициативата #ПраваПоВремеНаКриза представя тази поредица от текстове за упраж-
няването, защитата и допустимите ограничения на правата на гражданите в контекста на 
извънредното положение с амбицията да създаде своеобразна капсула, съдържаща отпечатъци 
и отражения за отминалото време на извънредни мерки и ограничения. Вярваме, че така ще 
спомогнем за това да не се повтарят в бъдеще грешките, както и да не се забравят натру-

1 Насоки на International Commission of Jurists (ICJ), 5 май 2020 г., достъпни на https://medium.com/@rights.in.crisis/съдилищата-и-
covid-19-1c509a12016d 

2 Кристи, Н., Доверието като капитал, вестник „Култура“, бр. 12, 27 март 2015 г.
3 Джуд, T., „Миналото е друга страна: Мит и памет в следвоенна Европа“.

https://medium.com/@rights.in.crisis/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-covid-19-1c509a12016d
https://medium.com/@rights.in.crisis/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-covid-19-1c509a12016d
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паните ценни и полезни решения. Само така можем да повишим доверието между хората, кое-
то е най-мощният социален капитал, с който разполагаме, за да развием и укрепим правния и 
демократичен ред в обществото ни. 

В рамките на #ПраваПоВремеНаКриза, освен книгата, която представяме, събрахме полез-
ни аналитични текстове по различни медицински, правни и социални аспекти на живота ни в 
условията на извънредно положение; с помощта на високия професионализъм и всеотдайност 
на журналистката Пролет Велкова осъществихме 12 интервюта с водещи специалисти от 
областта на правата на човека, медицинското право, правните иновации, организацията на 
съдебната дейност, медицинските експертизи и психичната помощ. Заедно с книгата, всички 
материали ще останат достъпни на територията на глобалната мрежа – https://medium.
com/@rights.in.crisis. Включените в книгата текстове са изготвени и съобразени с правната 
рамка и практики в периода от началото на април до началото на юни 2020 г.

Инициатори и съмишленици на #ПраваПоВремеНаКриза са: съдия Нели Куцкова, адв. Михаил 
Екимджиев, съдия Калин Калпакчиев, адв. Мария Шаркова, съдия Владислава Цариградска, Надя Ша-
бани, Екатерина Баксанова, Неда Грозева.

https://medium.com/@rights.in.crisis
https://medium.com/@rights.in.crisis
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Извънредното положение в България  
по повод пандемията от COVID–19 –  

шанс за реставрация на правовата държава

адв. Михаил Екимджиев

Резюме: Извънредното положение в България, въведено по повод пандемията от COVID–19, продължи 
(засега) от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. Освен криза, то е уникален шанс, „стрес-тест“ за цялата 
система на държавно управление, за способността на институциите и на гражданското общество 
да взаимодействат, за да оцелеят и да се възстановят с поносими хуманитарни, икономически и 
ценностни загуби. От тази перспектива институционалният опит и изградената в общество-
то култура за адаптиране и справяне с екстремната ситуация са безценен инструментариум за 
преодоляване на бъдещи бедствия. Ето защо настоящата статия цели съхраняване на институ-
ционалната и обществена памет и маркира конкретни мерки, чрез които, с политическа воля и 
обществена енергия, могат да бъдат реставрирани разцентрованите от извънредното положение 
конституционни баланси между защитими ценности на правовата държава. Според автора прио-
ритизирането на обществения интерес от възстановяване на правовия ред при излизането от 
ситуацията на „ненормалност“ би позволило структурни дефекти на българската Конституция и на 
законодателството, свързани с управлението на извънредни обстановки, да бъдат преодолени срав-
нително безконфликтно. Така не само ще бъдат възстановени принципите на правото и йерархията 
на нормативните актове, които са основа на правопорядъка, но и обществото ще е по-сигурно и 
подготвено за ценностно оцеляване в продължаващата пандемия.

В структурен план статията на първо място дава обща характеристика на извънредните положе-
ния като непредвидимо събитие („черен лебед“ по Талеб), застрашаващо базисни ценности на обще-
ството като живота на хората, общественото здраве и благосъстояние. Извънредната ситуация 
налага бърза реакция, водеща до предефиниране на конституционно заложени баланси в правомощи-
ята на публични институции, между защитими индивидуални права и обществени ценности. Пора-
ди своята внезапност такива кризи предизвикват сериозни сътресения в обществено-политиче-
ския, икономическия и юридически живот на обществото. В правовите държави и в демократичните 
общества справянето с извънредните ситуации е тест за висш политически и юридически пило-
таж. Буквално в движение трябва да бъдат променяни взаимодействието между институциите и 
приоритетите в държавните политики. Динамиката и непредвидимостта на ситуацията налагат 
реактивност и оперативност на управлението, което естествено придава повече институцио-
нална тежест и правомощия на изпълнителната власт. Въпреки извънредността на ситуацията 
и неизбежните „странични шумове“ в системата това би трябвало да става в съответствие с 
конституционните принципи за разделение на властите, за върховенство на правото и за налагане 
само на тези ограничения на основните права и свободи, които са необходими и пропорционални на 
причината за извънредното положение.

На следващо място, в контекста на очертаната правна рамка, авторът проследява хронологично 
действията на българските институции – Народно събрание, Висш съдебен съвет, Министерски 
съвет, Прокуратура и органи на местно самоуправление в извънредното положение, които най-съ-
ществено засягат основни права и свободи на гражданите. Направен е критичен анализ на тяхната 
конституционосъобразност и на съответствието им с международните правозащитни стандар-
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ти, обективирани в практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по приложението 
на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС, Конвенцията).

В статията са анализирани още Законът за мерките и действията по време на извънредно положе-
ние от 24.03.2020 г., въведените с него изменения в Наказателния кодекс (НК), в Закона за здравето 
(ЗЗ) и в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), както и последващият Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за извънредното положение, в сила от 09.04.2020 г.

Втората тематична част от статията е посветена на изхода от епидемичната криза и норма-
лизацията на обществения живот, разгледани през призмата на поетапното отпадане на ограни-
ченията, свързани с извънредното положение. Авторът детайлно анализира правните аспекти на 
новата „хибридна“ извънредна епидемична обстановка, въведена с измененията в Закона за здравето 
от 13.05.2020 г. 

В заключителната част на статията е аргументирана тезата, че поуките и опитът от пандемич-
ната криза могат да бъдат използвани като катализатор на гражданската енергия и на експертния 
натиск за неотложни промени в Конституцията и за кодификация на правната уредба на извънред-
ните положения. Посочени са множество структурни дефекти на Конституцията, свързани с допус-
тимите ограничения на основни права и свободи, проявени особено остро в извънредната ситуация. 
Предложени са конкретни нормативни промени, съответстващи на международните стандарти 
за защита на правата на човека. Според автора близо тридесетгодишният политически опит на 
българското общество след приемането на действащата Конституция през 1991 г., съчетан с осъз-
наването и опознаването на правата на човека по време на пандемичната криза, дават уникален 
шанс за реставрация на правовата държава в България.

Увод 

Извънредното положение в България, въведено по повод пандемията от COVID–19, продължи 
от 13 март до 13 май 2020 г. Освен криза, то е уникален шанс, „стрес-тест“ за цялата система 
на държавно управление, за способността на институциите и на гражданското общество да 
взаимодействат, за да оцелеят и да се възстановят с поносими хуманитарни, икономически 
и ценностни загуби. От тази перспектива институционалният опит и изградената в обще-
ството култура за адаптиране и справяне с екстремната ситуация са безценен инструмен-
тариум за преодоляване на бъдещи бедствия. Ето защо настоящата статия цели съхраня-
ване на институционалната и обществена памет и маркира конкретни мерки, чрез които, с 
политическа воля и обществена енергия, могат да бъдат реставрирани разцентрованите от 
извънредното положение конституционни баланси между защитими ценности на правовата 
държава. Приоритизирането на обществения интерес от възстановяване на правовия ред 
при излизането от ситуацията на „ненормалност“ би позволило структурни дефекти на Кон-
ституцията и на законодателството, свързани с управлението на извънредни обстановки, да 
бъдат преодолени сравнително безконфликтно. Така не само ще бъдат възстановени принци-
пите на правото и йерархията на нормативните актове, които са основа на правопорядъка, 
но и обществото ще е по-сигурно и подготвено за ценностно оцеляване в продължаващата 
пандемия.

Обща характеристика на извънредните положения

Извънредното положение може да бъде предизвикано от многобройни и разнообразни при-
чини. Затова няма единна юридическа дефиниция на това понятие. То може да бъде определено 
най-общо като неочаквано, често непредвидимо събитие („черен лебед“ по Талеб), застраша-
ващо базисни ценности на обществото като живота на хората, общественото здраве и 
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благосъстояние. Извънредната ситуация налага бърза реакция, водеща до предефиниране на 
конституционно заложени баланси в правомощията на публични институции между защи-
тими индивидуални права и обществени ценности. Поради своята внезапност такива кризи 
предизвикват сериозни сътресения в обществено-политическия, икономическия и юридиче-
ски живот на обществото. Най-често до извънредно положение на територията на цялата 
държава се стига заради военен конфликт, преврат или терористична заплаха. В други случаи 
причината може да е свързана с природен катаклизъм, производствена авария, зараза или 
епидемия. Разнородните причини и мащабите, в които те засягат обществения живот, обу-
славят различните последици и различната степен на „извънредност“ на ситуациите. Ня-
кои случаи, като например Великата френска революция от 1789 година, Октомврийската ре-
волюция в Русия от 1917 година, Деветосептемврийския преврат в България от 1944 година, 
предизвикват драматична промяна във формата на управление и обществените отношения. 
В случай като настоящия, свързан със заплахата от COVID–19, извънредното положение, без 
да налага драстична трансформация на конституционния ред, предполага предефиниране на 
взаимоотношенията между публичните институции и на балансите между конкуриращи се 
индивидуални права и обществени интереси от различен порядък. За да бъде съхранено право-
то на живот като базисна ценност на демократичните общества, се налага ограничаване на 
други, „по-периферни“ права, каквито са правото на личен живот, свободата на събиранията, 
на религиозните ритуали и др.

В правовите държави и в демократичните общества справянето с извънредните ситуации 
е тест за висш политически и юридически пилотаж. Буквално в движение трябва да бъдат 
променяни взаимодействието между институциите и приоритетите в държавните политики. 
Динамиката и непредвидимостта на ситуацията налагат реактивност и оперативност на 
управлението, което естествено придава повече институционална тежест и правомощия на 
изпълнителната власт. В йерархията на обществените ценности опазването на живота и 
здравето на хората налага известни рестрикции върху социалните контакти и свободната 
стопанска инициатива въпреки неизбежния срив в икономиката и в благосъстоянието на насе-
лението. Налага се в непредвидима и бързо променяща се среда да се вземат трудни решения 
за преформатиране на държавните политики в здравеопазването, икономиката, сигурността 
и социалната дейност. Въпреки извънредността на ситуацията и неизбежните „странични 
шумове“ в системата това би трябвало да става в съответствие с конституционните прин-
ципи за разделение на властите, за върховенство на правото и за налагане само на тези огра-
ничения на основните права и свободи, които са необходими и пропорционални на причината 
за извънредното положение. В правовите държави и в демократичните общества основни-
те гаранции за съблюдаване на тези принципи са две. Според първата, която е заложена и в 
българската Конституция, ограниченията на основни права и свободи в извънредно положение 
могат да бъдат въведени само със закон. Този принцип, заложен в чл. 57, ал. 3 от Конституция-
та, отразява идеята за политически консенсус относно необходимостта на ограниченията, 
като индикация за техния временен характер и пропорционалност. След условието за законо-
установеност на ограничението вторият правозащитен вал е независимият съд, който във 
всеки конкретен случай трябва да преценява дали в извънредна ситуация администрацията 
упражнява предоставените ѝ по-широки правомощия в рамките на закона и в съответствие 
с целта на закона, регламентиращ извънредното положение. В следващото изложение ще бъде 
анализиран въпросът дали и доколко българските власти реагираха адекватно на заплахата от 
COVID–19.



11

Приложимото право

Както беше посочено, принципът за законоустановеност на допустимите ограничения на 
основни права и свободи е заложен в чл. 57, ал. 3 от Конституцията, според който: 

„При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде 
временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, 
предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37.“ 

Следва специално да бъде отбелязан правният парадокс в цитираната разпоредба. Пара-
лелно със забраната в извънредно положение дори със закон да бъдат ограничавани правото на 
живот (чл. 28) и забраната за нечовешко и унизително отношение (чл. 29), съвсем неуместно 
такава забрана е въведена и относно чл. 32, ал. 1 от Конституцията, визираща правото на 
личен живот. Достатъчно е да се отбележи, че при епидемия точно правото на личен живот 
подлежи на най-съществено ограничение чрез мерки за социална изолация. Това означава, че 
заради явното недомислие в чл. 57, ал. 3 от Основния закон, повечето ограничения в новия Закон 
за мерките и действията в извънредното положение, в сила от 24.03.2020 г., са противокон-
ституционни. Същото се отнася и до разпоредбите от десетките заповеди на министъра на 
здравеопазването, налагащи административни ограничения върху различни аспекти от личния 
ни живот, като сватби и репродуктивни процедури, пътувания за обгрижване на близки, срещи 
и събирания с приятели, упражняване на спорт и други хобита на открито.

Самостоятелен анализ предполага и забраната в чл. 57, ал. 3 за ограничаване на правото по 
чл. 37 от Конституцията, според който: 

„(1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на рели-
гиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на тър-
пимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи 
и невярващи.

(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу нацио-
налната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свобо-
дите на други граждани.“

Цитираната ал. 2 на чл. 37 от Конституцията показва, че забраната за ограничения се от-
нася само до вътрешната, духовна страна на конституционното право, но не и до външните 
му изяви, каквито са в частност църковните ритуали. От тази перспектива е ясно, че въпреки 
прогласената в чл. 13 от Конституцията разделеност на Църквата от държавата, последната 
не само може, но е длъжна да наложи, в името на „народното здраве“, „обществения ред“ и живо-
та на хората, забрана на великденските събирания в храмовете. Пример в тази насока са ре-
шенията на Ватикана, на Цариградската патриаршия, на Руската и на Арменската православни 
църкви тазгодишните великденските чествания да бъдат отменени заради епидемията от 
COVID–19. Въпреки явната правилност на това решение, въпреки че заразата в Северна Франция 
и в Южна Корея тръгна и се разпространи мълниеносно от религиозни празненства, нашите 
архиереи, съвсем не по християнски, бяха готови да жертват здравето и живота на ближните 
си не в името на Вярата, а на нейната ритуална изява. Независимо какво твърдят архиереи 
и теолози, светската държава е длъжна да изпълни позитивното си задължение по чл. 2 от 
КЗПЧОС за запазване на живота на всички граждани под нейна юрисдикция. Това означава, че тя 
трябва да вземе всички законни и необходими мерки за минимизиране на предвидимия риск от 
разпространение на заразата, включително чрез забрана на църковните чествания, компроме-
тиращи антиепидемичните мерки. 
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Изпълни ли държавата позитивното си задължение  
за опазване на правото на живот на гражданите в извънредното положение? 

Отговорът на този въпрос е категорично негативен. Аргументацията на тезата ми 
предполага припомняне в хронологичен план на действията на българските власти. 

А. На 30.03.2020 г. министър-председателят Бойко Борисов обяви пред националните медии, че 
не може да се меси в църковните дела и че оставя решението за начина, по който ще се 
честват великденските празници, да бъде взето от архиереите;

Б. Няколко дни по-късно вицепремиерът Томислав Дончев, проф. Венцислав Мутафчийски – пред-
седател на Националния оперативен щаб (НОЩ) и Емил Велинов – директор на Дирекция „Ве-
роизповедания“ към Министерския съвет (МС), проведоха среща с представители на Светия 
Синод. Решено беше честванията да бъдат проведени главно пред храмовете, при засилени 
противоепидемични мерки;

В. На 09.04.2020 г. лично премиерът Борисов се срещна с архиереите от Синода. Постигна се 
„компромис“ да не се раздават върбови клонки за Цветница, които не могат да бъдат дезин-
фектирани;

Г. На 10.04.2020 г. в предаването „Панорама“ по БНТ Йордан Цонев – заместник-председател на 
парламентарната група на ДПС, пророчески заяви, че заразата не може да тръгне от храма 
и че не може хората да бъдат лишени от духовна утеха в този тежък момент. Затова църк-
вите не могат да затворят врати. След това депутатът юрист изненадващо обяви, че 
извънредното положение налага ограничения на свободата на словото, без да конкретизира 
тезата си.

Д. На 12.04.2020 г., в 8 ч. на редовния брифинг на НОЩ проф. Мутафчийски, който нееднократ-
но беше изразявал позицията си за отмяна на великденските събирания, бе поканил пред-
седателя на УС на Софийска колегия на лекарския съюз д-р Асен Меджидиев, директора на 
„Александровска болница“ д-р Костадин Ангелов и колегата му от „Пирогов“ д-р Асен Балтов. 
По впечатляващ начин медиците направиха това, което отдавна трябваше да направят 
духовниците и представителите на светската власт. С разтърсващи изявления, те призо-
ваха православните християни да не ходят на църква, за да съхранят своя живот и живота 
на ближните си.

Анализирайки противоправния отказ на държавата да забрани религиозни ритуали, застра-
шаващи със зараза и смърт цялата общност, е важно да бъдат маркирани следните особе-
ности на свободата на мисълта, съвестта и религията, по смисъла на цитирания чл. 37, ал. 1 от 
Конституцията и на чл. 9 от КЗПЧОС, според който: 

„1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва сво-
бодата на всеки да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята 
религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или в частен кръг, чрез богослуже-
ние, преподаване, практикуване и спазване на ритуали. 

2. Свободата да се изповядват религията или убежденията подлежи само на такива ограни-
чения, които са предвидени от закона и са необходими в едно демократично общество в инте-
рес на обществената сигурност, за защитата на обществения ред, здравето и морала или за 
защитата на правата и свободите на другите.“

Тези разпоредби бранят не само религиозните вярвания, но и правото на човек да не вярва в 
Бог – атеистичните възгледи и различните научни, квазинаучни и житейски концепции и „фило-



13

софии“. Ето защо в защитния им периметър попадат възгледите за природосъобразен живот и 
свързаните с него „ритуали“ – спорт на открито, разходки в паркове и градини, излети и кросове 
в планината. Въпреки че хиляди хора „изповядват“ индивидуално тази своя „религия“, която ги за-
режда и държи живи, в извънредното положение техните „ритуали“ бяха забранени. Парадоксално 
е, че забраната, наложена от министъра на здравеопазването, засяга дейности, които обичайно 
се изпълняват индивидуално, укрепват имунитета, физическото и психическото здраве, които 
са безценни в епидемията. От тази перспектива компромисът, който държавата прави, раз-
решавайки църковните ритуали, голяма част от които вярващите могат да изпълняват и в 
домовете си, е дискриминационен и, в нарушение на чл. 6 от Конституцията, предоставя опасна 
за общността привилегия на православните църковни богослужения. Това се случва във време, 
когато хиляди българи губят работа и средства за препитание заради мерките за социална 
дистанция, които не се прилагат със същата строгост към църковните служби. Освен непра-
вомерна, непоследователността на държавата в прилагането на ограниченията демотивира 
тези, които, отказвайки се от ежедневните си навици и начин на живот, стриктно спазват 
забраните, и компрометира смисъла на противоепидемичните мерки. 

Конституционосъобразни ли са противоепидемичните ограничителни мерки,  
наложени в периода 13.03.2020 г. – 13.04.2020 г.? 

На 13 март 2020 г. Народното събрание, по предложение на МС, с безпрецедентно единоду-
шие взе решение за обявяване на извънредно положение на основание чл. 84, ал. 1, т. 12 от Кон-
ституцията. Въпреки гордостта на много депутати с постигнатото „национално единение“ 
това решение е противоконституционно. В явно противоречие с цитирания чл. 57, ал. 3 от 
Конституцията, с него Парламентът възложи на МС да предприеме „всички необходими мерки 
за овладяване на епидемията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията“. Парадоксът 
е, че точно според чл. 57, ал. 3 от Основния закон мерки, ограничаващи основни права и свободи, 
могат да бъдат наложени само със закон. Вместо с обявяването на извънредното положение НС 
да приеме и закон, с който, в съответствие с Конституцията, да набележи най-съществените 
ограничения, на същата дата – 13.03.2020 г., беше издадена първата заповед на министъра на 
здравеопазването No РД–01–124, с която се прекратяват учебните занятия, затварят се дет-
ските градини, преустановяват работа ресторанти, игрални зали и дискотеки. До 13.05.2020 
г. бяха издадени над 200 заповеди на министъра на здравеопазването, засягащи защитени-
те от Конституцията и от КЗПЧОС право на личен живот, свободата на събирания, правото 
на собственост, разбирана като свободна стопанска инициатива и защита на легитимни-
те очаквания. Повечето от тях, включително заповедта на министър Ананиев No РД–01–143 от 
20.03.2020 г., с която беше забранено посещението на обществени места – паркове и градини 
и бяха поставени контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входно-изходните пътища на 
областните градове, страдат от следните структурни правни пороци:

А. Много от ограниченията, наложени с тези заповеди, са противоконституционни, тъй като 
не са наложени със закон, нито в изпълнение на закона, а създават първична правна уредба, 
ограничаваща основни права и свободи. Поради това те противоречат на чл. 57, ал. 3 от 
Конституцията;

Б. Много от заповедите на министър Ананиев, по естеството си, са подзаконови нормативни 
актове. Те създават трайно установени правила за поведение за неограничен кръг адреса-
ти, с повторяемо правно действие, чиято продължителност не е точно определена. Тези 
техни същностни характеристики максимално ги доближават до наредбите, които, както 
всички подзаконови нормативни актове на администрацията, подлежат на обнародване в 
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„Държавен вестник“ в съответствие с чл. 38 от Закона за нормативните актове (ЗНА). 
Необнародваните в „Държавен вестник“ нормативни актове на изпълнителната власт са 
недействителни и не пораждат задължения за техните адресати.

В. Както беше отбелязано, много от правните норми в заповедите на министъра, вместо да де-
тайлизират законови разпоредби, създават първична уредба на определен тип обществени 
отношения, водеща до ограничаване на основни права и свободи. Това нарушава принципите 
за разделение на властите и за върховенството на правото – чл. 4 и чл. 8 от Конституция-
та;

Г. Изводът за недействителност на заповедите на министъра на здравеопазването не се раз-
колебава от приетия на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънред-
ното положение. С ретроактивното действие на повечето му норми, които влизат в сила 
от 13.03.2020 г., бе направен опит да бъдат делегирани законодателни правомощия на минис-
търа на здравеопазването, което фронтално ги сблъска с Конституцията. Налице е трайна 
практика на Конституционния съд (КС), според която, налагането на мерки, ограничаващи 
основни права и свободи, е изключителен прерогатив на Законодателя, който не може да 
бъде делегиран на друга власт (вж. Решение No 11 от 5 октомври 2010 г., по к.д. No 13/2010 г., 
Решение No 3/1996 г., по к.д. No 2/96 г., Решение No 6/1998 г., по к.д. No 4/98 г., Решение No 10/2003 
г., по к.д. No 12/2003 г. и Решение No 4/2010 г., по к.д. No 1/2010 г.) (Аргументи в подкрепа на 
тезата за недопустимост на делегирането на конституционни правомощия от законода-
телната на изпълнителната власт са изложени и в статията на конституционния съдия 
проф. Атанас Семов „Параметри на допустимата законова делегация“, публикувана в news.
lex.bg на 05.04.2020 г.);

Д. Както беше посочено, при извънредното положение са издадени над 200 заповеди на минис-
търа на здравеопазването, въвеждащи многобройни и разнородни забрани и ограничения. 
Поради големия брой заповеди, някои от които частично отменят, изменят и допълват 
предходни, дори за юристите беше трудно да се ориентират точно кои ограничения са в 
сила към даден момент. Така е нарушен принципът на чл. 15 от ЗНА за яснота на правните 
норми, който с особена сила се отнася до забранителните разпоредби, чието нарушаване 
е свързано с тежки санкции (в случая глоба до 5000 лева и лишаване от свобода до 3 години 
– вж. чл. 355 от НК, чл. 209а и чл. 215 от Закона за здравето (ЗЗ). Изискването за яснота на 
правната норма и на нейните последици напълно съответства на стандарта на Европей-
ския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за законоустановеност на допустимите ограничения 
на основните права и свободи;

Е. Проблемът с неяснотата на заповедите на министъра бе задълбочен от липсата на мотиви 
към тях. Както беше отбелязано, по естеството си те са подзаконови нормативни актове, 
към които, съгласно чл. 28 от ЗНА, следва да бъдат изложени мотиви. Мотивирането на за-
поведите би улеснило тяхното разбиране и тълкуване, би посочило техните цели и би обос-
новало преценката на администрацията за пропорционалност на ограничителните мерки.

По данни от медиите до 13.04.2020 г. ВАС е сезиран с над 400 жалби, насочени главно срещу 
двете заповеди за задължително носене на предпазни маски за лице. Обжалвана е и Заповед No 
РД–01–143/20.03.2020 г., забраняваща посещенията на обществени места. Основен аргумент на 
жалбоподателя е липсата на легитимна цел и диспропорционалността на абсолютната забра-
на дори за индивидуални посещения и преминаване през паркове и градини.



15

Правният статус и действията на Националния оперативен щаб 

Въпросът за съдържанието на заповедта на министър-председателя, с която е създаден 
НОЩ, и какви точно са правомощията на щаба дълго бе обвит в институционална мистерия, 
тъй като до началото на април 2020 г. тази заповед не беше публикувана. Изказванията на 
г-н Борисов и на представители на НОЩ създаваха впечатление, че щабът има консултатив-
ни функции – дава препоръки и становища на официалните власти. На този фон не могат да 
останат незабелязани някои правни девиации в посланията на ръководителя на НОЩ проф. Му-
тафчийски:

А. На редовния брифинг на щаба от 31.03.2020 г. той еднолично обяви, че отлага „до края на 
седмицата“ изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването No РД–01–
168/30.03.2020 г. за задължително носене на защитни маски за лице, която по-късно на съ-
щата дата (31.03.2020 г.) беше отменена от министър Ананиев. От правна гледна точка 
„мораториумът“ върху изпълнението на заповед на министър, наложен с вербално изявление 
на лице, което няма формално възложени властнически правомощия, е откровен нонсенс;

Б. Същата правна стойност имат „забраната“, която началникът на щаба отново вербално 
„наложи“ на българските студенти, готвещи се да заминат на бригади в САЩ, както и тъл-
куванията, които той ad hoc даваше, по повод на журналистически въпроси на заповедите 
на министъра на здравеопазването, без да е оторизиран за това и без да е отговорен за 
разминаванията на неговите послания с волята на административно-наказващите органи.

Институционалните импровизации „по места“ във връзка с извънредното положение

Разбърканият от кризата правопорядък вдъхнови и сюрреалистични управленски девиации 
по места. На фона на официално обявените ограничителни мерки, действащи на територията 
на цялата страна, някои кметове и областни управители инициираха допълнителни ограниче-
ния. Със заповеди на органите на местната власт в някои населени места беше наложен „вече-
рен час“, в други бяха блокирани ромски квартали, в трети поставиха предупредителни бележки 
върху домовете на поставените под карантина. Кметове разпоредиха пръскане от самолет с 
препарати за растителна защита на ромски махали в Карнобат и Ямбол като санитарна мярка 
срещу COVID–19…

Дори да е провокирана от загриженост и добри намерения, тази импровизация с ограничи-
телни мерки, които нямат ясно законово основание, не винаги са базирани на достоверни данни 
и поради това легитимността на целите им е съмнителна, е несъвместима с принципите на 
правовата държава. Не е ясна целта на „вечерния час“ в отделни населени места на фона на 
ограниченията в придвижването, действащи денонощно на цялата територия на страната. 
Стигматизирането на болни и на поставени под карантина чрез предупредителни бележки 
върху жилищата им отдавна е отречено в държавите, зачитащи правото на личен живот и 
чувствителните лични данни, свързани със здравния статус на гражданите. Пръскането от 
самолет на ромските квартали с препарати за растителна защита освен лишено от здрав 
разум, е откровено дискриминационно.

Законът за действията и мерките по време на извънредно положение,  
обнародван в ДВ на 24.03.2020 г. (Законът за извънредното положение)

Както беше посочено, с този закон Народното събрание опита да „легализира“ част от 
ограничителните мерки, наложени със заповедите на министъра на здравеопазването. Според 
чл. 2 от същия закон: 
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„Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други 
временни мерки и ограничения, определени в закон.“

Законът въведе промени в някои закони, свързани с рестрикциите по време на извънредно 
положение и с предвидените санкции. В други закони бяха предвидени социални помощи и иконо-
мически облекчения през кризисния период. Предмет на настоящото изложение ще бъдат някои 
изменения в Закона за здравето (ЗЗ), в Наказателния кодекс (НК) и в Закона за електронните 
съобщения (ЗЕС), които пряко и съществено засягат основни права и свободи. 

Измененията в ЗЗ

А. В новата ал. 2 на чл. 61 от ЗЗ е предвидено, че министърът на здравеопазването може да раз-
пореди задължителна изолация не само на болни и заразоносители, но и на „контактни лица“ 
и на лица, влезли на територията на страната от други държави;

Б. В новата ал. 7 на чл. 63 се дава право на министъра на здравеопазването да заповяда ограни-
чаване на придвижването на територията на страната и спиране на експлоатацията на 
обекти с обществено предназначение (до влизането в сила на закона това беше направено 
със заповедите на министъра от 13.03.2020 г. и от 20.03.2020 г.);

В. В новия чл. 209а е предвидена глоба от 5000 лв. за нарушение на заповед на министъра или на 
директора на РЗИ във връзка с противоепидемичните мерки;

Г. Същият фиксиран размер на санкцията от 5000 лв. е предвиден с изменението на чл. 215 за 
болни и контактни лица, които нарушат заповедите за задължителна изолация и лечение. 
Предвидено е и принудително довеждане на същите категории лица, които не изпълняват 
доброволно мерките за изолация.

Промените в Наказателния кодекс (НК)

Със Закона за извънредното положение бяха завишени драстично наказанията за спекула 
по смисъла на чл. 225 от НК, за разпространяване на заблуждаващи сигнали за тревога – чл. 326 
от НК и за нарушения на правилата срещу разпространяването на заразна болест – чл. 355 от 
НК. Поради огромния брой заповеди, издадени от министъра, нормата на чл. 355 от НК, крими-
нализираща тяхното нарушаване, стана практически неизпълнима. Едва ли в края на извънред-
ното положение някой знаеше коя от неговите заповеди, които непрекъснато бяха отменяни 
и променяни, какви точно задължения вменява. Правната ентропия се задълбочи от факта, че 
за едни и същи нарушения на министерските заповеди, в някои случаи се налагаха сравнително 
меки административни санкции по Закона за здравето (до 1000 лв.), а в други наказанията бяха 
лишаване от свобода и глоби до 50 000 лева за престъпление по чл. 355 от НК.

Измененията в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) 

Това са може би най-обезпокоителните законови промени, въведени в §41 от ПЗР на Закона 
за извънредното положение.

А. В чл. 251б, ал. 2 от ЗЕС бе добавено изречение, в резултат на което, освен за разследване 
и предотвратяване на тежки умишлени престъпления и за защита на националната си-
гурност, пряк достъп на силовите структури до т.нар. „трафични данни“, съхранявани от 
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги в 
продължение на 6 месеца, се предоставят и „за нуждите на принудителното изпълнение на 
задължителната изолация и болничното лечение“ на лицата по чл. 61 от ЗЗ, които не изпъл-
няват задължителната изолация и лечение;
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Б. В чл. 251г, ал. 1 от ЗЕС се създава изречение второ, което предвижда предоставяне на „незаба-
вен достъп на МВР до трафични данни, само по искане на ръководителите на съответните 
полицейски служби, без предварително съдебно разрешение“. В резултат на това изменение, 
според чл. 251г, ал. 3 от ЗЕС, след като незабавно получи достъп до исканите трафични данни, 
служителят на МВР е длъжен да уведоми съответния районен съд за осъществения достъп. 
Ако, макар и post factum, съдът постанови отказ, данните, до които е предоставен достъп, 
се унищожават от предприятията, които са ги предоставили.

Очевидно новата уредба разчита само на професионалната доблест на полицейските служи-
тели, които, без външен контрол, сами трябва да уведомят съда за вече осъществения достъп 
до трафични данни, поемайки върху себе си риска от неблагоприятните последици, ако този 
достъп, според същия съд, е бил неправомерен. В сравнителен аспект е важно да се припомни, 
че до влизането в сила на разглежданите промени се изискваше предварително съдебно разре-
шение за достъп до трафични данни и то само за разкриване на тежки умишлени престъпления 
и за нуждите на националната сигурност. Достъпът, без предварително съдебно разрешение, 
беше възможен само при непосредствена опасност от извършване на някои от най-тежките 
престъпления, изчерпателно посочени в чл. 251г, ал. 1 от ЗЕС. Сега, за нуждите на ограничител-
ните мерки по ЗЗ, автоматично се осигурява незабавен достъп, без предварително съдебно 
разрешение и без изискване за неотложност и/или непосредствена опасност за настъпване на 
тежки последици, свързани с епидемиологичната обстановка.

Липсата на нормативна гаранция срещу злоупотреба с достъпа до трафични данни буди 
безпокойство. Чрез прекия и незабавен достъп до тези данни, чиито оператори са длъжни да 
съхраняват в продължение на 6 месеца, дори да не се разкрива съдържанието на комуникаци-
ята, може да бъде събрана и злоупотребена чувствителна информация за начина на живот, 
контактите, навиците, придвижването, хобитата, интересите, политическите и други пред-
почитания на контролирания обект. Чрез филтриране и анализ на тези данни в продължителен 
период могат да бъдат изградени удивително точни профили за консуматорските, културните, 
политическите, а понякога и за сексуалните ни предпочитания. Особено обезпокоителен е фа-
ктът, че тази промяна в ЗЕС не отпадна автоматично с отмяната на Закона за извънредното 
положение. Според §41 от ПЗР на същия закон възможността за незабавен достъп до трафични 
данни е в сила „до отпадане на необходимостта от принудително изпълнение на мерките за 
изолация“. Неяснотата в темпоралното действие на измененията в ЗЕС явно е преднамерена, 
тъй като съгласно чл. 61, ал. 3 от ЗЗ мерките за изолация, във връзка с които бе въведен неза-
бавният достъп до трафични данни, не са свързани само с епидемията от COVID–19. Ето защо 
и при следващия сезонен грип и/или морбили, всеки от нас може да бъде контролиран и профи-
лиран чрез достъп до тези данни без надеждна съдебна защита. Така се сбъдна прогнозата на 
Ювал Харари, че мерките, въведени „добронамерено“, в законите за преодоляване на кризи, както 
често се случва, ще надживеят повода, по който са приети.

Законът за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за извънредното положение,  
в сила от 09.04.2020 г. 

Най-съществените изменения в този закон са две: 

А. Близо месец след началото на извънредното положение той преустанови противоконститу-
ционната ситуация, породена от решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 15.03.2020 
г. съдилищата да гледат малък брой дела, в които не влизаха производствата за защита 
срещу мерките, наложени във връзка с извънредното положение. Ограничението на достъпа 
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до съд и на конституционното право на процесуална защита в съответствие с чл. 57, ал. 3 
от Конституцията може да бъде наложено само със закон, а не с решение на ВСС. Ето защо 
създадената в периода 15.03.2020 г. – 09.04.2020 г. ситуация явно се конфронтираше и с чл. 
57, ал. 3 от Основния закон и с принципите за разделение на властите и върховенството на 
правото. С §12 от ЗИД на Закона за извънредното положение бе създадено Приложение към 
чл. 3, т. 1 от Закона за извънредното положение, включващо изчерпателно изброяване на 
„производства и дела, по които сроковете не спират да текат“. В т. III от приложението са 
визирани административните съдебни производства, сред които на последно и на предпо-
следно място са посочени:

„15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или 
по повод извънредното положение; 

16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“

В т. 7 от Приложението е посочено, че не спират да текат сроковете по делата по чл. 252 
от АПК, предвиждащи съдебна защита срещу „неоснователни“ действия и бездействия на 
администрацията;

Б. С §17 от Закона от 09.04.2020 г. бяха намалени размерите на глобите за неспазване на мер-
ките по време на извънредно положение, визирани в чл. 209а от ЗЗ. В ал. 1 на същия член гло-
бата е намалена от фиксирания размер 5000 лв. на „от 300 до 1000 лв.“. В ал. 2 на същия член 
фиксираният размер на глобата от 15 000 лв. е редуциран до санкция „от 500 до 2000 лв.“, „а 
при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.“.

Действията на съдебните власти в извънредното положение 

Както беше посочено, след изискването на Конституцията мерките, ограничаващи ос-
новни права и свободи, да бъдат наложени със закон, „втората“ гаранция, че тези мерки са 
необходими и пропорционални на причините, предизвикали тяхното налагане, е достъпът до 
независим и безпристрастен съд като условие за справедлив съдебен процес по смисъла на 
чл. 6, §1 от КЗПЧОС. Действително това право не е абсолютно и подлежи на ограничения в об-
ществен интерес, какъвто е общественият интерес от антиепидемичните мерки. Ето защо 
при висок риск от опасна зараза някои аспекти на справедливия съдебен процес като откри-
тостта и публичността на съдебните заседания могат да бъдат временно ограничени, за да 
бъдат съхранени животът и здравето на участниците в съдебните дела. Поради това съвсем 
резонно е законодателното решение за дистанционно провеждане на съдебните заседания и 
„виртуално“ участие на страните в процеса, визирано в член 6а, ал. 2 на Закона от 09.04.2020 г., 
според който:

„До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително за-
седанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, 
като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответ-
но производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува неза-
бавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване 
на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, 
когато заседанието ще се проведе от разстояние.“

Тази възможност категорично не оправдава почти пълния отказ от правосъдие през първия 
месец от извънредното положение в България. 
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Решенията на Съдийската колегия (СК) на ВСС в извънредното положение 

А. С Решение на СК на ВСС от 15.03.2020 г. бе преустановено гледането на почти всички дела 
с изключение на няколко наказателнопроцесуални производства, свързани главно с мерки 
за процесуална принуда, искания за разрешаване на специални разузнавателни средства и 
дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство. Впечатляващо е, че с това решение 
СК на ВСС не осигури възможност за провеждане на нито едно от административните 
производства по жалби срещу мерките по ЗЗ, въведени във връзка с извънредното положе-
ние. По този начин ръководството на същинската съдебна система de facto дезертира от 
основната функция на съдилищата да осигурят защита на основните права и свободи на 
гражданите. В условия на извънредно положение тази институционална абдикация може да 
се сравни с отказ на лекари да лекуват болни от COVID–19. Фактът, че в стресова ситуация 
съдебните кадровици обезпечиха изпълнението на репресивните мерки и тотално игнори-
раха правозащитните, е показателен за манталитета и ценностната йерархия на хората, 
взели това позорно за правова държава решение;

Б. Шестнадесет дни по-късно, с решение от 31.03.2020 г. СК на ВСС изрично посочи, че не намира 
причина да разшири кръга дела, които следва да бъдат разгледани при извънредното поло-
жение, с изключение на тези по глава 15-а на АПК, визиращи и защита срещу „неоснователни 
действия и бездействия на администрацията“. Важно е да се отбележи, че тези производ-
ства не включват обжалването на принудителни административни мерки за изолация по ЗЗ, 
включително принудително поставяне на лица под карантина, принудителното им наста-
няване за болнично лечение, нито обжалването на заповедите на министъра на здравеопаз-
ването, налагащи общите мерки за социално дистанциране. С т. 19 от същото решение СК 
на ВСС указва на административните ръководители на съдилищата, че могат да определят 
и други дела „със спешен и неотложен характер“, които ще бъдат гледани в „техните“ съ-
дилища. Тази иновация, водеща до феодализиране на правосъдието, с нищо не допринесе за 
решаването на проблема, а създаде предпоставки за неравно третиране на гражданите 
от гледна точка на достъпа им до съд в зависимост от съдебния район, в който ще бъде 
разгледан казусът им.

Както беше посочено, освен неуместни, решенията на СК на ВСС са противоконституцион-
ни. С тях съществено се ограничават конституционните права на достъп до съд и на процесу-
ална защита. Ето защо те са в колизия с принципа за законоустановеност на ограниченията на 
основните права и свободи при извънредно положение, визиран в чл. 57, ал. 3 от Основния закон. 
Поради това те влизат в противоречие с принципите на Конституцията за разделение на 
властите и за върховенство на правото. 

Едва със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за извънредното положение от 
09.04.2020 г. НС задължи съдилищата да изпълняват основната си правозащитна функция, като 
разглеждат и тези дела. Така в периода 13.03.2020 г. – 09.04.2020 г. заради неадекватната пози-
ция на ВСС съдебната власт дезертира от конституционното си предназначение – чрез право-
съдие да брани основните ни права и свободи.

Опитът на министъра на правосъдието да дерогира КЗПЧОС

На 20.03.2020 г. министърът на правосъдието Д. Кирилов изненадващо съобщи, че ще по-
иска от генералния секретар на Съвета на Европа дерогация на КЗПЧОС. Според г-н Кирилов 
това означавало, че жалбите на българските граждани до Европейския съд по правата на човека 
(ЕСПЧ) ще бъдат обявени за недопустими. На 04.04.2020 г. Министерството на външните рабо-
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ти (МВнР) съобщи, че дерогация на Конвенцията официално не е поискана, а Съветът на Европа 
само е бил уведомен за въведеното в страната извънредно положение. Въпреки че с това разум-
но и балансирано действие МВнР вразуми ситуацията, остават открити въпросите: 

А. Защо едно от първите действия на мин. Кирилов в извънредното положение беше да поиска 
дерогация на КЗПЧОС, която е допустима, само ако е „застрашено съществуването на на-
цията“, въпреки че по това време ситуацията в България не беше критична, а държави като 
Италия, Испания, Франция, с хиляди жертви от COVID–19, не бяха отправили такова искане? 

Б. Защо министърът на правосъдието, който е бивш адвокат, излъга българските граждани, че 
жалбите им в ЕСПЧ ще бъдат обявени за недопустими?

На фона на разумните и балансирани действия на правителството и щаба за справяне с 
кризата, гротескното поведение на мин. Кирилов изглежда като нескопосан самодеен опит 
за злоупотреба с извънредната ситуация, целяща маргинализиране на правата на човека и на 
ролята на Съда в Страсбург.

Поведението на Прокуратурата в извънредното положение

Поради спецификите на епидемичната обстановка и масираното полицейско присъствие 
битовата и организираната престъпност бяха дезактивирани при извънредно положение. Ин-
ституционалната скука и ревността към новите герои на извънредната ситуация провокира-
ха девиантна реакция на прокуратурата.

Досъдебните производства по чл. 326 от НК

Според неговата разпоредба: 

„(1) Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблужда-
ващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години.

(2) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г. до отмяна на 
извънредното положение) Ако от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последи-
ци, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет хиляди до петдесет 
хиляди лева.”

Това е почти мъртъв текст от НК, който изключително рядко се прилага – главно по повод 
на фалшиви сигнали до тел. 112. В извънредното положение прокуратурата го възкреси по пер-
верзен начин, насочвайки го срещу конституционните ценности – свобода на словото, право 
на изразяване на мнение и свобода на разпространяване на информация. Публична известност 
добиха четири казуса на превратна злоупотреба на чл. 326 от НК:

А. На 16.03.2020 г. лекари от пловдивската болница „Свети Мина“ информираха медиите, че в съ-
щата болница е починала 84-годишна жена със симптоми и съмнение за зараза от COVID–19. 
Въпреки това, тя не е изследвана. Според лекарите, макар че болницата е определена да 
приема болни с COVID–19, те нямат нито предпазни облекла, нито апаратура, нито са ин-
структирани как точно да действат с такива пациенти. В телефонен разговор д-р Румен 
Стоилов, кардиолог в болница „Свети Мина“, поясни, че първо е образувано досъдебно произ-
водство под надзора на Пловдивска окръжна прокуратура, целящо да установи причините 
за липса на предпазни средства за лекарите. Според д-р Стоилов, по неясни причини много 
бързо производството е преобразувано по чл. 326 от НК, под надзора на Районна проку-
ратура – Пловдив. Той и негови колеги са разпитвани като свидетели и са им съставени 
предупредителни протоколи по Закона за МВР. По медийни данни на 14.04.2020 г. досъдебно-
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то производство е прекратено. Въпреки този „щастлив“ край тормозът спрямо лекарите 
чрез многобройни разпити и предупредителни протоколи оказва смразяващ ефект на тях и 
техни колеги да информират обществеността за проблеми с подготовката на болниците 
и на медицинския персонал за справяне със заразата. Вместо да бъде отчетен фактът, че 
разпространената от лекарите информация е в интерес на обществото и сигнализира 
властите какво могат да направят за преодоляване на проблема, прокуратурата, явно зло-
употребявайки с извънредното положение, проведе назидателна акция срещу свободата на 
словото и правото на информация;

Б. На 24.03.2020 г. известният финансист Владимир Каролев е арестуван за неспазване на запо-
ведта на министъра на здравеопазването от 21.03.2020 г. за ограничаване на пътуванията. 
Повдигнати са му две обвинения – по чл. 355 от НК за неспазване на противоепидемичните 
ограничения на придвижването и по чл. 326, ал.1 от НК. По същество второто обвинение е 
за публикации във фейсбук-страницата на Каролев, критикуващи като неефективни иконо-
мическите мерки за преодоляване на кризата и полицейските КПП, изградени в изпълнение 
на посочената заповед на министъра. На обвиняемия е определена мярка за неотклонение 
„гаранция“ в размер на 50 000 лв.;

В. На 26.03.2020 г. обвинение по чл. 326, ал.1 от НК е повдигнато срещу лидера на политическа пар-
тия „Възраждане“ Костадин Костадинов. Обвинението е за телевизионни изявления, според 
които болниците нямат достатъчно медицински средства, с които да посрещнат нуждите 
на пациентите и че в хасковски склад на военния резерв липсват хранителни и други проду-
кти. Мярката за неотклонение е „гаранция“ в размер на 20 000 лв.;

Г. Най-фрапиращ е случаят с обвинението от 08.04.2020 г. по чл. 326 от НК срещу председателя 
на Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Асена Стоименова. Тя е обвинена, че в пуб-
лични изказвания е разпространила информация за вероятен недостиг на медикаменти във 
връзка с пандемията от COVID–19. Фрапиращо в случая е, че изказванията на проф. Стоиме-
нова са базирани на официални доклади на СЗО и на Европейската агенция по лекарствата 
(ЕМА). От друга страна, прокуратурата я обвинява няколко часа след инкриминираното ú из-
явление, което поражда сериозно съмнение дали разследващите са имали достатъчно време 
и ресурс да съберат „достатъчно доказателства“ по смисъла на чл. 219, ал.1 от НПК, че раз-
пространената информация е невярна или заблуждаваща. Определената гаранция е в размер 
на 20 000 лв. По жалба на проф. Стоименова гаранцията е заменена от съда с подписка. За 
сметка на това, в явна координация с Прокуратурата, Националната агенция по приходите 
започва данъчна проверка на Стоименова и на ръководения от нея БФС.

Абсурдността на обвиненията и огромните гаранции обосновават предположението, че те 
преследват паралегална цел. Вместо разкриване и наказване на престъпления, се криминализи-
рат изявления, които не са нито неверни, нито заблуждаващи. Потенциалът на тези изявления 
да предизвикат обществена тревога и напрежение е несравнимо по-малък от много публич-
ни изказвания на премиера Борисов, на проф. Мутафчийски и на главния прокурор Иван Гешев. 
Индикация за истинската цел на тези досъдебни производства е размерът на гаранциите. 
Важно е да се отбележи, че за престъпление по чл. 326, ал.1 от НК предвиденото наказание е 
2 години лишаване от свобода. Поради това присъствието на подсъдимия в бъдещия съдебен 
процес не би било задължително, съгласно чл. 269, ал. 1 от НПК. Логично възниква въпросът каква 
е реалната цел на определените огромни гаранции, непосилни за някои от обвиняемите, след 
като основната законова цел на всяка мярка за неотклонение е да осигури явяването на под-
съдимия пред съда. Както беше отбелязано, при обвинение по чл. 326, ал.1 от НК явяването на 
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подсъдимия не е задължително. Освен това при практическо блокиране на движението във и 
извън страната, едва ли на някого от обвинените, които са публични личности, би хрумнало да 
се укрива от абсурдно обвинение, което, при разумен и безпристрастен съд, не би издържало. 
Всеки опитен прокурор е наясно с това. Проблемът е, че оправдаването на обвинените може да 
стане след години, а в 14-дневен срок от обвинението те трябва да внесат определените им 
гаранции. Ако това не стане, мярката за неотклонение почти автоматично става „задържане 
под стража“. Жертвите на тези гротескни обвинения могат да си представят какво означава 
претъпкан български следствен арест в условията на смъртоносна епидемия. Тези обстоятел-
ства обосновават тезата, че истинската мародерска цел на прокуратурата е чрез тормоз, 
издевателство с непосилни гаранции и заплаха за задържане под стража да заглуши свободата 
на словото и правото на изразяване. Този извод намира подкрепа и в изказването на замест-
ник-председателя на ДПС Йордан Цонев в „Панорама“ от 10.04.2020 г., което беше маркирано в 
началото на статията. Тревожно е, когато човек от ръководството на формално опозиционна 
партия с декларирана либерална и проевропейска ориентация призовава за ограничения на сво-
бодата на словото, каквито ситуацията обективно не налага. За разлика от военното положе-
ние, при което пропагандата, информацията и дезинформацията могат да спечелят войната, 
при опасност от зараза държавата не воюва с гражданите си. Точно информираността на 
хората и на институциите за всички аспекти от динамично променящата се обстановка е 
условие за адекватно и отговорно поведение и за ефективност на предпазните мерки. Вярно 
е, че епидемията налага драстични ограничения на правото на личен живот, но няма разумна 
причина в същата степен да бъде ограничена свободата на изразяване и правото на получаване 
и разпространяване на информация.

Преход в зоната на здрача 

В края на април 2020 г. при установени средно около 50 новозаразени и по 2 смъртни случая 
от COVID–19 за денонощие в България, на фона на настъпление на заразата в Турция, Русия, Ук-
райна, Беларус, САЩ, Бразилия … министър-председателят анонсира идея за „плавно излизане“ от 
извънредното положение. В началото на май 2020 г. бяха отменени забраните за посещения на 
паркове и обществени места, както и задължението за носене на маски за лице на открито. На 
6 май 2020 г. ритуално бяха премахнати контролно-пропусквателните пунктове в подстъпите 
на областните градове. Макар и противоречиви, посланията на управляващите и Националния 
оперативен щаб показаха, че е възприета добиващата популярност стратегия, наречена от 
Томас Пуейо „Чук и танц“. Несръчната алегория подсказва, че след удара „с чук“, нанесен на вируса 
(а и на хората) с драконовски мерки за социална изолация, се преминава към опасен, изтощите-
лен и непредсказуем като ритъм, темпо, хореография и продължителност танц между човека и 
COVID–19. В този междувидов танц без убедителни аргументи, a priori приемаме, че еволюционно 
най-висшето творение на природата ще контролира и надхитри един от най-низшите живи 
организми. Тази нова „политика“ бе приложена в много страни, въпреки че никой не би могъл на-
учно да прогнозира нито продължителността на битката с изменчивия вирус, нито цената на 
победата, която може да е пирова. Според експерти, междувидовият сблъсък на homo sapiens с 
COVID–19 може да завърши с „примирие“ – както с HIV, разпространението на който е ограничено, 
макар че близо 40 години след появата му ваксина не е открита. Има и хипотези, че изтощител-
ната битка с непредсказуемия вирус може да ни върне в Средновековието.

На фона на тези глобални тревоги в края на април 2020 г. българските власти явно приеха, че 
„лекарството може да се окаже по-вредно от болестта“ и че съживяването на икономиката е 
по-важно от риска за лавинообразно разрастване на заразата. Без да ни бъде обяснено как сис-
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темата на здравеопазването би оцеляла, ако смекчаването на мерките за социално дистанци-
ране парализира болниците и разболее лекарите, правителството ни вкара в танца с вируса с 
уговорката, че ако ситуацията се влоши, мерките пак ще бъдат затегнати „с чука“. За разлика 
от повечето европейски държави „затанцувахме“, без да сме убедени, че сме стигнали пика на 
заболяемостта, без достоверни данни за цифровото изражение на този пик и за реалния брой 
заразени към 14.05.2020 г.

При неопределеността на икономическите и епидемиологични прогнози, въпреки позитивна-
та оценка за медицинското овладяване на кризата до момента, няма разумна причина все още 
да сме толерантни към юридическата дезорганизация на обществения живот. След 60-дневна 
подкрепа за целесъобразността на мерките, бранещи живота и здравето, без оглед на консти-
туционосъобразността им, време е да си върнем републиката и правовата държава. Нуждата 
от тази ценностна реставрация е остра и спешна при крехките демократични традиции в 
България, съчетани с витален тоталитарен манталитет и съответни институционални ре-
флекси. Във време, когато сме фокусирани върху нуждата от спазване на правилата, добрите 
примери трябва да дойдат от политическите елити. Недопустимо е държава, която наруша-
ва Конституцията си, обективираща обществения договор и волята на Суверена, да наказва 
гражданите си за неспазване на явно противоконституционни антиепидемични мерки.

Извънредната епидемична обстановка

Със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравето (ЗЗ), обнародван във 
втори извънреден брой на Държавен вестник от 13.05.2020 г., в България за пръв път бе въве-
дена т.нар. „извънредна епидемична обстановка“. Първоначално законопроектът предвиждаше 
обявяването на тази „обстановка“ да става с акт на министъра на здравеопазването по пред-
ложение на главния държавен здравен инспектор. Вероятно водени от идеята за степенуване 
на понятието „противоконституционност“ представителите ни в Парламента приеха, че не 
министърът, а МС ще обявява тази хибридна обстановка, която е откровен правен оксиморон. 
Според Конституцията извънредното положение, в което живяхме до 14.05.2020 г., може да бъде 
обявено само от Народното събрание. Законът за извънредната обстановка, в сила от същата 
дата, не облекчи нито едно от заварените ограничения на правата ни, наложени със Закона за 
извънредното положение. Като в сюрреалистичен филм на 13.05.2020 г. заспахме в извънредно по-
ложение, а на 14.05.2020 г. се събудихме в извънредна епидемична обстановка без реална промяна 
нито в епидемиологичната ситуация, нито в мерките за противодействието ú. От експерт-
ното говорене, което през последните два месеца получи публичен резонанс, законотворците 
разбраха, че в извънредно положение, със закон някои права и свободи могат временно да бъдат 
ограничени. Новоприетите изменения в ЗЗ създават впечатление, че асимилирайки това изклю-
чение, свързано само с извънредното положение, депутатите са решили, че в „нормална“ ситу-
ация ограничението на конституционните ни права може да става лесно и оперативно – от 
изпълнителната власт – със заповеди и наредби.

Понятието „извънредна епидемична обстановка“ е дефинирано в §1, т. 45 от Допълнителна 
разпоредба на „новия“ ЗЗ. Тя е налице „при бедствие, предизвикано от заразна болест, което 
води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на 
гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от 
обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите“.

Според втората алинея на чл. 63 от ЗЗ, такава обстановка може да бъде определена за 
конкретен времеви период. Законът обаче не дава темпорален ориентир за максималната му 
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продължителност, услужливо предоставяйки неограничена дискреция на МС. Така явно се зао-
бикаля изискването на чл. 57, ал. 3 от Конституцията за законоопределеност и временност на 
мерките, ограничаващи правата ни в извънредни ситуации. По този начин ЗЗ овластява МС да 
обяви извънредна епидемична обстановка за неопределен срок и при неясни предпоставки. В 
такава обстановка, каквато правителството би могло да обяви при всяка безобидна сезонна 
епидемия, министърът на здравеопазването може със заповед да въведе „временни“ (каквото и 
да значи това при темпоралната неопределеност на самата епидемична обстановка) противо-
епидемични мерки, засягащи нашите права и свободи. Според чл. 63, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗ, тези мерки 
могат да включват „временно“ ограничаване на придвижването на територията на страната, 
ограничаване на работата на обекти и на услуги, предоставяни на гражданите. Според чл. 63, ал. 
7 от ЗЗ на територията на отделна област, община или населено място такива мерки могат 
да бъдат наложени и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция 
(РЗИ). Заповедите на министъра и на директора на РЗИ подлежат на предварително изпълне-
ние, макар че са обжалваеми по реда на АПК. Законът обаче мълчи по въпроса дали решението на 
МС за обявяване на извънредна епидемична обстановка подлежи на обжалване. Въпреки общата 
клауза за обжалваемост на административните актове, засягащи права на гражданите, не е 
лесно да се прогнозира в каква насока ще се развие практиката на ВАС по този специфичен 
казус. Изглежда по-реалистично ВАС да ограничи контрола си до законосъобразността на кон-
кретните заповеди, засягащи права на жалбоподателите, без да преценява законосъобразнос-
тта на решението на МС за обявяване на извънредна епидемична обстановка, въз основа на 
което те са издадени. В подкрепа на това предположение е фактът, че прякото въздействие 
върху правната сфера на засегнатите лица се реализира със заповедите, а не с решението на 
МС. В практиката на ВАС доминира формалистичен и фрагментарен подход, който в подобни 
случаи се фокусира върху пряката причинно-следствена връзка между административния акт 
и засегнатите права, която обуславя и активната легитимация на обжалващите. Ето защо е 
по-вероятно ВАС да приеме, че решението на МС не засяга пряко права и свободи, въпреки че не-
говата незаконосъобразност автоматично би обусловила противоправност и на заповедите, 
които могат да бъдат издавани само в извънредната епидемична обстановка. Възможността 
изпълнителната власт да налага драстични ограничения на основни права и свободи по неясни 
критерии и за неопределен срок противоречи на конституционния принцип за законоустано-
веност на тези ограничения. Както беше посочено, според КС правомощието на НС по чл. 57, ал. 
3 от Конституцията в извънредно положение, със закон, да ограничава някои права не може да 
бъде делегирано на друг орган. Най-важният аргумент за противоконституционност на мерки-
те, предвидени в новия ЗЗ обаче е, че визираните в чл. 57, ал. 3 от Конституцията ограничения 
на правата ни могат да бъдат налагани само в извънредно положение. Измененията в ЗЗ ясно 
разграничават нововъведената с решение на МС „извънредна епидемична обстановка“ от из-
вънредно положение, чието обявяване е изключителен прерогатив на НС. Очертаните, макар и 
неизчерпателно, структурни пороци на измененията в ЗЗ, в сила от 14 май 2020 г., дават сери-
озни основания искането на президента за обявяване на противоконституционността на чл. 
63, ал. 2 – ал. 7 от ЗЗ да бъде уважено от КС. 

На фона на очертаните мрачни правозащитни щрихи откровено комични са разпоредбите 
на чл. 61, ал. 12 и чл. 63, ал. 11 от ЗЗ. Те ни обясняват, че заповедите на министъра на здравеопаз-
ването за задължителна изолация и болнично лечение, както и заповедите, с които се налагат 
ограничителни мерки в извънредната епидемична обстановка, са общи административни ак-
тове. С тази нормативна бурлеска НС явно е надскочило прага на компетентността си, за-
щото въпросът за характера на административните актове е чисто правен. Той се решава 
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ad hoc от съда във всеки конкретен случай на базата на критерии, възприети в правната 
доктрина и в съдебната практика. Ето защо и тези трогателно нелепи разпоредби са про-
тивоконституционни, тъй като нарушават принципа на разделение на властите. С наивната 
си претенциозност те напомнят чл. 4 от Конституцията, който обявява България за правова 
държава, въпреки че 30 години след приемането на същата Конституция дори съдилищата не я 
прилагат пряко.

Както се очакваше, промените в ЗЗ, ознаменували края на извънредното положение, не до-
ведоха до отпадане нито на незабавния достъп до трафични данни по ЗЕС, нито на тежките 
наказания по чл. 225, чл. 326 и чл. 355 от НК, които уж бяха обвързани с края на извънредния период. 
Нещо повече – с измененията в ЗЗ от 14.05.2020 г. изрично бе прието, че Законът за извънредно-
то положение продължава да действа и след края на самото извънредно положение.

Кризата – шанс за реставрация на правовата държава 

Реставрацията, за разлика от реституцията, не е просто връщане на даден обект или въз-
становяване на старото обществено състояние. Подобно на добрия преводач артистът-рес-
тавратор влага в реставрирания обект своя емоция, дух и култура. Затова в динамиката на 
общественото развитие реставрацията постига диалектическо „снемане“ на предходното 
състояние, но на еволюционно по-високо ниво. Поради това, изправени пред неотложната по-
требност от реставрация на правовата държава, точно сега имаме уникален шанс да вградим 
в Конституцията 30-годишния си социален и цивилизационен опит – прехода, влизането в ЕС, 
евроскептицизма, пандемията... 

През юли 1991 г. бащите на приетата тогава Конституция, преживели последните 45 години 
при комунистическа диктатура, обективно не можеха да познават правата на човека, изкрис-
тализирали векове наред в старите демокрации. Човешките права и свободи добиват силует, 
плът и кръв само чрез тяхното отстояване. Затова в кризата, чрез болката и абстиненцията 
от тяхната „ампутация“, за пръв път осъзнахме същността и ценността им. Тази социална 
фрустрация, обогатена и от тридесетгодишен демократичен опит и ретроспективно позна-
ние, е достатъчно основание да искаме структурни промени в Конституцията, свързани с ос-
новните права и свободи. В това отношение не е нужно да откриваме топлата вода и колелото. 
Достатъчно е да заимстваме добрите образци от международните правозащитни актове и 
най-вече от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) и Хар-
тата за защита правата на ЕС. 

Да започнем с Конституцията

Както беше посочено, чл. 57, ал. 3 от Конституцията не допуска дори със закон, дори в извън-
редно положение, дори временно правото на личен живот (чл. 32, ал. 1 от Основния закон) да бъде 
ограничавано. Следователно, за да бъдат конституционосъобразни, извънредните мерки, огра-
ничаващи например сватби, погребения и репродуктивни процедури, от чл. 57, ал. 3 на Конститу-
цията следва да отпадне абсолютната забрана за накърняване на правото по чл. 32, ал. 1. Макар 
че съществува близо 30 години, тази конституционна недомислица фокусира вниманието ни 
едва при извънредното положение. В КЗПЧОС и в практиката на Европейския съд по правата на 
човека (ЕСПЧ), независимо от характера и причините за извънредно положение – епидемия, при-
родно бедствие, терористична заплаха или производствена авария, правото на личен живот 
подлежи на ограничения „в интерес на националната и обществената сигурност или на иконо-
мическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, 
за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите“. 
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Извън контекста на извънредните ситуации може да се окаже, че норми от Закона за защи-
та от домашно насилие, визиращи принудителното извеждане от семейното жилище, както 
и забраните извършителят да доближава жертвите на домашно насилие, противоречат на 
конституционната забрана за ограничаване на правото на личен живот. Същото се отнася до 
разпоредбите от НПК за личния обиск, до текстовете на ЗМВР за задължителната полицейска 
регистрация ...

След неотложната промяна на чл. 57, ал. 3 от Конституцията, свързана с правото на личен 
живот, би следвало да се анализират детайлно всички разпоредби, визиращи основните права 
и свободи, които не посочват допустимите ограничения на тези права. За разлика от КЗПЧОС 
Конституцията не прокарва последователно този структурен подход. Както беше посочено, 
чл. 57, ал. 3 от Основния закон прогласява правилото, че повечето права и свободи подлежат на 
временни ограничения, предвидени в закон, но само в извънредно положение. Логично възниква 
въпросът дали „неотменимите“, според чл. 57, ал. 1 от Конституцията права и свободи могат да 
бъдат засягани, без да е обявено извънредно положение, каквато е ситуацията след 14.05.2020 г., 
при т.нар. „извънредна епидемична обстановка“?

Някои конституционни норми следват структурната логика на КЗПЧОС. Прогласявайки за-
щитимото право в първата алинея на съответния член, във втората алинея те изчерпателно 
изброяват допустимите му ограничения. Такава е структурата например на чл. 35 и чл. 37 от 
Конституцията, визиращи добилите особена актуалност в извънредното положение право на 
свободно придвижване и свободата на вероизповедание. Въпреки че изброяването на допусти-
мите ограничения на тези права във вторите алинеи на същите членове не изглежда прецизно, 
все пак става ясно, че те могат да бъдат засягани в защита на ценности като националната 
сигурност, обществения ред, здравето, морала и правата на другите. Други конституционни 
норми обаче не посочват допустими ограничения на визираните в тях основни права и свободи. 
Такова е например правото на живот по чл. 28 от Конституцията. Дори конституционалисти 
твърдят, че то е абсолютно и не подлежи на засягане дори в извънредно положение, както 
погрешно е написано и в чл. 57, ал. 3 от Конституцията. Във война, която е вид извънредно по-
ложение, войниците не само могат, но и понякога са длъжни да убиват от името на воюващите 
държави. В „нормалния“ живот всеки има право да убие при неизбежна отбрана. Тези специфични 
хипотези са отразени в чл. 2 от КЗПЧОС, прогласяващ същото право, което, макар и базисно, не 
е абсолютно.

Подобна е ситуацията с чл. 32 и чл. 43 от Конституцията, визиращи неприкосновеността 
на личния живот и правото на мирни събирания. Както беше посочено, и двете права са едни 
от най-често ограничаваните в интерес на обществото не само в извънредно положение. Дос-
татъчно е да припомним стеснения обхват на правото на личен живот на публичните фигури 
за сметка на разширения периметър на правото на информация и на обществена критика 
към тях, анализиран в десетки решения на ЕСПЧ, задаващи правни стандарти в тази материя. 
Въпреки това Конституцията не посочва хипотезите, в които упражняването на тези права 
може да бъде лимитирано.

Горните примери, без претенция за изчерпателност, илюстрират нуждата от нов струк-
турен подход при дефинирането на основните права и свободи в Конституцията. Само чрез 
него и чрез задължителното прилагане на Основния закон от всички институции и във всички 
правоотношения може да бъде вдъхнат живот на България като реално правова държава. Въ-
преки пряката приложимост на КЗПЧОС, визираните в нея ограничения на основните права и 
свободи преди всичко следва да са предвидени в националното право. Ето защо допустимото 
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засягане на конституционните права детайлно и изчерпателно следва да е посочено в самата 
Конституция. В подкрепа на тезата, че моментът е подходящ за структурни промени в уред-
бата на основните права и свободи, е и фактът, че поради тесния кръг субекти, овластени да 
сезират КС, до момента той се е занимавал повече с инструменталния аспект на Конститу-
цията – взаимоотношения и баланс между властите, срокове и мандати, отколкото с правата 
на човека, представляващи същността на съвременния конституционализъм. Ето защо новата 
конституционна уредба на основните права и свободи няма да е обременена от практика на КС, 
която да стагнира адекватното им тълкуване и прилагане.

Нуждата от „кодификация“ на мерките в извънредни ситуации 

След належащите промени в Конституцията, които биха позволили въвеждането със за-
кон на разумни и пропорционални ограничения на основните права и свободи, подходящо е да 
бъде „кодифицирана“ материята, уреждаща мерките в извънредни ситуации, която в момента 
е фрагментарна и разхвърляна в няколко закона – Закона за здравето, Закона за защита при 
бедствия, Закона за въоръжените сили и Закона за противодействие на тероризма. Както 
беше уточнено, извънредното положение по естеството си не подлежи на точно дефиниране 
и може да бъде причинено от твърде различни поводи, които не могат изчерпателно да бъдат 
изброени и уредени в закон. От тази перспектива най-подходяща изглежда законодателната 
техника, при която в един закон се дава нормативен алгоритъм за институционални действия 
при най-честите, предвидими и относително познати кризи, водещи до извънредно положе-
ние – природни бедствия, терористични заплахи, военни конфликти, епидемии и промишлени 
аварии.

Важно е законодателното фиксиране на „протокол“ за стъпките на държавните органи, за 
тяхната последователност, темпо и взаимодействие да бъде съчетано с широка дискреция на 
администрацията, която понякога „ръчно“ управлява бедствия от различно естество, налагащи 
различно противодействие. Съвсем различни са защитните тактики и стратегии при зараза 
от HIV и от COVID–19, при радиационна заплаха и при земетресение... Затова е важно законът 
да изброява, макар и неизчерпателно, типичните предвидими ограничителни мерки, да посочва, 
когато е обективно предвидима, тяхната максимална продължителност и правомощията на 
институциите, овластени с управлението на кризите. Поради непредвидимостта на извън-
редните ситуации изключително важно е законът да гарантира средствата за правна защи-
та срещу злоупотреби с власт. Ето защо следва да бъдат предвидени императивни кратки 
срокове за произнасяне на КС по конституционосъобразността на актовете на НС, свързани с 
извънредното положение и на административните съдилища за законосъобразността на из-
вънредните административни мерки.

В същата насока е и необходимостта от законодателно уреждане на възможността за 
дистанционно провеждане на съдебни заседания, съвещания на съдебни състави и постановя-
ване на съдебни решения. Както беше посочено, ограничаването на принципите за публичност 
и откритост на съдебните заседания в известна степен би руинирало гаранциите за справед-
лив съдебен процес по смисъла на чл. 6, §1 от КЗПЧОС. Според практиката на ЕСПЧ обаче тези 
гаранции не са абсолютни и подлежат на ограничения в интерес на обществото. Затова, при 
алтернативата достъпът до съд да е виртуален или никакъв, разумният избор допуска тези 
компромиси. 

Изглежда подходящо, по аналогия с държавния резерв и с т. нар. „студен резерв“ в енергети-
ката, законът да предвиди предприятия и/или производства, които в извънредна ситуация да 
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могат гъвкаво и бързо да пренастроят дейността си или част от нея за противодействие на 
предвидимите бедствия.

Нуждата от „кодификация“ на материята, уреждаща различните извънредни положения, про-
лича ясно при кризата, причинена от COVID–19. Дори опитни юристи не бяха наясно дали в случая 
ограничителните мерки следва да бъдат наложени на основание на ЗЗ или на основание на За-
кона за защита при бедствия (ЗЗБ), който определя като бедствие и „масовите заболявания 
от епидемичен и епизоотичен характер“ (вж. §1 от ДР във връзка с чл. 2). За разлика от ЗЗ, чл. 
19 от ЗЗБ много по-детайлно регламентира дейностите по защита на населението при бед-
ствия, каквото според закона е и епидемията. Пак в сравнителен аспект чл. 52 от ЗЗБ много 
по-подробно и прецизно изброява правата и свободите, подлежащи на засягане при бедствено 
положение „в неизбежно необходимия обем и продължителност“.

На последно място, чл. 62а от ЗЗБ, а не ЗЗ, предвижда създаване, със заповед на минис-
тър-председателя, на Национален щаб, с писмено определени ръководител и членове, отговорни 
за изпълнението на Националния план за защита при бедствия. 

От гледна точка на сравнително най-пълната регулация на специфичната правна материя, 
свързана с извънредни ситуации, причинени от различни по естеството си бедствия, ЗЗБ из-
глежда най-подходящ като нормативна основа на цялостния закон за извънредните положения. 
Разбира се, няма пречка да бъде приложена и законодателна техника на препращане (кореспон-
денция) между норми от общия закон към специалните ЗЗ, Закона за отбраната и др. 

Заключение 

Едва ли случайно китайските думи за криза и за нова възможност съдържат еднакъв йе-
роглиф. Затова би било добре да използваме правозащитния колапс, причинен от пандемията, 
като мотивационен тласък не просто за рестарт, а за реставрация и усъвършенстване на 
нормативната „машинария“, която прави държавата ни правова. „Интересното време“, в което 
живеем, позволява фрустрацията и лошият опит, свързани с COVID–19, да бъдат трансформи-
рани в експертна енергия, която чрез законодателни сътресения да постигне конституционен 
катарзис. 

„Време има за всяка работа под небето; 
... време да събаряш и време да съграждаш; 
... време да разхвърляме камъни и време да събираме камъни; 
време да прегръщаш и време да избягваш прегръдки!“ (Еклесиаст; Глава 3.)
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Проблеми и решения на достъпа до правосъдие 
в условията на пандемия от COVID–19

Владислава Цариградска, съдия в Районен съд – Луковит

Резюме: В рамките на изложението се представят законодателните решения относно организа-
цията на съдебната дейност в периода след 13.03.2020 г., когато с решение на Народното събрание 
в Република България бе обявено „извънредно положение“ поради пандемията, предизвикана от за-
разната болест COVID–19.

Ще бъдат разгледани мерките, предприети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и 
относимите норми от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., обн. ДВ, в сила от 13.03.2020 г., с изменения 
в сила от 09.04.2020 г.

След анализ на правната уредба, ще бъдат направени критични бележки, базирани на международ-
ните и европейски препоръки, както и ще бъдат отправени конкретни предложения за подобрение 
на нормативните условия и фактическото им прилагане, доколкото функционирането на правосъ-
дието в новите условия ще продължи и за в бъдеще.

Една от трите власти – съдебната, не функционираше пълноценно в рамките на извънред-
ното положение. Различните ангажирани институции – Народно събрание и Висш съдебен съвет 
чрез Съдийската колегия (СК), поставиха своите аргументи и съответно въведоха съдебната 
система в режим на действие, различен от обичайния. Това наложи адаптиране, но и създаване 
на гаранции за достъпа до правосъдие на гражданите. 

Важният въпрос е доколко бе законосъобразно и въобще възможно „забавянето“, а дори и 
спирането на определени съдебни производства, включително и липсата на възможност за за-
почване на такива.

I. Преглед на нормативната регулация на съдебната дейност  
по време на извънредното положение

Почти незабавно след обявеното извънредно положение, с решения от 15.03.20201 г. и от 
16.03.20202 г. СК прие първата група от мерки за предотвратяване на разпространението на 
болестта, които бяха променяни впоследствие с решения от 26.03.2020 г., 31.03.2020 г., 07.04.2020 
г., 14.04.2020 г. и 28.04.2020 г.

1 http://www.vss.justice.bg/page/view/104932, последно посетен на 09 юни 2020 г. 
2 http://www.vss.justice.bg/page/view/104954, последно посетен на 09 юни 2020 г. 

http://www.vss.justice.bg/page/view/104932
http://www.vss.justice.bg/page/view/104954
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Първоначалните мерки, предприети от СК, могат да бъдат обобщени в няколко групи:

Ø Преустанови се разглеждането на делата, които следваше да бъдат пренасрочени за 
дати след извънредното положение. Изключение беше предвидено за няколко видове дела: 
наказателни – чл. 64–67, 270 НПК; чл. 69 НПК; чл. 70 НПК; чл. 72, 73 НПК; чл. 222, 223 НПК; чл. 427 
НПК; Закон за здравето, Раздел II; ЗЕЕЗА; ЗПИИСАННЛСМВЛС (признаване и изпълнение на съ-
дебни актове); чл. 7 УБДХ; чл. 355 НК; чл. 146, 158, 161, 164,165 НПК; ЗСРС, чл. 159а НПК; граждански 
– дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки; ЗЗДН само 
при поискана незабавна защита; разрешения за теглене от детски влогове; допускане на 
обезпечения на искове и на доказателства; ЗЕС, чл. 19, ал. 6 ЗТР, вр. 536 ГПК; административ-
ни – чл. 60, чл. 166 АПК, чл. 75, чл. 157 ДОПК; чл. 72 ЗМВР; обезпечения на искове и на доказател-
ства;

Ø По отношение на администрирането на дела: В периода на извънредното положение не се 
образуваха нови дела (освен от изключенията, посочени в предходния пункт), документи се 
приемаха само по пощата или на електронен адрес; призоваване се извършваше само по 
телефон и електронната поща; 

Ø Забрани се достъпът до съдебните сгради, с изключение на лицата, призовани за участие 
в посочените видове дела, както и на дежурните служители и съдии;

Ø Постанови се дистанционно обслужване на гражданите – справки се правеха само по те-
лефон или по електронен път; свидетелства за съдимост се издаваха само по електронен 
път;

Ø По отношение на съдиите се прие дистанционна работа по обявените за решаване дела, 
т.е. тези, които вече са разгледани, като обявяването на актовете следваше да става 
след отпадане на извънредното положение; 

Ø Определиха се строги хигиенно-санитарни мерки в сградите, чието изпълнение беше въз-
ложено на председателите на съдилищата – разглеждане на делата в една съдебна зала 
близо до входа, обслужване на „едно гише“ и др.

На 24.03.2020 г. беше обнародван ЗМДВИД, в сила от 13.03.20203 г., който в чл. 3, т. 1 предвиди, 
че по време на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни 
производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по ЗЕЕЗА и произ-
водства, свързани с принуда; 

След приемането на закона на извънредно работно заседание, проведено на 26.03.2020 г.4, 
СК прие, че е необходимо спешно да инициира законодателни промени, които да бъдат съобра-
зени с решенията на СК от 15 и 16 март 2020 г., а до приемането им да продължи спазването 
им с цел опазване на живота и здравето на гражданите, съдебните служители и съдиите. 
Разшири се обхватът на делата, подлежащи на разглеждане, като към тях са добавиха дела 
за престъпления по чл. 225, ал. 6 НК (спекула) и по чл. 326, ал. 2 НК (неверни повиквания), както 
и по чл. 111 ЗИНЗС (обжалване на наложени дисциплинарни наказания на лишени от свобода). СК 
указа на председателите на съдилищата, че в техните правомощия се включва и преценката 
за администриране и разглеждане и на други дела със спешен и неотложен характер.

3 https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150, последно посетен на 09 юни 2020 г. 
4 http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/reshenie-SK-26032020.pdf, последно посетен на 09 юни 2020 г. 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/reshenie-SK-26032020.pdf
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С решение на СК от 31.03.2020 г.5 се разшири кръгът от административни дела, подлежащи 
на разглеждане с тези по глава XV от АПК – защита срещу неоснователни действия/бездейст-
вия на администрацията; отмени се решението за издаване само на електронни свидетелства 
на съдимост – поради постъпили възражения от адвокатурата и други сдружения за сериозни 
затруднения на гражданите при започване на работа, участие в конкурси, обществени поръчки 
и други.

Със ЗИД на ЗМДВИП, приет от Народното събрание на 06.04.2020 г., в сила от 09.04.2020г.6 
правилото на чл. 3, т. 1, че спират да текат процесуални срокове по съдебни производство се 
запази, като с изменението се промени нормативната техника, чрез която се уреждат изклю-
ченията, които вече са изброени в отделно приложение. В приложението са включени делата, 
посочени като подлежащи на разглеждане в решенията на СК – с някои допълнения. В група-
та на наказателните производства са добавени делата по чл. 68 НПК, делата по обжалване 
или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод на извънредното 
положение, делата за условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода. В групата на 
гражданските производства – делата за разкриване на банкова тайна. 

При административните дела разширението е най-значително, като в тази група са 
включени делата по Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите, Закона за упра-
вление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, принудително 
отчуждаване на имоти по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета 
от Закона за общинската собственост, Изборния кодекс, оспорване на актове за установяване 
на публични вземания, по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване 
на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устрой-
ствени планове; обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или 
по повод извънредното положение, глава тринадесета от АПК Административнопроцесуалния 
кодекс (обжалване на определения и разпореждания с частна жалба).

С изменението е създаден и нов чл. 6а, чиято ал. 2 допуска откритите съдебни заседания 
да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и 
участниците в процеса. 

С §14 от заключителните разпоредби на закона е отменена съдебната ваканция през 2020 
година. През периода на съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември съдилищата разглеждат 
само определени видове дела, за които може да се приеме, че е налице спешност (напр. нака-
зателни дела, по които има мярка за неотклонение задържане под стража, дела по закона за 
защита от домашното насилие, делата за издръжка, за родителски права и за незаконно увол-
нение; за несъстоятелност; за обезпечаване на доказателства и искове и др., вкл. по преценка 
на председателите).

В заседание на СК, проведено на 07.04.20207 г. СК посочи, че произнасянето в закрито засе-
дание следва да се извършва дистанционно, а ако това е невъзможно – в графика на съдебния 
състав по дежурство. Отменено е и указанието резултатите по изготвените съдебни акто-
ве да се предават и резултатите по тях да се вписват в срочните книги след отпадане на 
извънредното положение. Вместо това бе прието тези дейности да се извършват при спаз-
ване на ограниченията за достъп до сградата, като при възможност съдебните актове да 

5 http://www.vss.justice.bg/page/view/104969, последно посетен на 09 юни 2020 г. 
6 https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147391, последно посетен на 09 юни 2020 г. 
7 http://www.vss.justice.bg/page/view/104991, последно посетен на 09 юни 2020 г. 

http://www.vss.justice.bg/page/view/104969
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147391
http://www.vss.justice.bg/page/view/104991
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бъдат публикувани на интернет страниците на съдилищата, без да се изпращат съобщения 
до страните. 

С решение на СК от 14.04.2020 г. се актуализираха мерките за превенция и ограничаване на 
разпространението на COVID–19, като се обявиха за изгубили значение мерките за преустано-
вяване разглеждането на делата. Въведено е ново указание – всички дела, извън посочените в 
приложението към чл. 3, т. 1 ЗМДВИП, обн. ДВ, бр. 34/09.04.2020 г, да бъдат отсрочени и насро-
чени в най-кратък срок след приключване на извънредното положение. Отменено е указанието 
към председателите на съдилищата, че в техните правомощия се включва и преценката за 
администриране и разглеждане и на други дела със спешен и неотложен характер8.

С решение на СК от 28.04.20209 г. се отмени забраната за връчване на призовки и съобщения, 
като се даде указание при липса на телефон или електронен адрес връчването да бъде извърш-
вано по обичайния ред на хартиен носител, при спазване на противоепидемичните мерки.

С решения на СК от 12 и 19 май 2020 г. се приеха Правила и мерки за работа на съдилищата 
в условията на пандемия. В правилата се уреждат достъпът до съдебните сгради; режимът на 
достъп до съдебните зали и провеждането на открити съдебни заседания; работата на съдеб-
ните служби и деловодства; подаването и получаването на съдебни книжа по електронен път; 
предаването на информацията по електронен път или по телефон; призоваването и работата 
на призовкарите; прилагането на електронни услуги; работата на пресслужбите на съдили-
щата; електронното призоваване; работният график на съдиите и съдебните служители и 
продължаване на дистанционната работа; мерките за безопасност10.

Анализ на нормативната регулация на съдебната дейност  
в рамките на извънредното положение

Всяко съдебно производство (по ГПК, НПК и АПК) представлява динамичен фактически със-
тав, последователно осъществяващ се до постигане на крайния завършващ процеса съдебен 
акт (решение, присъда, принудително удовлетворяване, обезпечителна мярка, принудителна 
мярка и др.). Във всяко процесуално правоотношение винаги участва държавен орган, като в съ-
дебните производства това е съдът. Производствата могат да бъдат безспорни (едностран-
ни, с процесуални правоотношения между страна и съд) и спорни (двустранни, с процесуални 
правоотношения между поне две страни и съд). 

Процесуалните действия могат да бъдат определени като действия на съда и на страни-
те, които са насочени към учредяване (напр. сезиране на съда с искова молба или друго искане, 
внасяне на обвинителен акт, споразумение за решаване на дело и др.), развиване (разглеждане 
на делото – в открити и закрити заседания) и завършване на процеса (решаване на делото 
с постановяване на решение, присъда, постановяване на мярка за неотклонение, допускане на 
обезпечение, издаване на разрешение и др.).

Фаталните последици от изтичане на сроковете се отнасят само до страните, но никога 
до съда, защото действията на съда, дори да са обвързани със срок (например за насрочване на 
разпоредително заседание, за постановяване на решение, за изготвяне на мотиви към присъда), 
остават винаги дължими, тъй като това са правомощия на държавния орган.

8 Пълният стенографски протокол от заседанието: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr-13-14-04-2020-%D0%A1%D0%9A.
pdf, последно посетен на 09 юни 2020 г. 

9 http://www.vss.justice.bg/page/view/105093, последно постен на 09 юни 2020 г. 
10 Правилата са достъпни тук http://www.vss.justice.bg/page/view/105154, последно постен на 09 юни 2020 г.

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr-13-14-04-2020-%D0%A1%D0%9A.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr-13-14-04-2020-%D0%A1%D0%9A.pdf
http://www.vss.justice.bg/page/view/105093
http://www.vss.justice.bg/page/view/105154
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От посочената в принципен план правна същност на процесуалните действия и засягането 
им от срокове следва, че нормата на чл. 3, т. 1 ЗМДИП, предвиждаща спирането на процесуални-
те срокове, засяга само действията на страните, но не и действията на съда. Това означава, 
че ако вече са извършени действията на страните, които са условие и за последващи действия 
от съда, то съдът следва да предприеме такива, независимо от постановеното от законода-
теля спиране на процесуалните срокове. 

Ако законодателят имаше за цел да спре и процесуалните действия на съда, то това би 
могло да се постигне чрез друг процесуалноправен институт – спиране на делата. Спирането 
на делото е временна недопустимост на развитието на висящия процес. При спиране за опре-
делен период от време (напр. за срока на извънредното положение) има забрана да се извърш-
ват действия както от страните, така и от съда.

От изложените аргументи следва, че в Закона за извънредното положение не е предвидена 
забрана да бъдат разглеждани съдебни дела, стига да не се засягат процесуалните срокове, 
гарантирани за страните от отделните процесуални закони – ГПК, НПК, АПК. 

Според процесуалните закони съдът извършва процесуални действия в открити и закрити 
съдебни заседания.

Провеждането на открито съдебно заседание, в което се явяват страните, представи-
телите им, свидетели и вещи лица, би могло да доведе до повишаване на риска от разпрос-
транение на зараза. Именно за преодоляване на този риск чл. 6а, ал. 2 ЗМДИП предвиди, че до 
отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания може да се провеждат 
от разстояние. 

Чрез това временно правило се ограничи възможността на страните да се изправят не-
посредствено пред съдията, като същевременно бе засегната и публичността на съдебното 
заседание, защото на него не могат да присъстват лица, различни от призованите за участие 
от разстояние. Това обаче е временно правило и то преследва легитимната цел да се ограничи 
разпространението на болестта, което е пропорционална мярка.

Закритите заседания, в които обаче участие има само съдебният състав (едноличен, 
тричленен, петчленен), не създават такъв риск. Затова не е пропорционално на преследваната 
легитимна цел – ограничаване на разпространението на болестта, да не бъдат разглеждани 
делата, за които законът предвижда закрито съдебно заседание.

Това тълкуване на ЗМДВИП се налага не само по аргумент от това, че процесуалната дей-
ност на съда в производството може да бъде временно преустановена само чрез спиране на 
делото, но така също и от мотивите към проектозакона за изменението на чл. 3, т. 1, в които 
вносителите изрично посочват, че целта на измененията е породена от продължаващото из-
вънредно положение, в което трябва да е ясно, че институциите не спират да работят, като 
едновременно с това им се дава възможност за дистанционна работа, така че частноправни-
те субекти да не бъдат затруднени при упражняването на права. Относно сроковете изрично 
е посочено, че спират да текат спрямо страните, освен по делата, посочени в списъка на СК на 
ВСС. По този начин няма да се нарушат правата на заинтересованите лица и в същото време 
разглеждането на делата ще е съобразено с мерките за предпазване, ограничаване и преодоля-
ване на разпространението на заразната болест11.

11 Мотиви ЗИД: https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-28.pdf, последно посетен на 09 юни 2020 г. 

file:///C:/Users/ASDFGH/Desktop/Kniga%20kapsula/../../../Nedy/Downloads/Мотиви ЗИД
https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-28.pdf
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Информацията, предоставяна от Министерство на правосъдието чрез препращане към 
официалния информационен портал coronavirus.bg, относно мерките в сектор правосъдие също 
засяга единствено ограничения достъп до съдебните сгради, спрените срокове, без обаче да 
предоставя информация за спрени производства12.

Аргумент за това, че ЗМДВИП не налага забрана за провеждане на съдебни заседания, са и 
обсъжданията в заседанието на Комисията по правни въпроси на Народното събрание, прове-
дено на 03.04.2020 г., в което са участвали представители на съдебната власт. Предмет на 
дебатите са били резонните въпроси – дали спирането на процесуалните срокове засяга само 
страните, следва ли съдилищата да продължат да разглеждат дела, включително в закрити 
заседания, както и какви гаранции да се предвидят с възможността за провеждане на откри-
ти съдебни заседания от разстояние, така че да не се накърни принципът на публичността13. 

II. Оценка на предприетите мерки за ограничение на съдебната дейност  
в условията на извънредното положение:

Предмет на това изложение е не дали ЗМДВИП е в съответствие с Конституцията на Репу-
блика България, нито дали решенията на СК са валидни и приети в рамките на компетентност-
та на органа14, а доколко съдебната власт, чрез СК на ВСС успя да се „застъпи“ за уязвимите 
групи от населението, които са „пропуснати“ от законодателя, както и да се отправят пред-
ложения за мерки, чрез които СК да организира занапред дейността на съдилищата по начин, 
адекватен на новите реалности, предизвикани от пандемията, и при спазване на принципите 
за пропорционалност. 

1. Уязвимите групи лица и преценка на спешността на гражданските дела

На 07.04.2020 г. Съветът на Европа разпространи Наръчник за държавите членки, озаглавен 
„Спазване на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека в условията на 
санитарната криза с COVID–19”15. Раздел трети от документа е посветен на правозащитните 
стандарти, а т. 3.2. очертава минималните изисквания към гарантиране на правото на свобода 
и сигурност (чл. 5 ЕКПЧ) и право на справедлив процес (чл. 6 ЕКПЧ).

Съветът на Европа допуска, че безпрецедентните мерки, предприети в отговор на COVID–19, 
могат да повлияят на капацитета на държавата да гарантира правото на свобода и сигур-
ност и да промени обичайното функциониране на съдебната система, но мерките, които це-
лят да адаптират условията за достъп до съдилищата, следва да бъдат разписани по начин, 
съвместим с член 6 ЕКПЧ, най-малко в случаите, които изискват специално процедурно усърдие 
(уязвими лица, семейни и трудови спорове и т.н.).

Наред с това, въпреки извънредното положение, принципната забрана на задържане без 
правно основание или своевременен съдебен контрол и необходимостта да се осигурят на за-
държаните съществени процесуални гаранции, като например достъп до лекар, адвокат или 
близки, трябва по принцип да се съблюдават.

Конституцията на Република България също извежда принципните положения, гарантиращи 
специална закрила на уязвимите групи. Например чл. 53, ал. 3 повелява, че „старите хора, които 

12 Информацията е достъпна тук: https://coronavirus.bg/bg/temi/pravosadie, последно посетен на 09 юни 2020 г. 
13 Протоколът с дебатите: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr-13-14-04-2020-%D0%A1%D0%9A.pdf, последно посетен на 09 

юни 2020 г. 
14 По този въпрос – виж становище от 14 април 2020 г. на съдията от ВКС Геника Михайлова: https://news.lex.bg/за-

противоконституционността-на-спи/, последно посетен на 09 юни 2020г. 
15 https://coronavirus.bg/bg/255, последно посетен на 09 юни 2020 г. 

https://coronavirus.bg/bg/temi/pravosadie
https://coronavirus.bg/bg/temi/pravosadie
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr-13-14-04-2020-%D0%A1%D0%9A.pdf
https://news.lex.bg/за-противоконституционността-на-спи/
https://news.lex.bg/за-противоконституционността-на-спи/
https://coronavirus.bg/bg/255


35

нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, както и лицата с физически 
и психически увреждания, се намират под особена закрила на държавата и обществото”; чл. 14 
постановява, че „семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обще-
ството“, а според чл. 47, ал. 4: „децата, останали без грижата на близките си, се намират под 
особената закрила на държавата и обществото“.

Практиката на ЕСПЧ, на основата на принципите на справедливия процес, гарантиран от чл. 
6 ЕКПЧ, идентифицира видовете ненаказателни дела, при които е необходима особена експеди-
тивност, а именно делата относно:

Ø трудова заетост;

Ø гражданско състояние;

Ø родителски права, настойничество и попечителство;

Ø образование;

Ø здравеопазване;

Ø репутация;

Ø собственост върху земя;

Ø търговски интереси;

Ø обезщетения за ПТП.

Част от изброените групи дела в националното ни законодателство също намира прио-
ритетното си място – например Глава 25 от ГПК предвижда специална ускорена процедура, 
по която се разглеждат искове за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за 
незаконно и за неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за 
времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, и за поправка на 
основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Тази група производства, освен общопризнатата си значимост, придобива изключително 
важно социално значение в условията на пандемичната криза и нейните социално-икономи-
чески проявления. По данни на МТСП, изнесени в медиите, към 30 април 2020 г. регистрира-
ните безработни лица са над 91 хиляди16. Дали тези лица са освободени от работа на закон-
но основание, дали вписаното в трудовите им книжки основание е действителното са все 
въпроси от екзистенциално ниво, включително обезщетенията за безработица са в пряка 
зависимост от основанието за прекратяване на трудовото правоотношение. Работници и 
служители, които не получават трудовото си възнаграждение, обичайно губят единствения 
си доход, който им осигурява възможността да задоволяват базисните си нужди и тези на 
семействата им. 

По реда на бързото производство се разглеждат и исковете за издръжка на основание чл. 
146, ал. 2 от Семейния кодекс, защото това са алиментни плащания, от които зависят основни 
и неотложни потребности на уязвими групи – деца и възрастни, които сами не могат да задо-
воляват нуждите си.

Делата за настаняване на деца извън семейството на основание чл. 28, ал. 3 от Закона за 
закрила на детето също се разглеждат незабавно. Спешен характер имат и производствата 

16 Данни виж тук: https://btvnovinite.bg/bulgaria/92-hil-sa-zagubili-rabotata-si-ot-nachaloto-na-izvanrednoto-polozhenie.html, последно 
посетено на 09 юни 2020 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/92-hil-sa-zagubili-rabotata-si-ot-nachaloto-na-izvanrednoto-polozhenie.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/92-hil-sa-zagubili-rabotata-si-ot-nachaloto-na-izvanrednoto-polozhenie.html
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по съдебно администриране – например по чл. 126 от Семейния кодекс за връщане на детето по 
местоживеене, когато се е отклонило; по чл. 127а СК за разрешаване на пътуване в чужбина – 
например по здравословни причини и др. 

Незабавно разглеждане на делото е предвидено и за исканията за настаняване на лица, 
поставени под пълно запрещение в услуги за резидентна грижа, както и за прекратяване на 
настаняванията – чл. 16б, чл. 16в и чл. 16г от Закона за социално подпомагане17 (чл. 97 и чл. 100 от 
Закона за социалните услуги). При тези производства, от една страна може да се осигурява 
спешна грижа, от друга обаче съдът действа като гарант, че престоят на запретените лица 
съответства на тяхната свободна воля, защото в противен случай същият може да бъде при-
равнен на незаконно лишаване от свобода18.

Специалната съдебна защита на лицата под настойничество и попечителство или нужда-
ещите се от такова, включително предприемането на спешни охранителни мерки за опазване 
личността и имуществото на тези лица, също следва да бъде отчетена като приоритетна 
с оглед на европейските стандарти и на цитирания чл. 53, ал. 3 КРБ. Такива производства са 
предвидената в чл. 161 от Семейния кодекс: възможност за обжалване на действията на органа 
по настойничество и попечителство; в чл. 163, ал. 2 – за връщане на поставения под настойни-
чество при отклонение от местоживеенето му; в чл. 165, ал. 4 – разрешение за разпореждане с 
имущество на поставения под настойничество при съответно приложение на условията, при 
които се дава такова съдебно разрешение за децата. 

Друга част от делата, засягащи съществено гражданския статус на лицата, които би 
следвало да бъдат разглеждани, са тези по Закона за гражданската регистрация, доколкото 
липсата на своевременно съдебно съдействие би могло да влече като последица редица за-
труднения при административното обслужване на гражданите и при упражняването на пра-
вата им.

Защита на конституционно признатото равенство на гражданите по реда на специалния 
Закон за защита от дискриминация също не е предвидено в приложението с делата, по които 
сроковете не спират да текат, включително и спешното производство за издаване на заповед 
за принудително събиране на доказателства по чл. 57, ал. 3 от закона. 

Изброените групи дела са без каквато и да било претенция за изчерпателност или едноз-
начна оценка да притежават белезите на такива, изискващи „спешно“ произнасяне.

Следва обаче да бъде отчетен очевидният дисбаланс и липса на мотиви от законодате-
ля при определяне на групите дела, попадащи в изключенията на приложението към чл. 3, т. 1 
ЗМДВИП и към които Съдийската колегия на ВСС препраща в своето решение.

2. Видове съдебни производства, чието разглеждане е изрично разрешено  
по време на извънредното положение:

В следващата таблица са представени трите групи производства – наказателни, граждан-
ски и административни, като в потъмнен шрифт са делата, с които законодателят е разши-
рил списъка, изработен с решенията на СК.

17 В периода на извънредното положение Законът за социалните услуги (ЗСУ, с първоначален срок за влизане в сила 1 януари 2020 
г.) е с отложено влизане в сила до юни 2020 г., затова следва да приемем, че в рамките на извънредното положение действат 
разпоредбите на Закона за социално подпомагане преди отмяната на разпоредбите му от ЗСУ.

18 Виж делото Станев срещу България: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-156761%22]}, последно посетен на 09 
юни 2020 г. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-156761%22]}
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Наказателни дела Граждански дела Административни дела

1. чл. 64 и чл. 65 и чл. 270 НПК;

2. чл. 66 НПК;

3. чл. 67 НПК;

4. чл. 68 НПК;

5. чл. 69 НПК;

6. чл. 70 НПК;

7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 НПК;

8. Разпит на обвиняем пред съдия 
чл. 222 НПК;

9. Разпит на свидетел пред съдия 
чл. 223 НПК;

10. чл. 427 НПК;

11. Глава пета, раздел II от Закона 
за здравето;

12. ЗЕЕЗА за задържане или предава-
не на лица;

13. Закона за признаване, изпъл-
нение и изпращане на съдебни 
актове за налагане на наказание 
лишаване от свобода или на 
мерки, включващи лишаване от 
свобода;

14. чл. 7 УБДХ;

15. чл. 225, ал. 6 НК;

16. чл. 326, ал. 2 НК

17. чл. 355 НК;

18. ЗСРС и чл. 159а НПК;

19. Процесуалните действия реда 
на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и 
чл. 165 НПК;

20. Обжалване или протестиране 
на наказателни постановления, 
издадени при или по повод из-
вънредното положение;

21. чл. 437 НПК за предсрочно осво-
бождаване чл. 70 и 71 от Наказа-
телния кодекс.

1. За упражняване на 
родителски права само 
относно привременни 
мерки;

2. ЗЗДН само относно 
заповед за незабавна 
защита;

3. Разрешения за теглене 
на суми от детски 
влогове;

4. Обезпечителните 
производства;

5. За обезпечаване на 
доказателства;

6. Искания по ЗЕС и чл. 19, ал. 
6, вр. ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ, вр. 
чл. 536 ГПК;

7. чл. 62, ал. 3 ЗКИ.

1. чл. 60 и чл. 166 от АПК;

2. чл. 75 и чл. 157 ДОПК;

3. чл. 72 ЗМВР;

4. Обезпечителните 
производства;

5. За обезпечаване на 
доказателства;

6. чл. 111 ЗИНЗС;

7. чл. 252 АПК;

8. Закона за обществените 
поръчки;

9. Закона за концесиите;

10. Закона за управление 
на средствата от 
Европейските структурни 
и инвестиционни фондове;

11. Глава трета от Закона за 
държавната собственост 
и глава трета от Закона за 
общинската собственост;

12. Изборния кодекс;

13. Оспорване на актове за 
установяване на публични 
вземания;

14. чл. 215 ЗУТ, свързани с 
оспорване на актове за 
издадени разрешения за 
строеж и за одобрени и/
или изменени подробни 
устройствени планове;

15. Обжалване или 
протестиране на 
административни актове, 
издадени при или по повод 
извънредното положение;

16. Глава тринадесета от АПК.

Очевиден е дисбалансът между наказателни, граждански и административни дела, посочени 
в приложението на закона, към което препраща и СК.

В категорията наказателни дела са включени общо 21 групи. Малка част от тях са про-
изводства, гарантиращи правата на лицата, засегнати от наказателно преследване (обви-
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нение). По-голямата част са производства, които представляват форма на съдебен контрол 
в досъдебното производство, включително съдебен контрол върху мярката за неотклонение 
задържане под стража.

В категорията на административните дела са включени общо 16 групи, някои от тях обаче 
включват различни съдебни производства, тъй като изброяването е ограничено само до по-
сочване на материалния закон, регулиращ съответните обществени отношения. Например по 
Закона за обществените поръчки: на съдебно обжалване подлежи актът, с който се открива 
производството – решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, а 
така също и актовете, с които производството завършва – 1) решение за класиране на учас-
тниците и избор на изпълнител, в което се включват и решенията за отстраняване на учас-
тници с неподходящи оферти, или 2) решение за прекратяване на процедурата (поради липса на 
участници; подадена оферта само от един участник; отстраняване на всички участници, ако 
офертите им са неподходящи).

Значително разширеният кръг от подлежащи на разглеждане административни дела е мо-
тивиран с оглед на натоварването на ВАС. В заседание на СК на 28.04.2020 г. председателят на 
ВАС съдия Георги Чолаков заявява: „Върховният административен съд може би e единственият, 
който вече работи на почти 100%, тъй като по силата на закона бяхме задължени да админист-
рираме, насрочваме и разглеждаме 2/3 от делата, които по принцип гледаме19“ .

На фона на изброените вече наказателни и административни производства в групата на 
гражданските дела няма нито едно производство за защита на права. Изброените привремен-
ни мерки за родителски права и незабавна защита от домашно насилие са производства по 
съдебно администриране на граждански правоотношения, а разрешението за теглене на суми 
от детски влог е охранително производство. Освен тези три вида дела, са включени и обез-
печителните производства по искове и за събиране на доказателства. Останалите посочени 
като граждански дела не осигуряват съдебна защита и съдействие на граждани – производ-
ството по Закона за електронните съобщения е с цел разрешаване/одобряване на достъп до 
трафичните данни на гражданите, това по ЗТРРЮЛНЦ представлява регистърно производство, 
а в производството по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции съдилищата дават 
разрешение по искане на държавни органи за разкриване на банкова тайна на частноправните 
субекти.

Следва да се припомни, че съгласно чл. 117, ал. 1 от Конституцията съдебната власт защита-
ва правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

От включените производства в приложението на ЗМДВИП не може да се направи извод, че 
в извънредното положение правата и интересите на гражданите са получили пропорционална 
съдебна защита като тази, осигурена за юридическите лица и за държавата (например в про-
изводствата по принудително отчуждаване на частни имоти и допускането на предварително 
изпълнение на акта за отчуждаване по чл. 39б от Закона за държавната собственост).

След като законът предвиди, че сроковете в производствата по глава XIII от АПК, образу-
вани по частни жалби срещу разпореждания и определения, не спират да текат, няма законода-
телна логика приетото обратно по аналогичните производства по НПК и ГПК.

Легитимната цел на всички мерки, ограничаващи правата, е да се предотврати разпрос-
транението на вируса. Научно обоснованите решения за това са свързани със социална (физи-
19 Вж. Пълен стенографски протокол No14 от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на 

ВСС от 28.04.2020 г.: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr-14-28-04-2020-sk.pdf, последно посетен на 09 юни 2020 г. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/27/pr-14-28-04-2020-sk.pdf
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ческа) дистанция и избягване струпването на много хора на едно място. За разпространението 
на вируса обаче е без значение дали тези хора са се „струпали“ в една съдебна зала, за да се 
разгледа дело по обвинение в извършване на престъпление по чл. 355 НК (неспазване на проти-
воепидемичните мерки), или за да се разгледа спор за незаконно уволнение.

В първия бюлетин на Агенцията за основни права на ЕС (FRA) за периода до 20.03.2020 г. се 
съдържат първите анализи на въздействието на мерките спрямо уязвимите общности, вклю-
чително и в България. В документа се съдържа и прогноза за предстоящите претоварвания на 
съдебните системи, които неминуемо ще рефлектират върху сроковете за разглеждане на 
делата20. Това налага СК на ВСС да вземе изпреварващи мерки, които да предотвратят свръхна-
товарване на отделни съдилища и забавяне при разглеждане на производствата.

3. Някои изводи във връзка с мерките, които съдилищата следва да предприемат,  
за да осигурят съответен достъп на гражданите до правосъдие

Изложеният преглед на нормативните и административни решения във връзка с дейност-
та на съдилищата в условията на извънредното положение и пандемията от COVID–19 дава 
основание да се направят няколко извода:

В противоречие със Закона за извънредното положение, както и със ЗСВ и процесуалните 
закони, съдилищата преустановиха разглеждането на по-голямата част от неприключилите 
съдебни производства; образуваха се ограничен кръг дела; не се връчваха призовки и съдебни 
книжа. Видовете съдебни производства, чието разглеждане продължи и при новите условия, 
не бяха съобразени с необходимостта от защита на основни права на уязвимите групи лица, а 
разглеждането даваше преобладаваща защита на интересите на държавата и юридическите 
лица. Наред с това съдилищата не бяха подготвени да осигурят съответни условия за про-
веждане на дистанционни съдебни заседания, така че да се гарантират основните начала на 
процеса – публичност, право на защита, право на справедлив процес.

Така констатираните недостатъци налагат да се предприемат действия, основно от ад-
министративен и технически характер, които да осигурят на гражданите достъп до правосъ-
дието в условията на бъдещи извънредни мерки, свързани с пандемични условия.

Въвеждането на добре работеща информационна система, която да свързва всички съдили-
ща, както и да осигурява електронен достъп до останалите държавни институции, е задълже-
ние, което трябва да бъде изпълнено приоритетно от Съдийската колегия на ВСС. Системата 
за електронно правосъдие следва да даде възможност за електронно призоваване на страните 
по делата, за което е необходимо да се работи активно в сътрудничество с адвокатурата и 
местните власти. С бързи темпове трябва да се постигне пълна дигитализация на съдебните 
дела, включително и на материалите от полицейските разследвания – заедно с изготвяне на 
обвинителния акт. Наред с това се налага да се осигури защитена и съобразена за съдилищата 
електронна платформа за отдалечено провеждане на съдебни заседания, която да предвиди 
възможност на адвокатите за защитена връзка с техните подзащитни и доверители, както 
и за публичност на процеса.

СК на ВСС трябва да състави и да следва подробен и поетапен план за въвеждане на елек-
тронното правосъдие в посочените по-горе аспекти. Освен технологичната съответност, 
съдилищата трябва да предвидят мерки, които да защитят личната сигурност и здраве на 
съдиите, съдебните служители, адвокатите и гражданите, които работят или посещават 
20 Пълният текст на доклада на английски език е достъпен тук: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-

coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf, последно посетен на 09 юни 2020 г. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
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съдебните сгради. СК, съвместно с Пленума на ВСС, следва да разработи подробни протоколи 
за дейността на съдиите, съдебните служби и деловодства при условията на пандемия, така 
че съдилищата да не затварят врати при следващо ескалиране на епидемичната обстановка.

Функционирането на съдилищата в условията на извънредно положение и пандемия, както 
и констатираните грешки и пропуски, са възможност да се извлекат съответните изводи, 
които да доведат до подобряване на дейността на правосъдието, така че защитата на основ-
ните права на гражданите да бъде по-ефективна и надеждна.

Би следвало да се обсъдят и евентуални законодателни промени в процесуалните закони. Да 
се регламентира, че съдебни производства, в които явяването на страните в открито съдебно 
заседание не е наложително, могат да бъдат разглеждани в закрито заседание – разбира се, при 
изрично изразено съгласие на всички участници в процеса. Например по въззивни граждански и 
търговски дела, при които не се налага събиране на доказателства от въззивната инстанция.

В заключение следва да се припомни как съдебната система е реагирала на предходни кризи. 
(Благодаря на доц. Евгени Йочев – доктор на историческите науки, който за нуждите на насто-
ящия анализ сподели историческата памет за българското правосъдие.) През войните са отла-
гани дела, поради липса на съдии и непълни състави, съдебни заседатели, адвокати. Това е довело 
до големия брой висящи дела. Ситуацията се повтаря през 1941–44 г. След земетресението през 
1928 г. за няколко дни в Пловдив и Чирпан е спряно правораздаването поради разрушените съ-
дебни сгради, но скоро след това е подновено в здрави сгради. След бомбардировките в София 
съдилищата от града са преместени в провинцията. Правораздаването е било разстроено, но 
не и спряно.
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Правна епидемиология1 на епидемията  
от COVID–19 в България

адв. Мария Шаркова

Резюме: В периода на обявеното извънредно положение и извънредна епидемична обстановка бяха 
въведени различни противоепидемични мерки, насочени към ограничаване на разпространението на 
епидемията от COVID–19. Авторът на статията прилага методите на правната епидемиология, за 
да обясни как и по какъв начин правото и медицината си взаимодействат в областта на общест-
веното здраве. Обръща се внимание на стандартите в областта на защитата на човешките 
права и се разглеждат конкретни примери за тяхното нарушаване. 

Статията анализира и някои проблеми при оказване на медицинска помощ на пациенти с инфекция, 
причинена от нов вирус, за който все още няма достатъчно събрани научни данни, позволяващи да 
се утвърдят конкретни методи и лекарствени продукти за лечението му. 

I. Въведение

Справянето с пандемията, възникнала в началото на 2020 г., постави множество въпроси 
пред специалистите в различни области. Епидемиолозите, вирусолозите и други медицински 
специалисти се заеха с нелеката задача да намерят и препоръчат най-ефективните мерки 
за ограничаване и предотвратяване на разпространението на вируса. Тъй като в голямата си 
част тези мерки влияят върху други сфери от живота и засягат отделни права на гражданите, 
е необходимо да бъдат наложени при спазване на определени принципи: да бъдат законосъобраз-
ни, пропорционални и легитимни. Прилагането на тези три принципа при въвеждане на проти-
воепидемични мерки гарантира тяхното спазване и контрол, което се отразява на ефектив-
ността им. Настоящото изложение има задача да анализира без претенция за изчерпателност 
доколко и по какъв начин правото и медицината успяха (и успяват) да си взаимодействат по 
време на епидемията. 

В първата си част анализът ще се съсредоточи върху някои противоепидемични мерки, 
върху начина, по който се налагат, и спазването на отделни принципи в областта на правата 
на човека. Във втората част ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с лечението на пациенти 
по време на епидемията, които имат връзка с гражданската отговорност на медицинските 
специалисти.

II. Мерки за ограничаване и предотвратяване на епидемията – правни аспекти

COVID–19 не е първата пандемия, която засяга и застрашава населението. Едни от най-смър-
тоносните болести като бубонната чума, отнела живота на близо 200 млн. души през XIV век; 
едрата шарка (вариола), която е била смъртоносна за близо 60 млн. души през XVI век и Испан-

1 Правната епидемиология (legal epidemiology) е научен подход за изучаване на правото като фактор при възникване, разпрос-
транение и превенция на заболяванията. Разработена е от Програмата по право на общественото здраве (Public Health Law 
Program) на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в Атланта.
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ският грип, оказал се фатален за около 50 млн. души в началото на XX век, стават причина за 
развитието на медицинската наука в областта на заразните болести, тяхното ограничаване 
и защитата на общественото здраве.

Така например още през XIV век във Венеция се въвежда карантината, която първоначално 
е започнала да се прилага като изискване за корабите, пристигащи във Венеция, да изчакват 
40 дни преди да навлязат във венецианските пристанища. От там е и произходът на термина 
„карантина“ (quaranta giorni), което в превод означава „40 дни“. 

В средата на XIX век се установява, че заразните болести могат да бъдат ограничени чрез 
събиране на статистически данни за тяхното разпространение. Например при една от епиде-
миите от холера в Лондон се установява, че заболяването се разпространява чрез замърсена 
вода. Създаването на карта със случаи на заболели помага да се установи местонахождението 
на отделни клъстери с болни хора, а оттам – да се намери и заразеният водоизточник.

Различните противоепидемични мерки, насочени към опазване на общественото здраве, во-
дят до ограничаване на отделни права на гражданите, което изисква да бъдат налагани при 
спазването на определени условия. Например карантината на контактни лица или задължител-
ната изолация на болни или заразоносители засягат правото на личен живот и на физическа 
неприкосновеност, тъй като временно тези граждани са лишени от свобода. Епидемиологични-
те проучвания засягат правото на личен живот, защото съответното лице трябва да съобщи 
къде се е придвижвало и с кого е контактувало през даден период от време. Задължителната 
ваксинация засяга правото на телесна неприкосновеност като аспект на правото на личен 
живот, тъй като не е възможно гражданинът да направи информиран избор дали и кога да се 
ваксинира.

Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) предвижда, че се допуска лишаване от 
свобода с цел предотвратяване разпространението на заразни болести (чл. 5). Също така се 
предвижда, че намесата в правото на личен живот (чл. 8) е допустима в случаите, предвидени 
в закона, когато това е в интерес на защитата на здравето на хората. Ограничаването на 
отделни права в полза на общественото здраве се допуска в чл. 26 от Конвенцията за защита 
на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията 
на биологията и медицината от 1996 г. 

На 24.03.2020 г. проф. Дейвид Патерсън от Global Health Law Groningen Research Centre пише2: 
„Човешките права и общественото здраве понякога са възприемани като конкуриращи се по 
между си цели, като за постигането на едната винаги се изисква компромис по отношение 
на другата. Подобна формулировка лесно води до нарушаване на човешките права в името на 
общественото здраве. Ако се замислим, ще установим, че това е фалшива дихотомия – леги-
тимните мерки в полза на общественото здраве са нужни, за да защитим правото на здраве 
на всеки един. Човешките права и общественото здраве са синергично свързани, а не конку-
риращи се“.

Ограничаването на човешките права следва да се осъществява при спазването на принци-
пите за законоустановеност, пропорционалност и осигуряване на възможност за осъществя-
ване на своевременен съдебен контрол. В настоящото изложение ще бъдат проследени отделни 
примери, при които тези принципи не са спазени. 

2 https://www.rug.nl/rechten/onderzoek/expertisecentra/ghlg/blog/covid-19-threatens-more-than-you-think-24-03-2020?fbclid=IwAR10IU
4wBiFqOMlsalhpV_XAGChWDlTYK2afJTpg-yA8CJ_90Vnr23n_9oA – посетен на 09.06.2020 г. 

https://www.rug.nl/rechten/onderzoek/expertisecentra/ghlg/blog/covid-19-threatens-more-than-you-think-24-03-2020?fbclid=IwAR10IU4wBiFqOMlsalhpV_XAGChWDlTYK2afJTpg-yA8CJ_90Vnr23n_9oA
https://www.rug.nl/rechten/onderzoek/expertisecentra/ghlg/blog/covid-19-threatens-more-than-you-think-24-03-2020?fbclid=IwAR10IU4wBiFqOMlsalhpV_XAGChWDlTYK2afJTpg-yA8CJ_90Vnr23n_9oA
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1. Видове мерки и ред за налагането им в срока на извънредното положение

В Конституцията на Република България3 е предвидено, че временно със закон може да бъде 
ограничавано упражняването на отделни права при обявяване на извънредно положение4.

Извънредното положение беше обявено на 13.03.2020 г. с решение на Народното събрание в 
съответствие с правомощията му по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България 
и обнародвано същия ден в ДВ, бр. 22/13.03.3020 г. Много държави в Европа обявиха извънредно 
положение по време на епидемията, сред които най–сериозно засегнатите Италия и Фран-
ция. В Австрия например беше издаден специален закон за мерките срещу COVID–19 (Covid–19 
Maßnahmengesetz ), а в някои държави (Чехия) мерките са налагат със актове на изпълнителна-
та власт, включително на министъра на здравеопазването.

В България Народното събрание първоначално се ограничи до обявяване на извънредно поло-
жение, без обаче да приеме закон, който да определи обхвата и вида на мерките, насочени към 
ограничаване на епидемията от COVID–19. Вместо това всички ограничителни мерки по вид и 
обхват бяха установени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено 
с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците5, беше при-
ет и обнародван на 24.03.2020 г. (11 дни след обявяване на извънредното положение), като беше 
придадена обратна сила на част от разпоредбите му. В чл. 2 от ЗМДВИП се въведе правомощие 
на министъра на здравеопазването (МЗ) да налага мерки и ограничения, предвидени в закон. За 
срока на извънредното положение МЗ е издал над 70 заповеди, чрез които бяха наложени редица 
ограничителни мерки: 

Ø Ред за карантиниране и изолация на определена категория граждани; 

Ø Ограничения, касаещи функционирането на търговски обекти и обекти, в които се предос-
тавят различни услуги или образователни дейности;

Ø Ограничения, касаещи придвижването на гражданите във и извън населените места, както 
и влизането в страната;

Ø Ограничения при оказването на медицинска помощ и правила, свързани с функционирането 
на лечебните заведения.

Редът за карантиниране и изолация заслужава особено внимание по няколко причини. Първо, 
както вече се отбеляза, тези две мерки засягат в голяма степен правото на физическа непри-
косновеност на гражданите. Освен това ЗМДВИП предвиди тежки административнонаказа-
телни и наказателноправни последици при неспазване на мерките (например в чл. 209а, чл. 215 и 
чл. 215а от Закона за здравето и чл. 355 от НК)6.

Тук е важно да се поясни, че до приемане на изменения и допълнения в Закона за здравето 
на 13.03.2020 г. в този нормативен акт не се правеше разлика между карантина и изолация. 

3 Чл. 57, ал. 3 от КРБ: При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно огра-
ничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, 
ал. 1 и чл. 37.

4 Задълбочен анализ по темата е извършен от Михаил Екимджиев в рамките на проекта „Права по време на криза“, поради което 
настоящото изложение няма да се спира на тези въпроси в подробности.

5 Заглавието е изменено със ЗИД на ЗЗ, обн. В ДВ бр. 44/2020 г.
6 Повече по темата за административнонаказателната и наказателната отговорност виж Андрей Янкулов: https://medium.

com/@rights.in.crisis/между-престъпления-и-административни-нарушения-по-време-на-криза-1e1743009e8c – посетено на 
09.06.2020 г. 

https://medium.com/@rights.in.crisis/между-престъпления-и-административни-нарушения-по-време-на-криза-1e1743009e8c%20-%20посетено%20на%2001.06.2020
https://medium.com/@rights.in.crisis/между-престъпления-и-административни-нарушения-по-време-на-криза-1e1743009e8c%20-%20посетено%20на%2001.06.2020
https://medium.com/@rights.in.crisis/между-престъпления-и-административни-нарушения-по-време-на-криза-1e1743009e8c%20-%20посетено%20на%2001.06.2020
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Такава разлика се прави в теорията7 и практиката8, като карантината представлява отде-
ляне и ограничаване на асимптоматични лица, които са били изложени на заразно заболяване 
(например са пребивавали на място с разпространение на дадена заразна болест или са имали 
контакт с болни или заразоносители), а изолацията отделя и ограничава болни (със симптоми) 
или заразоносители от останалите хора.

При действащата до 13.05.2020 г. редакция на Закона за здравето (ЗЗ) поради липсата на 
ясни дефиниции и наличието на неясни разпоредби се допуснаха множество нарушения при ка-
рантиниране и изолиране на граждани. В чл. 61, ал. 1 от ЗЗ беше предвидена задължителна из-
олация и/или болнично лечение на заразоносители и болни от изрично изброени болести, сред 
които естествено не присъстваше COVID–19, тъй като тази разпоредба е приета много преди 
възникване на епидемията. В ал. 2 е предвидена възможност МЗ да разпореди със заповед задъл-
жителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли 
на територията на страната от други държави. Тази възможност правилно е предоставена 
на МЗ, тъй като при приемане на закона законодателят не може да предвиди какви болести 
биха застрашили живота на гражданите. От текста на разпоредбата е видно, че не се прави 
разграничение между субектите, които подлежат на карантиниране (контактни лица и влезли 
на територията на страната от други държави) и субектите, които подлежат на изолация 
(болни и заразоносители). Прави впечатление също, че в ал. 1 болните и заразоносителите под-
лежат на задължителна изолация и/или лечение, докато в ал. 2 не е предвидена възможност МЗ 
да разпореди и лечение на тази категория лица. 

Издаването на заповед на МЗ по ал. 2 обаче не е достатъчно, за да може дадено лице да бъде 
изолирано или карантинирано, тъй като в чл. 61, ал. 3 е предвиден конкретен ред за изолация и 
лечение на лицата по ал. 1 и 2 чрез заповед на ръководителя на лечебното заведение. Законът 
е твърде неясен и не сочи кое е лечебното заведение, чиито ръководител е компетентен да 
издаде индивидуалния административен акт (ИАА), като може само да се предполага, че това е 
ръководителят на лечебното заведение, в което е изолиран пациентът. В същото време обаче 
изолацията следва да се предхожда от издаване на този ИАА, а не обратното, т.е към момента 
на издаването му пациентът не е изолиран в лечебно заведение, за да е ясна компетентността 
на неговия ръководител. Още по-неясна е разпоредбата на ал. 4, тъй като в нея се предвижда 
изолацията да се осъществява в домашни условия, но не е предвидено с какъв акт се налага тя 
и кой е компетентното да я издаде лице. 

В допълнение МЗ издаде заповед Nо РД–01–130/17.03.2020 г., в която утвърди ред за поставя-
не под карантина на лица, пристигащи от конкретно посочени държави и контактни лица по 
предписание на държавен инспектор от съответната РЗИ, както и образец на предписанието. 
Действително чл. 61, ал. 2 от ЗЗ дава възможност на МЗ да издаде заповед, с която да разпоре-
ди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са 
влезли на територията на страната от други държави, но не и да предвиди ред за това, който 
е различен от този, регламентиран в ал. 3 и 4 от ЗЗ. Вярно е, че чл. 19, ал. 2, т. 6 от ЗЗ дава право 
на държавните здравни инспектори да предписват провеждането на задължителни хигиенни и 
противоепидемични мерки, но тази разпоредба не е приложима в конкретния случай. Първият 
аргумент, подкрепящ това твърдение, е наличието на специален регламент, предвиден в чл. 3 и 
4 от ЗЗ, касаещ реда за изолиране на посочените в ал. 2 лица. Видно е, че законодателят е пред-
7 Виж например Gostin, Lawrence O., Lindsey F. Wiley: “Public Health Law: power, duty, restraint” – Third edition, University of California Press, 

2016. 
8 Виж например https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85663/Official_record64_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y и https://

www.cdc.gov/quarantine/index.html – посетени на 09.06.2020 г. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85663/Official_record64_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cdc.gov/quarantine/index.html%20-%20посетени%20на%2001.06.2020
https://www.cdc.gov/quarantine/index.html%20-%20посетени%20на%2001.06.2020
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видил различна процедура за тази толкова рестриктивна противоепидемична мярка, каквато е 
изолацията. На следващо място, както се спомена вече, изолирането на контактни лица и лица, 
които са влезли на територията на страната, всъщност представлява карантиниране. Тази 
категория лица също подлежат на „изолация“ (според текста в закона – бел. моя) по реда на чл. 
3 и 4 от ЗЗ.

Освен това не е допустимо в закон да се предвидят различни начини за налагане на огра-
ничителни мерки и съответните органи не са свободни да избират дали да изолират някого с 
предписание или със заповед. Това не е без значение, тъй като съгласно трайно установената 
практика на Върховния административен съд (ВАС) предписанията на РЗИ не подлежат на об-
жалване, докато заповедта по чл. 63, ал. 3 от ЗЗ е обжалваема9.

Така за срока на извънредното положение в практиката имаше различни примери за неспа-
зен ред за изолация и карантиниране на граждани като например карантиниране по телефона, 
чрез попълване на писмени декларации при влизане в страната или издаване на утвърдени със 
заповед на МЗ предписания в нарушение на чл. 146, т. 1, 3 и 4 от АПК. 

Друг притеснителен пример при определяне на противоепидемичните мерки се откри-
ва в издадената от МЗ заповед No РД–01–129/16.03.2020 г. (и последвалата я Заповед No РД–01–
264/14.05.2020 г.), с която се въведоха ред и условия за принудителна изолация и болнично лечение, 
съответно за изолация в домашни условия. В тази заповед беше посочено, че на задължителна 
изолация и болнично лечение подлежат определена категория лица без оглед наличието или лип-
сата на симптоматика или тежест на симптомите им. Критериите са възраст (на или над 60 
г.), лица с хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния (без да се посочват диа-
гнози) и лица, за които е невъзможно да се изолират у дома (без да се посочва как се преценява 
тази невъзможност). 

Тук е моментът да се поясни, че чл. 61, ал. 1, 3 и 4 от ЗЗ в частта „задължителна изолация и 
лечение“ и „изолация и лечение“ не са изменяни от деня на влизането в сила на ЗЗ. Макар да не 
се ползва изразът „задължителни изолация и лечение“, преобладава тезата, че коментираните 
разпоредби уреждат не само изолацията, но и задължителното лечение на болни и заразоноси-
тели. Това е така, защото в ал. 3 е предвидено да се издава заповед (а след изменението на ЗЗ 
от 13.05.2020 г. – предписание), с която се разпорежда не само изолация, но и лечение – и двете 
се налагат от определено компетентно лице с определен акт. Ако задължителността се отна-
сяше само за изолацията, то тогава нямаше да се налага лечението да се включва в заповедта, 
издавана от ръководителя на лечебното заведение по ал. 3, респективно предписанието на 
директора на РЗИ след измененията в закона. 

Освен това при сравнение на ал. 3 (ал. 4 след изменението) с 4 (ал. 5 след изменението) се 
установява, че по отношение на болничната изолация и лечение се ползва прилагателното „за-
дължителна“ като двете мерки са кумулативно предвидени, докато при изолацията в домашни 
условия двете мерките са алтернативни.

В анализираните норми не се делегират правомощия на МЗ да детайлизира ред и условия за 
осъществяване на задължителна изолация и лечение, нито да въвежда критерии в кои случаи се 
прилага ал. 3 и в кои – ал. 4 на чл. 61 от ЗЗ (ал. 4 и ал. 5 след измененията на закона от 13.05.2020 
г.). Съгласно чл. 84, ал. 2 от Закона за здравето регистрацията на едно лице като пациент се 
осъществява с неговото съгласие, освен ако в закон не е посочено друго. В чл. 87, ал. 1 от Закона 
за здравето е предвидено, че медицинските дейности се осъществяват след изразено инфор-

9 Например АХД No 5046/2015 г., АХД No 10940/2015 г. и АХД No 5417/2014 г., всички на VI – отделение на ВАС. 
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мирано съгласие от пациента. Освен това, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗЗ пациентът по всяко 
време може да откаже оказването на медицинска помощ, включително и след като е започнало 
нейното оказване. В чл. 52, ал. 4 от Конституцията на Република България се съдържа забрана за 
принудително лечение или санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.

В чл. 61, ал. 3 и 4 са посочени две различни форми на изолация: 1). В ал. 3 (след измененията ал. 
4) тя е съчетана с болнично лечение, следователно изолацията протича в лечебно заведение 
за болнична помощ и включва и лечение и 2). В ал. 4 (след измененията ал. 5) е предвидено, изо-
лацията и/или лечението да се извършват в домашни условия. Това означава, че в конкретния 
случай е предвиден ред за задължителна изолация на дадено лице, което представлява лишаване 
от свобода, както и задължително лечение, представляващо намеса в личния живот на граж-
данина и изключващо възможността пациентът да изразява информирано съгласие за своето 
лечение, да отказва медицинска помощ или да отказва да бъде регистриран като пациент. При 
съпоставка на двете алинеи е забележима по-високата степен на засягане на личните права и 
свободи на гражданите при болничната изолация и лечение в сравнение с тази, предвидена да 
се осъществява у дома.

Никъде в коментираните разпоредби не се предвижда извеждане на критерии за избор меж-
ду изолация и лечение в лечебно заведение и изолация и лечение у дома, а е предвидена преценка 
на лекар (лекуващия, епидемиолог или инфекционист). Хоспитализацията на лицата следва да 
се извършва след внимателен анализ на критериите за хоспитализация, посочени в съответ-
ните алгоритми на клиничните пътеки, по които се лекуват пациентите. В договор No РД-
НС–01–4–3/28.04.2020 г. за изменение и допълнение на Национален рамков договор за медицински 
дейности за 2020–2022 г. (НРД за МД) е посочено, че пациенти с инфекция с COVID–19 се хоспи-
тализират по една от следните клинични пътеки с No 39 или No 48, или No 104;  пациенти с брон-
хопневмония или бронхиолит, предизвикани от COVID–19, се хоспитализират по клинична пътека 
No 39 или No 48;  пациенти без бронхопневмония или бронхиолит, но с инфекция от COVID–19 се 
хоспитализират по клинична пътека No 104, като в тези клинични пътеки не са посочени крите-
рии за хоспитализация, основани единствено на възрастта на заразоносителя, симптоми, оп-
ределени със заповед на МЗ или възможностите за домашна изолация. Ето защо в конкретния 
случай министърът на здравеопазването не е компетентен да определя конкретни признаци, 
по които определени групи граждани следва да подлежат на задължителна болнична изолация 
или лечение и заповедта е издадена в противоречие с чл. 146, т. 1 от АПК. 

Прави впечатление, че в заповедта е предвидена задължителна болнична изолация и лечение 
на лица, които нямат причини да бъдат лекувани (въобще или в болнични условия) и няма от как-
во да бъдат лекувани, но подлежат на задължително настаняване в болница и на задължително 
лечение. Целта на противоепидемичните мерки е насочена към защита на общественото здра-
ве в условията на епидемия, като чрез тях следва да се ограничи разпространението на заразни 
болести. Изолацията и принудителното лечение са две отделни мерки, като едната е насочена 
към ограничаване на конкретния заразоносител или болен, така че да се избегне пренасянето 
на заболяването към други хора, а другата – към неговото излекуване. Не е ясно защо в такъв 
случай хората над 60 г. подлежат на принудително лечение в болница, а хората под 60 г. имат 
право да бъдат изолирани вкъщи и да преценят дали да бъдат лекувани или не. Казаното важи и 
за лицата, които имат определени симптоми. Няма данни (такива не са посочени от издателя 
на заповедта), че хората с изброените симптоми или състояния (с хронични заболявания, задух 
и т.н.) са по-опасни за общественото здраве, отколкото лица без тези характеристики, така 
че едните следва да бъдат настанявани задължително в лечебно заведение за болнична помощ, 
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а другите – у дома. Нещо повече – спрямо тези лица не са анализирани възможните рискове от 
престоя в болница, свързан с контакт с други патогени, наличие на вътреболнични инфекции и 
отражението им върху психичното им състояние. 

Ето защо този регламент за задължителна изолация и лечение е един от примерите за 
непропорционално засягане на правото на личен живот на гражданите в периода на извънредно-
то положение. В решението Енхорн срещу Швеция, ЕСПЧ потвърждава, че Конвенцията допуска 
лишаването от свобода, когато това е необходимо за ограничаване на разпространението на 
заразна болест, но в същото време поставя определени стандарти при прилагането на таки-
ва сериозни ограничителни мерки. Особено внимание следва да се обърне на задължението да 
бъдат анализирани другите възможни и по-малко рестриктивни мерки, като принудителното 
настаняване в болница следва да е последната мярка, само ако се прецени, че друга такава не 
е възможна или не би била ефективна. В контекста на този принцип не може да не се обърне 
внимание, че законът създава възможност пациентите с COVID–19 (или болни и заразоносители 
на другите изброени в закона за здравето болести) едновременно да бъдат и задължително 
изолирани, и лекувани в болница. В същото време в закона е предвидена и възможност за из-
олация у дома, при това без задължително да е „придружена“ с лечение (заради използване на 
съюзите и/или). Безспорно е, че тази втора възможност е по-малко рестриктивна в сравнение 
с изолацията и лечението в болница, най-малкото защото пациентът не е поставен в риск от 
заразяване с други патогени, характерни за лечебните заведения; не е изолиран от близките си 
и се намира в семейна среда и не следва да се подчинява на различни вътрешноболнични правила 
и ограничения. 

Освен това принудителното лечение, което по дефиниция се осъществява противно на 
изразената воля на пациента, следва да бъде обосновано. Мотивът, че това се прави в полза на 
здравето на конкретния болен, не се приема от ЕСПЧ. Така например в решение по делото Сви-
детелите на Йехова срещу Русия Съдът приема, че „медицинската необходимост“, изразяваща 
се в заплаха на живота на пациента, не може да се приеме за „легитимна цел“ по смисъла на чл. 
8 ЕКПЧ, като в едно свое решение посочва, че пациентът е свободен да реши дали да се съгласи 
на дадено лечение и „за да може да бъде отчетено значението на тази свобода, пациентите 
трябва да имат възможност да правят избор според своите лични виждания, ценности, без 
значение колко ирационални, неразумни и неблагоразумни могат да изглеждат за останалите“.

2. Видове мерки и ред за налагането им след края на извънредното положение

На 13.05.2020 г. изтече срокът на обявеното извънредно положение. В същия ден бяха приети 
и обнародвани изменения в ЗЗ, касаещи реда, по който могат да се въвеждат различни проти-
воепидемични мерки след края извънредното положение.

Заслужава внимание промяната, касаеща изолацията и карантината, която беше анализи-
рана в т. 1. Приетите промени въвеждат легални дефиниции на „изолация“ и „карантина“, като 
вече се правят ясни разграничения между двете. Освен това е предвиден ред за поставяне под 
изолация и карантина както в болница, така и у дома – съответно с предписание, издадено от 
директора на РЗИ в първия случай и на инспектор от РЗИ във втория. И в двата случая се изис-
ква предложение на лекар, което означава, че законодателят е предвидил тази процедура да се 
осъществява след наличието на експертно мнение относно необходимостта от предприемане 
на съответните мерки. 

Тези промени заслужават положителна оценка, като обаче е необходимо да се посочи, че 
както преди изменението на закона, така и след него, законодателят е допуснал съществен 
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пропуск, който отдалечава процедурите по налагане на противоепидемични мерки от междуна-
родните стандарти за правата на човека. Предвиденият ред за обжалване на предписанията 
за поставяне под изолация или карантина не осигурява възможност за обжалването му по време 
на изтърпяване на мярката. В своя чл. 5, пар. 4 ЕКПЧ изисква осигуряването на незабавен и все-
обхватен съдебен контрол върху законността на лишаването от свобода. ЕКПЧ предвижда, че 
в тези случаи съдебният контрол трябва да е периодичен, а решението на съда да бъде взето 
„в кратък срок“. Липсват каквито и да било гаранции, че в общото производство по АПК Админи-
стративният съд ще се произнесе в рамките на продължаващото лишаване от свобода (14 дни 
за карантината и 28 дни за изолацията)10. 

С промяната на ЗЗ се предвидиха ред и условия за обявяване на извънредна епидемична 
обстановка в чл. 63 от посочения закон. Президентът на Република България сезира Консти-
туционния съд за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2–7 от Закона за 
здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.), в резултат 
на което е образувано конституционно дело No 7/2020 г. Настоящото изложение няма да се спи-
ра върху въпросите, повдигнати в искането на президента, тъй като това ще бъде предмет 
на отделен анализ. Извънредна епидемична обстановка е обявена от Министерския съвет на 
14.05.2020 г., като противоепидемичните мерки на територията на страната се определят със 
заповеди на МЗ, издавани почти ежедневно. 

Текстът на коментираната в предходната точка заповед No РД–01–129/16.03.2020 г., регла-
ментираща критерии за задължителна болнична изолация и лечение, беше възпроизведен в нова 
заповед, издадена след обявяване на извънредната епидемична обстановка. След жалба до Вър-
ховния административен съд МЗ незабавно я отмени и издаде нова, в която бяха съобразени и 
изложените в т. 1 аргументи, касаещи нейната незаконосъобразност, което заслужава положи-
телна оценка. 

3. Заповедите на МЗ – изводи

Тъй като общият брой на заповедите, които МЗ е издал от началото на извънредното по-
ложение до края на май надхвърля 100, е важно да се направят няколко важни извода, относими 
към цялата нормотворческа дейност на МЗ. Всички мерки по време на извънредното положение 
и извънредната епидемична обстановка се въвеждат със заповеди на МЗ и затова е важно ана-
лизът да обърне внимание на някои техни пороци. Целта е да използваме изводите, направени по 
време на мониторинга на тази нормотворческа дейност, за да се подобри тя занапред. 

Макар епидемията от нов вирус да поставя всички в непозната ситуация, развиваща се 
динамично и понякога непредвидимо, когато се създават правила за поведение, които пряко 
засягат основни човешки права, е необходимо те да бъдат ясни, разбираеми, непротиворечиви 
и да създават сигурност. Няма да се спирам върху спора в теорията дали издаваните заповеди 
са общи (ОАА) или нормативни административни актове (НАА)11, а ще акцентирам върху реда за 
издаването им и други пороци, които са налице без значение от изхода на този спор. 

3.1. Неспазване на процедурата по издаване

Дори да се приеме, че заповедите са ОАА и административният орган не дължи да изпълни 
процедурата по чл. 26 и сл. от ЗНА, както и да обнародва издадените актове, то все пак се 

10 На този важен аспект е обърнато внимание от адв. Снежана Стефанова в жалба до Министъра на здравеопазването против 
заповед No РД–01-264/14.05.2020 г. на МЗ.

11 Повече: Петров, Васил „Общият административен акт“, изд. Сиела, 2017 г. и Вълчев, Даниел: https://news.lex.bg/за-вируса-право-
то-и-други-важни-неща/?fbclid=IwAR1RE9KtdUfcu-W9WG2b3vCGbU-Z5RJw0FCHws2GDI0g2kM7Rh2ehWN6xz0, посетен на 09.06.2020 г. 

https://news.lex.bg/за-вируса-правото-и-други-важни-неща/?fbclid=IwAR1RE9KtdUfcu-W9WG2b3vCGbU-Z5RJw0FCHws2GDI0g2kM7Rh2ehWN6xz0
https://news.lex.bg/за-вируса-правото-и-други-важни-неща/?fbclid=IwAR1RE9KtdUfcu-W9WG2b3vCGbU-Z5RJw0FCHws2GDI0g2kM7Rh2ehWN6xz0
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установяват нарушения при издаването им. Всички заповеди са издадени при позоваване на 
процедурата, предвидена в чл. 73 от АПК, която допуска при неотложност да не се спазят някои 
от разпоредбите, задължаващи органът да осигури уведомяване и участие на заинтересова-
ните лица в производството по издаване на акта. В тези случаи обаче в хода на изпълнение 
на акта се оповестяват съображенията за издаването му. За издаването на голяма част от 
заповедите не са излагани мотиви, като например позоваване на анализи за хода на епидемия-
та, научни доказателства за ефективността на даден метод, статистически анализи и други. 
Вярно е, че Националният оперативен щаб към Министерския съвет (МС) ежедневно съобщава 
на гражданите някои данни, касаещи епидемията (заболяемост, леталитет) и в някои случаи 
повече или по-малко подробно обяснява причините за формулиране на част от предложенията 
за вземане на мерки. Доколкото обаче НОЩ е консултативен орган на МС, той не може да опо-
вестява съображения за издаване на актове, изхождащи от МЗ.

3.2. Липса на кодификация на правилата:

Големият брой заповеди и честата отмяна или изменение на вече издадени заповеди за-
трудни изключително много проследяването и откриването на актуалните правила. Могат да 
се дадат много примери, при които с една заповед се отменят и изменят няколко други, като 
тази промяна не се отразява в самите отменени или изменени заповеди, а се налага да се про-
следява дълга верига от актове, издавани последователно във времето. 

Някои от заповедите бяха отменяни или изменяни няколко часа след издаването им, като не 
липсваше и прецедент, при който текстът на една заповед беше променен, но заповедта ос-
тана под същия номер и дата на издаване. На страницата на МЗ тази заповед просъществува 
в два различни варианта в началото и в края на деня (Заповед No РД–01–124/13.03.2020 г.). 

3.3. Неясноти при използване на различни понятия и термини

Част от заповедите, с които се въвеждат правила, използват изрази и понятия, които не 
са дефинирани и създават условия за противоречиво тълкуване. Например в няколко заповеди 
се използва изразът „видима възраст над 60 г.“, по отношение на достъпа до хранителни ма-
газини в определен часови диапазон; „възстановява се поетапно приемът и провеждането на 
планова лечебна и оперативна дейност“, без да се определи какво означава „поетапно“ и как-
ви са отделните етапи на възстановяване (в същата заповед беше предвидено първо да се 
приемат за лечение „най-належащите“ случаи, като не беше посочено какви са критериите за 
належащ, по-належащ и най-належащ случай). Също липсват дефиниции на „открити и закрити 
обществени места“, касаещи ограничения при достъпа до тях или носенето на предпазни маски, 
закриващи лицето и носа. 

III. Достъп до медицинска помощ по време на епидемията

1. Достъп до планова медицинска помощ

Една от първите заповеди, които бяха издадени от МЗ след обявяване на извънредното 
положение, засегна в сериозна степен достъпа до планова медицинска помощ. Със Заповед No РД–
01–124/13.03.2020 г. се преустанови „приемът и провеждането на планова оперативна дейност“, 
включително присаждането на органи от трупни или живи донори. Съдържанието на тази за-
брана не е съвсем ясно, защото прилагателното „планова“ липсва по отношение на приема, а е 
отнесено единствено към оперативната дейност. Въпреки тази неточност, смятам, че воля-
та на издателя на заповедта по-скоро е била насочена към забрана на плановия прием, а не на 
приема в болници по принцип. Хоспитализацията на пациенти в лечебните заведения може да 
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бъде планова или спешна, като последната се осъществява при състояния, които застраша-
ват живота или функционирането на отделни органи или системи12. Този прием не може да бъде 
ограничен, защото ще застраши живота на много граждани, а противоепидемичните мерки не 
могат да засягат правото на живот на гражданите.

Сред плановите пациенти обаче има такива, чийто живот не е непосредствено застра-
шен, но забавянето на медицинската помощ във времето би нанесло сериозни вреди върху 
здравето на човека. Такива са например пациентите с онкологично заболяване, които се нуж-
даят от операция, провеждане на лъчетерапия или химиотерапия; пациенти, нуждаещи се от 
планова медицинска помощ във връзка с хронично заболяване, което може да прогресира, ако не 
бъде лекувано своевременно (например различни сърдечно-съдови заболявания, системни авто-
имунни заболявания, ендокринни заболявания).

Можем да предположим, че мотивите за издаването на тази забрана са свързани с опаз-
ване живота и здравето на пациентите. В условията на разпространение на вирус с високо 
репродуктивно число, без установени безспорни методи за лечение, без възможност за вакси-
нация и без наличие на конкретен лекарствен продукт, който лекува заболяването, е нормално 
да се изолират най-напред уязвимите групи пациенти. Освен това в началото на епидемията 
имаше дефицит от дезинфектанти, предпазни облекла за персонала и за гражданите, кое-
то води до по-голям риск от вътрешноболнично разпространение на вируса. В допълнение, 
беше необходимо осигуряване на повече ресурси за лечение на пациенти с COVID–19, тъй като 
в различни държави имаше данни за претоварване на здравните им системи (Италия, Испания, 
Китай, САЩ). 

В същото време, при ограничаването на плановата медицинска помощ следва внимателно 
да се анализира балансът между осигуряването на безопасно и сигурно лечение, предвидено в чл. 
86, ал. 1, т. 10 от ЗЗ и правото на своевременно и достъпно лечение в чл. 81, ал. 2, т. 1 от ЗЗ, как-
то и да се създаде възможност за прилагане на индивидуален подход при някои групи пациенти 
според състоянието им, техните нужди и информирания избор, който могат да осъществят. 
Например в Латвия се забраняват всички медицински дейности, освен тези, които изрично са 
посочени в специална заповед и сред тях са включени медицинските услуги на общопрактику-
ващите лекари, спешна дентална помощ, осигуряване на необходими медикаменти при лечение 
(химиотерапия, метадонова терапия), лечение на уязвими групи от населението – например 
пациенти, страдащи от психиатрични заболявания; В Латвия е предвиден и зелен коридор за 
бърза диагностика и лечение на онкологични заболявания по време на епидемията. 

Освен това, по повод на тази забрана особено ясно се забеляза един недостатък на ЗЗ, 
който съществува и от преди появата на епидемията, но до този момент оставаше по-скоро 
незабелязан. В закона липсва действаща процедура, която пациентите да използват, когато 
смятат, че неоснователно е ограничен достъпът им до лечение. Единствената възможност е 
да сезират Изпълнителна агенция „Медицински одит“, но при спешни случаи или такива, които 
трудно биха могли да се отложат във времето, това е една неефективна възможност. 

Ограничението, въведено на 13.03.2020 г., продължи малко повече над месец, като на 20.04.2020 
г. е издадена заповед, с която се възстановява плановата болнична дейност. Както вече беше 
обсъдено по-горе, в заповедта е предвидено поетапното възстановяване при приемане на 
най-належащите случаи, но без ясни критерии кой и по какъв начин извършва тази преценка и 
през какви етапи ще преминава възстановяването на дейността. 

12 Наредба No 3/2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт по спешна медицина.
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2. Достъп до медицинска помощ, свързана с репродуктивното здраве

Сред плановата дейност се включва и тази, свързана с прекратяване на нежелана бремен-
ност или прекъсване на бременност по медицински причини. Доколкото прекратяването следва 
да се извърши в конкретен срок от бременността, ограничаването на този вид медицинска 
помощ може да доведе до сериозно засягане на правото на избор на жената дали да продължи 
своята бременност, особено в случаи, когато са налице медицински противопоказания за износ-
ването на плода.

Срочна е и медицинската помощ на бременни жени, тъй като определени изследвания и ди-
агностични дейности следва да се извършват през определен интервал от време (с оглед сво-
евременна диагностика на дадена патология) или в определен срок от бременността (например 
фетална морфология). Пропускането им може да има сериозни последствия за бременните и 
новороденото, поради което подходът за пълно преустановяване на женските консултации не 
е пропорционален. В заповедта можеше да се предвидят изключения от забраната и да се въ-
ведат ясни и конкретни правила при осъществяването на тези дейности, които няма да за-
страшат бременната, плода и околните (например отделни кабинети и входове, дезинфекция, 
интервали между прегледите и изследванията на отделни пациенти и други). 

Съветът на Европа обърна специално внимание върху защитата на репродуктивните права 
по време на пандемията. В някои държави например, достъпът до медицинска помощ за пре-
късване на бременност е ограничен или невъзможен (Малта). Най-сериозно е положението в 
държави, в които абортът не е разрешен и жените трябва да пътуват до съседна държава, но 
при затворени граници това не може да се осъществи. В някои държави (например Словакия) са 
докладвани множество случаи на нарушаване на правата на раждащата жена, предприемане на 
дейности без информирано съгласие, забрана за присъствие на партньора по време на ражда-
нето и други ограничения. Има и добри примери: Италия и Франция изрично посочват, че здрав-
ната система следва да осигури непрекъсваемост на медицинската помощ за прекъсване на 
бременност, а във Великобритания се осигурява прекъсване на бременност чрез медикаменти 
и използване на телемедицина. 

Достъпът до лечение на стерилитет, включително чрез медицински услуги в областта на 
асистираната репродукция, също беше органичен в много държави, включително за кратко и в 
България. 

В средата на април American Society for Reproductive Medicine (ASRM) препоръча преустано-
вяване на различни по вид дейности по асистирана репродукция с изричното отбелязване, че 
„се обмислят стратегии и добри практики за възстановяване на дейности, които са зависими 
от времето“. При издаване на препоръките се отчитат различни фактори, които поставят 
на първо място безопасността на пациента и медицинския персонал; степента на развитие 
на пандемията; разпределението на ресурси, ако не достигат; обстоятелството, че някои 
състояния и диагнози са „времево чувствителни“. Във Великобритания Human Fertilization and 
Embryology Authority издаде задължително указание от 23.03.2020 г., съобразено с развитието 
на пандемията и задължи всички места, в които се осъществява дейност по асистирана ре-
продукция, да преустановят дейност с изключение на дейностите, насочени към пациенти, за 
които има писмени данни от регистриран специалист, че има риск от преждевременно разви-
тие на стерилитет. На 22.04.2020 г. е изготвено съобщение до всички семейства, засегнати от 
спирането на дейностите, в което те са уведомени, че Бордът на организацията е обсъдил на 
21.04.2020 г. как да се осъществи постепенното възстановяване на лечението, като се вземат 



52

предвид мненията на професионалните асоциации и  отражението, което тези решения ще 
имат върху Националната здравна система (NHS). European Society of Human Reproduction and 
Embryology препоръча вземане на определени мерки в тази област, включително преустановява-
не на някои дейности, но при отчитане на индивидуалните особености при всеки случай. 

В България достъпът до дейности по асистирана репродукция беше забранен със заповед 
на МЗ от 21.04.2020 г. Прави впечатление, че същия ден МЗ издаде заповед, с която възстанови 
плановия прием и операции. Както всяка друга ограничителна мярка в условията на извънредно-
то положение и при тази трябва да се анализира нейната пропорционалност и обоснованост, 
като не се допуска дискриминация при прилагането ѝ.

Заповедта не съдържаше мотиви, които да обосновават спирането на всяка една от посо-
чените дейности. С нея например се установи забрана за започване на нови процедури за жени 
до 39 г., без да са посочени мотиви за поставяне на тази възрастова граница. Не бяха взети 
предвид и препоръките на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве 
(БАСРЗ) в нейно писмо от 07.04.2020 г. до Министъра на здравеопазването. В него се посочва, 
че процедурите по асистирана репродукция при определена група пациенти могат да бъдат 
отложени в периода на извънредното положение, освен ако „елективно по преценка на леку-
ващия репродуктивен специалист няма основателни причини за наложително провеждане на 
лечение за забременяване“. Тази препоръка на специалистите не е съобразена при издаване на 
заповедта, като резултатът доведе до категоричното и безусловно ограничаване на достъпа 
до лечение на двойките, без възможност да се съобразят специфични и строго индивидуални 
фактори.

Издаването на заповедта в деня, в който с друга заповед на МЗ се възстановява плановият 
прием на пациентите и провеждането на планови операции, подкрепя твърдението за непро-
порционалност на мярката. Ограничаването на плановия пример беше извършено с две цели: 
предотвратяване на разпространението на заболяването и съсредоточаване на повече ресурс 
за лечение на увеличения брой пациенти в резултат на пандемията. В този смисъл мерките 
спрямо хората с репродуктивни проблеми бяха дискриминативни в сравнение с тези, взети по 
отношение на други пациенти, страдащи от заболявания, които могат да бъдат оперирани или 
лекувани в планов порядък (лечение на херния, ендопротезиране, естетични операции и други).

IV. Лечение на пациенти с COVID–19 – методи и лекарствени продукти

1. Утвърдени от науката и практиката методи в условията на  
епидемия от нов коронавирус

Освен дискусия за необходимите противоепидемични мерки, тази пандемия повдигна въ-
проси за използване на специфични лекарствени продукти и методи за лечение на заболяване-
то, което причинява новият коронавирус. В много държави в Европа бяха приети ръководства 
за лечение на COVID–19 от различни органи или медицински организации. Например в Италия 
главна роля при формулирането на ръководствата за поведение има Italian Society of Anesthesia, 
Analgesia, Resuscitation and Intensive Care (SIAARTI)13, в Латвия различни протоколи се приемат от 
специална медицинска комисия (Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums), създадена със 
заповед Кабинета. В Люксембург се издават препоръки от Националния етичен комитет за 
етично поведение при лечението на пациенти с COVID–19 при недостиг на ресурси. В Норвегия 
препоръките се издават от Норвежкия институт по обществено здраве и други.

13 Информацията е предоставена от проф. Стефания Негри и Европейската асоциация по медицинско право: https://eahl.eu, 
последно посетен на 01.06.2020 г.

https://eahl.eu
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Препоръките и ръководствата за поведение при лечение на COVID–19 са изключително важни. 
Съвременните тенденции в медицинската наука все повече изискват използването на „медици-
на, базирана на доказателства“, която се дефинира като съвестно, ясно и разумно приложение 
на най-добрите съвременни доказателства при вземането на решения относно грижите за 
всеки отделен пациент. Това означава, че действията на медицинските специалисти след-
ва да се основават на съответните данни, които са извлечени от достоверни източници 
на медицинска информация. Тяхната научна достоверност се оценява по определена скала14, а 
изведените от тях препоръки се оценяват относно своята доказаност на базата на анализ 
на основополагащите ги научни публикации по определена четирибуквена скала15. Сред най-дос-
товерните източници се посочват мета-анализите и систематичните прегледи на различни 
клинични проучвания или научни изследвания, а сред по-слабо достоверните са неаналитичните 
публикации и описанията на отделни клинични случаи.

Както в ЗЗ, така и в съдебната практика е утвърдено изискването за прилагане на утвър-
дени от науката и практиката методи при лечение на пациенти16.

В условията на нововъзникнало заболяване, каквото е причиненото от новия коронавирус, е 
възможно или да липсват утвърдени методи от науката и практиката, или те непрекъснато 
да се променят. Възможно е също някои методи, които са се прилагали до един момент, да се 
приемат като неправилни. Това е така, защото различните методи за лечение в медицината се 
утвърждават след провеждане на научни изследвания и клинични изпитвания, след внимателно 
събиране и анализиране на данни по предварително разработени протоколи и подлежат на не-
прекъснати промени17.

Ето защо по време на подобна епидемия е възможно да се стигне до заемането на крайни 
позиции относно прилагането на чл. 79 от ЗЗ като този риск не беше обсъждан широко в прав-
ните и медицинските среди. Очертават се две тези:

От една страна е възможно е да се приеме, че при настъпили вреди (усложнения при оказване 
на медицинска помощ или смърт), поведението на медицинските специалисти винаги е проти-
воправно, тъй като на практика не е възможно да се оказва медицинска помощ на пациенти с 
COVID–19 по утвърдени от науката и практиката методи, понеже такива просто няма. Така 
например, за кратък период от време (докато траеше извънредното положение) беше сфор-
миран Медицински експертен съвет (консултативен орган към Министерския съвет), който да 
създаде протоколи за лечение на пациенти с COVID–19. По данни на един от членовете му, препо-
ръките на МЕС се обновяват непрекъснато според данните и изводите, които се споделят от 
колегите им в различни държави с разпространение на заболяването18. Също така Световната 
здравна организация (СЗО), Европейският център за контрол на заболяванията (ECDC) и Центъ-

14 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). SIGN 50: a guideline developer’s handbook. Edinburgh: SIGN; 2014. (SIGN publication no. 
50). [October 2014]. Available from URL: http://www.sign.ac.uk – послед но посетен на 09.06.2020 г. 

15 Петкова, Б. Доклад: Медицина, базирана на доказателства, като основа на съвременната клинична практика, изготвен във 
връзка с проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в 
майчиното здравеопазване“ по Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009 – 2014. 

16 Решение No 57/06.01.2015 г. по гр. д. No 5235/2011 г. на Софийския градски съд; Решение No 2297/21.03.2016 г. по гр. д. No 7607/2012 г. 
на Софийския градски съд и др. 

17 Повече за съответствието на лечението на пациентите с установените от медицинската наука и практика методи и 
технологии, медицински стандарти и принципът за качество на медицинската помощ: Шаркова, М. „Медицинският деликт“, 
издание на ЦОА „Кръстю Цончев“, С., 2018. 

18 https://bnr.bg/horizont/post/101271464/prof-kosta-kostov-trabva-ni-mnogo-vreme-za-da-stignem-do-lechenieto-na-koronavirusa – пос-
лед но посетен на 09.06.2020 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101271464/prof-kosta-kostov-trabva-ni-mnogo-vreme-za-da-stignem-do-lechenieto-na-koronavirusa
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рът за контрол на заболяванията (CDC) непрекъснато обновяват своите препоръки за лечение 
на нововъзникналото заболяване.

Възприемането на първата теза би довело до тежки последици за здравните системи, за-
щото ще доведе до увеличаване на броя на лекарите, практикуващи дефанзивна медицина. Има 
риск медицинските специалисти да отказват да участват в лечението на пациенти с COVID–19, 
което ще доведе до увеличение на споровете в областта на медицинските деликти. Това съз-
дава опасност от финансово натоварване на отделните специалисти, лечебните заведения и 
застрахователите. Освен това обстоятелството, че към конкретен момент няма утвърдени 
от науката и практиката методи за лечение на нововъзникнало заболяване, съвсем не означава, 
че лечението му винаги е противоправно. Подобен извод би означавало да приемем, че лекари-
те нямат право да оказват медицинска помощ на пациенти, за чието заболяване не са налице 
общоприети в науката и практиката методи на лечение. Също така, дори при нововъзникнали 
заболявания като COVID–19, науката и практиката са утвърдили методи за лечение на отделни 
симптоми и състояния и те се използват – например лечение на висока температура, пневмо-
ния, дихателна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност и други. 

Втората теза изключва изцяло противоправността при или по повод оказване на медицин-
ска помощ на пациенти с COVID–19, защото лекарите нямат задължение да прилагат методи, 
които не са базирани на доказателства, съответно доколкото се дискутират различни мето-
ди за лечение, всеки един от тях би могъл да е правилен и подходящ. Например губернаторът на 
щата Ню Йорк в САЩ издаде специален акт (executive order), с който изключи възможността да 
възникне гражданска отговорност за медицинските специалисти за вреди, настъпили в резул-
тат на каквито и да било деяния, извършени във връзка с лечението на пациенти с COVID–1919. 
Този подход също не може да бъде подкрепен, тъй като не гарантира в достатъчна степен 
правата на пациентите и осигуряването на качествена медицинска помощ, до каквато те 
несъмнено имат право на достъп по силата на чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето (ЗЗ). 

В тази ситуация е препоръчително да се имат предвид следните важни обстоятелства:

1. Задължението на медицинските специалисти да оказват медицинска помощ като използват 
утвърдени от науката и практиката методи не означава, че те са длъжни да изчакат пос-
тигането на консенсус по даден въпрос, който се обсъжда сред медицинската научна общ-
ност, за да лекуват пациентите. Това не е възможно, тъй като болестите имат склонност 
да прогресират, ако не бъдат лекувани. В тези случаи е необходимо да се избере метод, за 
който към момента на лечението на конкретен пациент е включен в съответните досто-
верни източници като подходящ;

2. В случай че към дадения момент има няколко възможни метода за поведение, медицинският 
специалист би следвало да отчете ползите и рисковете от всеки един от тях в зависи-
мост от състоянието на пациента (противопоказания; наличие на придружаващи заболя-
вания; по-неинвазиният; такъв с по-малко на брой описани нежелани реакции)20. Разбира се, 
във всеки конкретен случай следва да се анализира и доколко е възможно да бъде приложен 
даден метод – какви условия са създадени за прилагането му и дали е обективно възможно 

19 https://www.mlmic.com/blog/physicians/new-york-physician-immunity-during-pandemic – последно посетена на 02.05.2020 г.
20 Така и Решение No 57/06.01.2015 г. по гр. д. No 5235/2011 г. на Софийския градски съд; свързани дела: в. гр. д. No 4369/2015 г. на Со-

фийския апелативен съд, гр. д. No 4347/2016 г. на ВКС: „Медицинската практика представлява високоспециализирана дейност, 
базирана на научни достижения и насочена към предпазване и лечение на хората. Въпреки достиженията на науката, няма ма-
тематически точни правила при прилагането им на практика. Основен принцип при всяко лечение обаче, освен бързината му, е 
избор на максимално ефективни и щадящи процедури, като инвазивните процедури и оперативното лечение са крайни мерки.”

https://www.mlmic.com/blog/physicians/new-york-physician-immunity-during-pandemic
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реализирането на това лечение (обезпеченост с апаратура, с лекарствени продукти, с не-
обходимите човешки ресурси и други)21;

3. Да се има предвид, че някои методи са „експериментални”. За такива съдебната практика 
приема методи, които в момента се проучват, разработват и се изпитва ефективността 
им22. Сред тях са клиничните изпитвания на лекарствени продукти или медицински изделия, 
извършвани по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, респек-
тивно по реда на Закона за медицинските изделия, както и научните изследвания по смисъла 
на чл. 197 в Закона за здравето. В чл. 197, ал. 2 от ЗЗ е посочено, че „медицинско научно изслед-
ване по смисъла на този закон е всеки опит върху хора, който се извършва с цел повишаване 
на медицинското познание“. Следователно, прилагането на експериментални методи, обект 
на научни изследвания, ще бъде противоправно, ако не е извършено по реда, предвиден в чл. 
197 и сл. ЗЗ. В последния пример е важно да се обърне внимание, че събирането на данни от 
прилагане на различни методи, разделяне на пациентите в различни групи според използва-
ния методи и други подобни дейности, касаещи прилагане на експериментални методи за 
лечение, също се приема като вид научно изследване и следва да се осъществява при спаз-
ване на изискванията на чл. 197 и сл. от ЗЗ. За съжаление, въпреки съществуващата законова 
делегация в чл. 206 от ЗЗ за издаване на наредба от МЗ, детайлизираща реда за провеждане 
на научни изследвания, такава не е издавана до този момент. 

4. Да се анализира моделът на „стандартната дължима грижа”23 в англосаксонското деликтно 
право24. В някои решения на българския съд25 се прилага този подход, при който поведението 
на лекаря се преценява през модела на „разумния човек” и неговите действия при същите 
обстоятелства. Съдът извършва преценката си, като ползва информация (експертиза) за 
обичайното поведение при аналогични обстоятелства, както и стандарти, съдържащи се 
в закони, наредби и ръководства26. В тези случаи моделът на дължимата от делинквента 
грижа не следва да е критерий за наличие на противоправно поведение, а обосновава от-
говорността му от субективна страна, „определяйки обема на дължимото предвиждане и 
характера на дължимите действия“27.

2. Лечение на пациентите с лекарства, извън предназначението им  
в кратката характеристика

Освен конкретни методи лечението на COVID–19 често включва и използване на различни 
лекарствени продукти. Още при възникване на епидемията в Китай непрекъснато се дискутира 
ефикасността на различни медикаменти, създадени и използвани за лечение на други заболява-
ния (малария, хепатит, синдром на придобитата имунна недостатъчност и други).

21 Така и Решение No 177/31.01.2014 г. по в. г. д. No 2677/2013 г. на Софийския апелативен съд; свързани дела: гр. д. No 4145/2007 г. на Со-
фийския градски съд, гр. д. No 1442/2012 г. на ВКС: „Препоръчва се прилагането на дебелоиглената биопсия, при което се допускат 
по-малко грешки. Тези стандарти са публикувани в страната след 2009 г., като през 2010 г. в България излиза стандарт на МЗ 
за патоморфологично изследване на рак на млечната жлеза, но в него дебелоиглената биопсия не е посочена като задължи-
телен метод и в практиката продължава използването на гефрирна диагностика. Ищцата е оперирана през 2006 г., когато 
интраоперативната гефрирна диагноза е била без алтернатива.”

22 Решение No 2810/2016 г. по адм. д. No 8578/2015 г. на ВАС.
23 ”Due diligence“.
24 Lucero v. Holbrook, 288 P. 3d, I228, I232 (Wyo. 2012). Negligence occurs when one fails to act as would a reasonable person of ordinary 

prudence under like circumstances.
25 Решение No 632/04.04.2016 г. по в. гр. д. No 744/2015 г. на Софийския апелативен съд: „Така, както според всички изслушани по 

делото експертизи (включително тази във въззивната инстанция) е установено, да се процедира в идентични случаи.”
26 Gostin, Lawrence, Lindsay F. Wiley, Public Health law, University of California Press, 2016. 
27 Виж Конов, Т. Цит. съч. с. 157. 
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Съгласно чл. 34, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Закона за лекарствените продукти в хуманната ме-
дицина (ЗЛПХМ), използването на лекарствени продукти се извършва според терапевтичните 
показания, посочени в кратката характеристика на съответния продукт. Когато даден лекар-
ствен продукт се прилага извън тези терапевтични показания (в конкретния случай за лечение 
на COVID–19), това означава, че този продукт се използва извън кратката характеристика или 
„off label“.

Дефиницията на Европейската лекарствена агенция (EMA) за off label употреба на лекар-
ствен продукт е следната: случай, при който лекарствен продукт нарочно се използва за ме-
дицински цели извън кратката характеристика на продукта, включително използването на 
лекарствен продукт в педиатрията, който не е предназначен за лечение на деца28.

Издаването на разрешение за употреба на всеки лекарствен продукт се предхожда от про-
веждането на клинични изпитвания, които протичат в няколко фази и по време на които се 
оценява безопасността и ефикасността на даден лекарствен продукт. Ефикасността му не 
се преценява изобщо и по принцип, а е пряко свързана с лечението на конкретно заболяване. 
Клиничното изпитване се провежда при стриктното спазване на протокол, който включва и 
подбор на пациенти с конкретни характеристики (възраст, пол, заболяване, придружаващи за-
болявания)29. В кратката характеристика на продукта не може да се включват терапевтични 
показания, за които не е изследвана безопасността и ефикасността на лекарството. Освен 
това използването на даден продукт „off label“ означава, че за тази употреба (извън кратката 
характеристика) не е определена дозировката на съответното лекарство, контраиндикаци-
ите и други важни въпроси, за които не са събрани данни по време на клиничните изпитвания 
(например лечение с този продукт на деца, вместо на възрастни).

Законодателството на Европейския съюз (ЕС) не регулира как ще бъдат използвани лекар-
ствата в медицинската практика, като се приема, че това е въпрос, който възниква в отно-
шенията „лекар – пациент“. Начинът, по който държавите членки организират своите здрав-
ни системи, и начините, по които лекарите приемат своите професионални задължения, не е 
въпрос, който се урежда от общностното законодателство – начинът на предоставяне на 
медицински услуги и редът за оказването на медицинска помощ са предмет на национална ре-
гулация30. В свое решение Съдът на ЕС приема, че „предписването на лекарства извън кратката 
характеристика не е забранено, дори не е уредено от правото на ЕС“ и „няма разпоредба, която 
да забранява на лекарите да предписват лекарствен продукт с индикации, различни от тези, 
които са включени в разрешението за употреба“ 31.

Използването на лекарствен продукт извън кратката му характеристика обаче не е регла-
ментирано в България и поради тази причина се приема, че използването му е противоправно: 
„поставянето на препарата A., според настоящия състав, представлява противоправно пове-
дение, доколкото от кредитираната от съда СМЕ се доказа категорично, че лекарственият 

28 European Medicines Agency (EMA) Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Annex I – Definitions (Rev 2) 2013. (EMA/876333/2011 
Rev 2*).

29 Настоящото изложение няма да се спира върху въпросите, свързани с провеждане на клинични изпитвания и административ-
ните процедури, касаещи издаване на разрешенията за употреба. 

30 Чл. 168 (7) ДФЕС: Действията на Съюза са съобразени изцяло с отговорностите на държавите членки що се отнася до оп-
ределянето на тяхната здравна политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински 
грижи. Отговорностите на държавите членки включват управлението на здравните услуги и медицинските грижи, както и 
разпределянето на ресурсите, които са им предоставени. Мерките (посочени в параграф 4, буква a) не засягат националните 
разпоредби относно донорството на органи и на кръв, нито тяхното използване за медицински цели. 

31 T–452/14 Laboratoires CTRS v Commission, paragraph 79.
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продукт A. е разрешен за употреба в България от 31.03.2004 г., но употребата на медикамента 
в офталмологията не е разрешена и същият се прилага неофициално off label от много офта-
лмолози в България“ 32.

Използването на лекарствен продукт off label следва да се отграничава от състрадател-
ната употреба на лекарствен продукт. Последната възможност е уредена в чл. 9, ал. 3 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). По смисъла на чл. 83 от 
Регламент (ЕО) No 726/2004 на Европейския парламент състрадателна или „палиативна упо-
треба“ означава предоставяне на лекарствен продукт, спадащ към категориите, посочени в 
член 3, параграфи 1 и 2, на разположение по хуманни съображения на група пациенти, страдащи 
от хронично или тежко инвалидизиращо заболяване или заболяване, което може да се счита за 
животозастрашаващо и които не могат да бъдат лекувани удовлетворително с помощта на 
разрешен лекарствен продукт. Въпросният лекарствен продукт трябва да бъде или обект 
на заявление за разрешение за търговия по смисъла на член 6 от настоящия регламент, или 
в процес на клинично изпитване. Такъв продукт за лечение на COVID–19 например в момента е 
Remdesivir.

Използването на off label лекарствени продукти поставя сериозни правни и етични дилеми 
при лечението на пациенти с COVID–19. От една страна, всеки лекар е длъжен да гарантира въз-
можно най-високия стандарт на безопасност на лечението, съгласно изискванията на чл. 86, ал. 
1, т. 10 от ЗЗ. От друга страна обаче, не винаги има напълно подходящи лекарствени продукти 
за всеки специфичен случай и понякога се стига до изчерпване на терапевтичните възмож-
ности, без да се достигне до желания резултат – излекуването на пациента. В тази ситуация 
лекарите са поставени пред дилемата дали да оставят пациента без последващо лечение, или 
да приложат лекарствен продукт, който не е предназначен за лечението на това заболяване 
и съответно може да доведе до възникване на нежелани лекарствени реакции. Този въпрос е 
изключително важен и от гледна точка на възникването на юридическа отговорност за лекаря 
при взимане на едното или другото решение.

В тези случаи е важно да се обсъдят следните въпроси:

1). Лекарят нарушава ли задължението си да положи дължима грижа, ако не приложи тези лекар-
ствени продукти, за които има отделни научни данни за ефикасност при лечение на това 
заболяване (макар същите да са оскъдни)?

2). Какви са правните последици при възникването на сериозни нежелани лекарствени реакции 
от използването off label на приложените лекарствени продукти?

3). Кой носи риска от възникването им – лекарят, който е приложил лекарствения продукт, или 
пациентът?

Обстоятелството, че даден лекарствен продукт не е предназначен за лечението на COVID–19 
не означава, че той не трябва да се използва и пациентите не трябва да бъдат лекувани. Без-
действието също би могло да доведе до възникване на юридическа отговорност за лекаря или 
лечебното заведение, доколкото би могло да се приеме, че не са изчерпани всички терапевтични 
възможности, за които съществуват данни, че са ефикасни – макар и при наличието на риск от 
тяхното прилагане. Разбира се, при взимането на решение за прилагането на такава терапия 
следва да се направи оценка между ползата и риска от прилагането, както и да се прецени 
рискът от неприлагането ѝ.
32 Решение No 303262/2017 г., постановено по гр. д. No 53535/2016 г. на Софийски районен съд, свързани дела: гр. д. No 8267/2018 г. на 

Софийски градски съд (в сила). 
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В контекста на разпределянето на риска между лекаря и пациента следва да се обърне вни-
мание на информираното съгласие, което се предоставя от пациента. В България съдебната 
практика приема, че информираното съгласие има две важни роли.

В определени случаи се счита, че медицинският специалист или лечебното заведение няма 
да носят отговорност при възникване на нежелано събитие, ако бъде установено, че пациен-
тът би се съгласил на предложеното лечение при всички положения (т.е. дори да е знаел, че това 
нежелано събитие може да се случи, пак би се съгласил на предложеното лечение)33. В други случаи 
се приема, че следва да се приложи принципът „комуто ползите, нему и риска“ – отговорност 
за лекаря или за лечебното заведение няма да възникне, ако последните докажат, че рискът от 
настъпване на вредата се е прехвърлил върху пациента, тъй като последният е бил уведомен 
надлежно за него, съответно го е акцептирал (приел)34.

Може ли обаче да се приеме, че при наличие на информирано съгласие от пациента за про-
веждане на лечение, което не е разрешено от действащото ни законодателство, последният 
акцептира риска и съответно отговорността за последващите нежелани лекарствени реак-
ции ще се прехвърли в неговия патримониум? В този случай съдебната практика приема, че 
надлежно предоставеното информирано съгласие не прави правомерно всяко едно действие 
на медицинските специалисти, тъй като не освобождава лекаря от отговорност, ако дейст-
вията му са били неправилни.

В този смисъл е и следното съдебно решение: „Всяко увреждане, настъпило в пряка причин-
на връзка с неправилни действия на лекаря, е противоправно. Неговата противоправност не 
се изключва поради даденото от пациента съгласие да бъде нарушена неприкосновеността 
и целостта на тялото му“35 В решение по гр. д. No 1773/2009 г. на ВКС се сочи: „…неговото из-
ползване (на гел) в случая се явява противоправно, доколкото според настоящия състав не са 
били налице медицински показания, които, според първоначалното му разрешение, се явяват 
необходима предпоставка, за да се пристъпи към неговата употреба. В тази насока съдът 
възприема становището на в.л доц. Б., изразил особено мнение по приетата от въззивната 
инстанция тройна експертиза. Според него медицински показания при козметично лечение 
или интервенции има само при случаи на дефекти на кожата и подкожието, причинени от 
травми, изгаряния, някои заболявания и пр., като размерът на гърдите не може да се смята 
за медицинско показание, обосноваващо ползването на хидрогела.“ Освен това съдът добавя, 
че „не може да се приеме застъпеното от въззивната инстанция становище, според което 
вината на ответника е отпаднала, предвид подписаната от касаторката-ищца декларация. 
Последното следва от обстоятелството, че именно лекарят притежава или следва да при-
тежава специалните знания, които му позволяват реално да преценява рисковете от една или 
друга медицинска интервенция.“

Следователно, според актуалната съдебна практика, използването на лекарствени про-
дукти извън кратката им характеристика в България е противоправно, като наличието на 
информирано съгласие от пациента не освобождава медицинските специалисти и лечебните 
заведения – възложители на работа, от възникване на деликтна отговорност. Това може да се 
окаже предпоставка за дефанзивно поведение сред медицинските специалисти при лечението 
на COVID–19 при взимане на клинични решения. 

Тази концепция би следвало да се преосмисли, тъй като изводите на съда са направени по 
повод спорове, касаещи неспешни медицински състояния (в единия случай става дума за лечение 
на заболяване на очите, а в другия – за естетична корекция). Съвсем друга е ситуацията с ново-
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възникнало заболяване, което в определени случаи причинява животозастрашаваща инфекция, 
за която няма конкретен лекарствен продукт, който да я лекува дефинитивно. В този случай е 
възможно даден лекарствен продукт да е единствената възможност за лечение на пациента и 
информираното съгласие да „разпредели“ риска между него и медицинския специалист, като се 
приложи принципът „комуто ползите, нему и риска“.

Едно от възможните решения касае инициирането на законодателна промяна в ЗЛПХМ, коя-
то е свързана с разрешаването на off label прилагане на лекарствени продукти при наличието 
на определени условия. На електронната страница на Министерството на здравеопазването 
е публикуван законопроект за изменение и допълнение на ЗЛПХМ, в който се предлага въвеж-
дането на off label употребата на лекарствени продукти при определени условия36, но такъв 
законопроект все още не е внесен в Народното събрание.

Освен това за някои лекарствени продукти е възможно прилагането на чл. 10, ал. 1 ЗЛПХМ, 
даващ възможност на министъра на здравеопазването със своя заповед и по предложение на 
Главния държавен инспектор да разреши лечение за определен срок с лекарствен продукт, кой-
то не е разрешен по реда на Глава трета от ЗЛПХМ, когато в страната има обявена епидемия, 
причинена от патогенни микроорганизми или токсини, или има предполагаемо или потвърдено 
разпространение на химически агенти или ядрена радиация и няма подходящ разрешен за упо-
треба лекарствен продукт. В този случай чл. 10, ал. 2 ЗЛПХМ предвижда, че притежателите 
на разрешение за употреба, производителите и медицинските специалисти не носят граж-
данска или административнонаказателна отговорност за последствията при употреба на 
неразрешено показание. Такава заповед е издадена от министъра на здравеопазването на 14 
май 2020 г. и с нея се разреши употребата на лекарствените продукти Хидроксихлорин и Ази-
тромицин37.

V. Заключение

Анализът на състоянието на правната уредба по време на епидемията показва, че макар 
и правилни от епидемиологична гледна точка, взетите мерки не съответстваха напълно на 
стандартите на международното право в областта на човешките права. Допускаха се сери-
озни пропуски при прилагане на действащото законодателство и издаването на нормативни 
и общи административни актове, в които се отразяваха различните по вид ограничителни 
мерки. Статистиката поставя България на едно от последните места в Европа по брой случаи 
и леталитет, което е знак за успешно справяне с епидемията. Разбира се, този успех не следва 

36 Чл. 266б. (1) По изключение, при липса на алтернатива за лечение на конкретен пациент и само в интерес на неговото здраве, 
разрешен за употреба в страната лекарствен продукт може да се прилага извън одобрените с кратката характеристика 
на лекарствения продукт показания, при наличие на достатъчно научни основания за това.

(2) Лекарственият продукт по ал. 1 се предписва от комисия от трима лекари от лечебно заведение за болнична помощ с 
призната специалност по профила на заболяването, които мотивират даденото предписание.

(3) Лечението се провежда в лечебно заведение за болнична помощ след получаването на писмено информирано съгласие на 
пациента.

(4) Всеки етап от лечението на пациента се проследява и документира от лекарите от комисията по ал. 2, които носят 
отговорност за провеждане на лечението по ал. 1.

(5) Комисията по ал. 2 уведомява Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) 
за провежданото лечение по ал. 1.

(6) Условията и редът за получаване на информирано съгласие от пациента, документирането и проследяването на ефикас-
ността и лекарствената безопасност се определят в наредбата по чл. 9, ал. 1.

(7) За показанията по ал. 1 лекарствените продукти не могат да се заплащат с публични средства“.
37 http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/14/1589464488225document_rd-01-266_lechenie_na_patsienti.pdf, посетена 

последно на 09.06.2020 г. 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/14/1589464488225document_rd-01-266_lechenie_na_patsienti.pdf
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да се заплаща с цената на сериозно застрашаване на фундаментални човешки права, гаранти-
рани на конституционно равнище и от международни правни инструменти.

Ефективността на мерките от епидемиологична гледна точка подсказва, че нарушенията 
не са били драстични, но някои примери в предложения анализ са обезпокоителни. Ако се върнем 
към думите на професор Дейвид Патерсън за връзката между общественото здраве и човеш-
ките права, ще достигнем до един от най-важните изводи от епидемията: За да е успешна 
дадена стратегия срещу пандемията, е необходимо да разглеждаме общественото здраве и 
човешките права не като конкурентни, а като свързани помежду си цели. Това може да се случи 
само когато правото и медицинската наука си взаимодействат, за да постигнат онази синер-
гия, която ще гарантира едновременно осигуряването на живота и здравето на всеки един и на 
всички нас, без неоправдано да засяга основни човешки права.
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Свобода на словото, достъп до обществена информация  
и използване на трафични данни във време на пандемия

адв. Александър Кашъмов

Резюме: Кризата, свързана с епидемията от COVID–19, логично доведе до извънредни мерки за сп-
равяне с нея, включително ограничаващи основни права. Същевременно въпросът за спазването на 
баланс между целите, преследвани с мерките, и защитата на тези права и свободи, бе от първо-
степенно значение. За отстояването на демократичните ценности бе важно гарантирането на 
три основни права, свързани с участието на човек в обществения живот – свободата на словото, 
правото на достъп до информация и зачитането на кореспонденцията и личните данни.

Държавното управление не може да бъде коригирано от членовете на обществото и да взема про-
зрачно и при широко участие решения, ако тези права не са гарантирани в максимална степен. След 
първоначалната непрозрачност и липса на практики по публикуване на документи в условията на 
извънредно положение, вследствие на обществения дебат правителството премина към оповестя-
ване на информация в интернет и създаване на специален информационен портал. Остават обаче 
някои теми, свързани с публикуването на консолидирани текстове на заповеди и съображенията за 
издаването им. Същевременно бяха направени опити за ограничаване на свободата на изразяване на 
мнение и по законодателен път бе разширен достъпът на МВР до данни за трафика на електронни 
съобщения, без достатъчни гаранции за правата на хората. 

Безпрецедентната криза, свързана с разпространението на заболяването COVID–19, и свър-
заните с опитите за преодоляването ѝ извънредни мерки поставиха редица въпроси пред де-
мократичните общества. Един от най-съществените измежду тях засяга защитата на ос-
новните права. Обявяването на извънредно положение в много държави, използването на правни 
средства с репресивен характер за обезпечаване на бързи действия на публичните власти 
естествено доведе до стесняването на периметъра на обичайното упражняване на основните 
свободи и права. Същевременно, доколкото самата цел на правовата държава и демократич-
ното общество е благото на индивидуалния човек, е немислимо да бъде допуснато изпълни-
телната власт да засяга индивидуалните права в по-голяма от обичайната степен, без това 
да е надлежно обосновано, пропорционално на легитимната цел, която се преследва, и да бъде 
скрепено със сериозен контрол за законосъобразност.

В България ограничаването на основните права, свързано с извънредните мерки на държав-
ните институции във връзка с превенция на разпространяването на заболяването, започна с 
приемането на решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно 
положение, което продължи два месеца. Това решение съответстваше на безпрецедентната си-
туация със заразата COVID–19 в целия свят. В началото на април 2020 г. броят на регистрирани-
те заразени надхвърли 1 000 000 души, а в началото на юни 2020 г. те са над 7 000 000, като броят 
на починалите вече е над 400 000. У нас още в първите дни след обявяването на извънредното 
положение се предприеха редица мерки за запазване на карантина и предотвратяване на раз-
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пространението на заразата. Натрупването на обем от информация относно тях, увеличаващ 
се благодарение на продължаващите промени относно мерките в продължение на почти три 
месеца, създава обстановка на неяснота и неведение какво е актуалното състояние на нещата. 

Някои общи бележки

Началото на извънредното положение

При обявяването на извънредно положение за гражданите не стана съвсем ясно каква е ро-
лята на всяка от отделните институции в този процес. Самото обявяване бе предшествано 
от вечерно заседание на правителството на 12 март 2020 г. и внесено и гласувано в Народното 
събрание на 13 март 2020 г., като към този момент не съществуваше особена яснота какво 
предстои и какви мерки биха могли да бъдат взети. В същия ден стана известно, че издадена 
заповед на министъра на здравеопазването вече е изменена следобед. Това беше индиция за 
огромната роля и власт, която той ще има в следващите месеци. В същите дни се появи и 
Националният оперативен щаб без въведение относно функциите му, все едно е предзададена 
и самоочевидна реалност. Тя обаче не само че не беше самоочевидна, но и извън брифингите и 
медийните публикации за нея през първите седмици нямаше никаква видимост в интернет. В 
рамките на правните документи щабът почти не присъства и до ден днешен, макар че е оче-
видна неговата голяма роля в даването на съвети за вземане на решения до степен, при която 
той се явява почти субект на тези решения. 

В този първи период информация за случващото се бе предоставяна основно и изключител-
но чрез медиите, което бе важно, но не и достатъчно. Известна яснота относно въвежданите 
правила, кои институции следва да ги създават, прилагат и контролират и какъв характер 
имат най-общо мерките бе внесена чрез обнародвания на 24 март Закон за мерките и действи-
ята по време на извънредното положение.

В съвременната демократична държава обаче е от голямо значение и хората да знаят свое-
временно и в пълнота, какви мерки се приемат, с какви цели и с какви очаквани резултати. Това 
е още по-важно, когато от тях се очаква да спазват приетите правила и да приведат поведе-
нието си в съответствие с тях. В тази връзка възникнаха редица въпроси относно навремен-
ното и пълно информиране на гражданите, оповестяването на съдържанието на заповеди на 
министъра на здравеопазването, директорите на регионалните здравни инспекции, заповеди 
на други министри, на кметове и т.н. Появи се легитимно питане дали предоставянето на 
информация в устна форма на т.нар. „брифинги“, макар и бърз и подходящ за кратки съобще-
ния способ, допринася в достатъчна степен за узнаването на действителното съдържание на 
взетите решения и за осъзнаване на вероятните последици от тяхното изпълнение, респ. от 
нарушаването на въведените с тях забрани. 

От друга страна, на един от редовните брифинги на 4 април 2020 г. бе обявено създаването 
на Национална информационна система за борба с COVID–19. Идеята очевидно бе да се обменя 
информация от здравен характер между институциите и хората в качеството им на потенци-
ални пациенти. Замисълът бе представен като свързан с информационен поток от хората към 
институциите и обратно. На 6 април 2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването 
бе разпоредено въвеждането в експлоатация на Национална информационна система за борба с 
COVID–19. Предвиждаше се част от тази система да представлява информационен уеб портал 
за граждани с актуална информация за епидемичната обстановка в страната.

На 10 април 2020 г. на редовен брифинг бе оповестено създаването на Единен информационен 
портал COVID–19. Порталът публикува събрана полезна информация и документи, създадени от 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/06/rd-01-184.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/06/rd-01-184.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/06/rd-01-184.pdf
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различните институции в изпълнителната власт, най-вече министерствата. Остана неясно 
обаче дали това е порталът, визиран в заповедта на министъра на здравеопазването, или 
става въпрос за отделна и независима инициативата на правителствената администрация. 

Паралелно на тези процеси бяха предприети инициативи за законодателни изменения в по-
сока ограничаване на основни права. Още преди обявяването на извънредното положение бе 
предложена промяна в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), която позволява 
определяне на размери на разходите по предоставяне на достъп до информация по неясен и 
следователно произволен начин от всяка една институция. Благодарение на кампанията на Про-
грама „Достъп до информация“ (ПДИ), подкрепена от 186 организации и граждани, тези изменения 
в момента са в Парламента – непридвижени, но не и оттеглени. Други законодателни промени 
бяха предложени във връзка с борбата с явлението „дезинформация“, както го обозначават де-
путатите вносители. Неприемането на текстовете, насочени към изменение на Закона за ра-
диото и телевизията, не обезкуражи вносителите, а напротив – те внесоха подобни текстове 
за изменение на Закона за защита на личните данни. 

За разлика от тези неслучили се, поне до момента, законови изменения между първо и второ 
четене на законопроекта относно мерките и действията във времето на извънредно положе-
ние бяха внесени текстове за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 
(ЗЕС). Те отново бяха предложени, както в случая със ЗДОИ, чрез преходни и заключителни раз-
поредби на друг закон1. С измененията се разшири възможността да се осъществява достъп 
до т.нар. данни за трафика на електронни съобщения. Тези законови промени влязоха в сила, но 
не изглежда тяхното действие да е ограничено само до времето на извънредното положение, 
какъвто е случаят с други правни норми. 

Тези набързо нахвърляни щрихи на събития от последните 2–3 месеца идват да покажат за-
дъханата забързаност на институциите да извършват разнообразни и понякога разнопосочни 
и дори съмнителни от гледна точка на гаранциите на основни права действия, за да адресират 
както набелязаните от тях, така и поставените от страна на групи в обществото проблеми. 
В редица случаи обаче на аудиторията липсваше необходимата обществена информация в тази 
връзка. Очевиден бе дефицитът на прозрачност на законодателния процес, който се увеличава 
от 2018 г. насам. Освен непрозрачните промени в ЗДОИ и ЗЕС, които бяха посочени, заслужава 
да се спомене липсата на обществено обсъждане преди приемането на изменения и допълнения 
през април 2020 г. в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, как-
то и преди приемането на промени в Закона за здравето и други закони в края на извънредното 
положение. Процедурите по Закона за нормативните актове, изискващи задължително публику-
ване на предложените текстове и предоставяне на възможност за изразяване на становище 
по тях от заинтересованите, бяха напълно пренебрегнати и нарушени, а вместо това в стила 
на брифингите бяха разказвани в свободен стил от министри на вечерна пресконференция на 
кабинета на 4 май 2020 г. 

На фона на липсата на необходимата прозрачност на законодателната власт при изпълни-
телната власт следва да се отбележат определени усилия за предоставянето на обществена 
информация. В ситуация на легитимно ограничаване на основни ценности като правото на 
придвижване изглеждаше важно, дори като известна компенсация за предоставената на пуб-
личните институции по-голяма власт, да се осигури по-голяма прозрачност на управлението и 
активна информираност относно вземаните решения.

1 Измененията и допълненията на ЗДОИ, внесени през март 2020 г., бяха предложени с разпоредба в законопроекта за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. 

http://www.aip-bg.org/news/186_организации_и_граждани_подкрепят_становището_на_ПДИ_срещ/20200422005518/
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В цялостния контекст на извънредността следва да се отчете фундаменталното значение 
на няколко права и свободи, които са свързани с потока на информация между държавата и инди-
видите. Това са правото всеки да изразява мнение и да получава и разпространява информация, 
правото на достъп до обществена информация, съхранявана от публичните институции, и пра-
вото на защита на информацията на физическите лица. Без съществуването на тези права 
и свободи до голяма степен е невъзможен демократичен дебат, а без него е немислимо самото 
понятие за „демократично общество“, както е отбелязал и Европейският съд по правата на 
човека. Експертите в тази област основателно посочват, че свободата на информацията е 
монета с две страни, като формулата на демократичната държава предполага, че тя е мак-
симално прозрачна за гражданите, докато те са максимално непрозрачни за нея. Обратното 
се наблюдава при тоталитарните и авторитарни общества, където институциите знаят 
повече от необходимото за гражданите, но за сметка на това последните са в неведение за 
това каква воля и мотиви стоят зад управленските решения, съответно липсва прозрачност 
и отчетност на властта. 

Ще бъдат разгледани накратко някои въпроси, които възникнаха през изминалите месеци по 
отношение на споменатите права и свободи. 

Основните права във време на криза

В началото на април 2020 г. група държави от Европейския съюз оповести писмо, към което 
се присъедини и България, с което се призоваваше да бъдат запазени гаранциите по отношение 
на основните права на гражданите в условията на пандемия. 

На 8 април 2020 Съветът на Европа разпространи Информационен документ, съдържащ на-
бор от правила във времето на настоящата криза, адресиран към правителствата. Този набор 
е насочен към зачитането на човешките права, демокрацията и върховенството на правото. 
Документът е издаден от Генералния секретар на европейската организация и е разпратен 
до 47-те държави членки. По повод на необходимостта от запазването на основните права и 
по време на криза г-жа Бурич заявява: Вирусът унищожава множество човешки животи и много 
други скъпи за нас неща. Не трябва да позволяваме обаче да унищожи нашите основни ценности 
и свободни общества... 

Тя добавя още: Голямото социално, политическо и юридическо предизвикателство, пред кое-
то се изправят държавите членки, ще бъде тяхната способност да се справят ефективно с 
кризата, като същевременно гарантират, че предприетите мерки не влизат в противоречие с 
нашия изконен дългосрочен интерес да запазим основните европейски ценности на човешките 
права, демокрацията и върховенството на правото. 

Документът в обем от 9 страници се спира на някои от дискутираните и в българското об-
щество въпроси като дерогацията по време на извънредно положение по чл. 15 от Европейската 
конвенция за правата на човека. В тази връзка Съветът на Европа припомня на държавите, че 
всяка дерогация следва да бъде преценявана единствено от Европейския съд по правата на чо-
века по конкретните дела, образувани пред него. Припомня се още, че нотификацията трябва да 
отговаря на стриктните изисквания, включително пълна информация от страна на държавата 
за предприетите мерки и необходимостта от тях. 

След припомнянето на основната необходимост мерките на изпълнителната власт да бъ-
дат под контрол от страна на законодателната и съдебната власт, документът припомня 
стандартите относно правата на човека. Освен правото на живот (чл. 2), свобода и сигурност 
(чл. 5) и правото на справедлив процес (чл. 6) Съветът на Европа подчертава важността да 

https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden?fbclid=IwAR20zuhpS8x8XjpN-F5wKlAaXb9M2In5qH50f_B5gvYax-cE0EVy3Dfw1VE
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
https://www.coe.int/en/web/portal/-/coronavirus-guidance-to-governments-on-respecting-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law
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бъдат гарантирани правото на личен живот, свободата на съвестта, свободата на изразяване 
и свободата на събранията. 

По отношение на свободата на изразяване и свободния и навременен поток на информация 
се отбелязва, че е критичен фактор медиите да имат реалната възможност да отразяват 
темите, свързани с пандемията. Те имат ключова роля както за предоставянето на точна и 
достоверна информация на обществото, така и за предотвратяването на паника и за пред-
разполагането на хората към сътрудничество. В това отношение журналистите и медиите 
следва да се придържат към най-високите професионални и етични стандарти на отговорната 
журналистика, като се въздържат от публикуване и раздухване на непроверени истории и сен-
зационни материали. 

Специално внимание в документа е отделено на достъпа до официални документи, като 
е подчертано, че публикуването на информация от държавните институции не трябва да се 
свежда до комуникация от страна на правителството (брифинги и пресконференции), но след-
ва и да се оповестяват публично важните управленски документи. По този повод се посочва 
следното:

Достъпът до обществена информация трябва да се осъществява на основата на същест-
вуващите принципи, установени в практиката на Съда в Страсбург [напр. Решението на Голя-
мата камара по делото Magyar Helsinki [GC], paras. 156–170. Ограничение на достъпа до обществе-
на информация може да се налага само по изключение и при спазване принципа за пропорционал-
ност на целта да бъде защитено общественото здраве. Конвенцията за достъп до официални 
документи („Конвенцията на Тромзо“) подчертава необходимостта от прозрачност и предвиж-
да публичните институции, по тяхна инициатива и когато е подходящо, да предприемат необ-
ходимите мерки за публикуване на официални документи с цел насърчаване на информираното 
участие от страна на обществеността по въпроси от общ интерес.

От друга страна, официалните комуникации не могат да бъдат единственият информа-
ционен канал относно пандемията. Това би довело до цензура и потискане на легитимните при-
теснения. Журналистите, медиите, медицинските специалисти, активистите на гражданско-
то общество и обществеността като цяло трябва да могат да критикуват властите и да 
проучват внимателно как те отговарят на кризата. Всякакви предварителни ограничения по 
определени теми, затваряне на медийни издания или пряко блокиране на достъпа до онлайн ко-
муникационните платформи изискват най-щателен контрол и могат да бъдат оправдани само 
при най-изключителни обстоятелства. Пандемията не трябва да се използва за заглушаване 
на гласа на подателите на сигнали (виж Препоръка CM / Rec (2014) 7 относно защитата на пода-
телите на сигнали) или на политическите опоненти…

В няколко публикации на ПДИ също е подчертана, както в Информационния документ, необ-
ходимостта да бъде подобрено публикуването на документи в интернет страниците на ин-
ституциите, така че да бъде допълнена информацията от брифинги и пресконференции, която 
макар да е съществена за узнаване на моментната ситуация, се изгубва в информационния по-
ток впоследствие. Необходимостта да бъдат създадени приятелски към гражданите сайтове 
с лесен достъп до пълното съдържание на документите, регистрите и другите важни за обще-
ството източници на информация не може да бъде изцяло заместена от мобилни приложения с 
основна цел правителството да събира относими данни от гражданите. 

В заключение, в Информационния документ се припомня, че Съветът на Европа е създаден 
тъкмо с цел да установи мир след най-опустошителната война, известна някога. През 70-го-

http://store.aip-bg.org/legislation/coe/conv_access_bg.pdf
http://store.aip-bg.org/legislation/coe/conv_access_bg.pdf
http://www.aip-bg.org/publications/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8A%D0%B2_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/106655/1000995699/
http://store.aip-bg.org/publications/ann_rep_bg/report2019bg.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167828
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дишната си история паневропейската организация се утвърди като световен пример с уникал-
ни институции. Тя ще продължи да прави усилия да подпомага държавите членки във времето на 
кризата и в периода след нея за намиране на най-точните мерки за защита на общественото 
здраве, утвърждаване на демократичния ред и смекчаване на социалните последици. 

Достъп до обществена информация и прозрачност на управлението в условията на криза

В рамките на пандемията институциите, особено в сферата на изпълнителната власт, се 
видяха в необходимост да отговорят на огромния обществен интерес и да оповестяват както 
на брифинги, така и на интернет страниците си, информация и документи. Това очевидно бе 
осъществявано като част от комуникационната им дейност, но без ясно съзнание, че е налице 
нарочно законово задължение. В действителност такова се съдържа в закона, тъй като дър-
жавните институции са длъжни по закон да оповестяват по тяхна инициатива информация, 
която може да предотврати заплаха за живота, здравето, безопасността и имуществото 
на гражданите (чл. 14, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ), както и която представлява или би представлявала 
обществен интерес (чл. 14, ал. 2, т. 3 от ЗДОИ). Това законово задължение е формулирано още 
в редакцията на закона през 2000 г. и е от голямо значение както за гражданите, така и за 
администрацията, доколкото изпълнението му може да генерира доверие в нейната дейност.

В тази връзка следва да се подчертае значението на достъпа до обществена информация 
(„официални документи“ в терминологията на правните документи на Съвета на Европа), из-
ведено в Препоръка 2002 (2) на Комитета на министрите към държавите членки на Съвета на 
Европа относно достъпа до официални документи. Според преамбюла на препоръката широкият 
достъп до официални документи:

Ø дава възможност на гражданите да си съставят адекватна представа и да формират 
критично становище относно състоянието на обществото, в което живеят, и органите, 
които ги управляват, като същевременно насърчава информираното участие на обществе-
ността по въпроси от общ интерес;

Ø повишава ефективността и ефикасността на администрацията и спомага за утвържда-
ването на нейната почтеност, като предотвратява риска от корупция; 

Ø допринася за утвърждаване на легитимността на администрацията като служба в услуга на 
обществото и за укрепване на доверието на обществеността в публичните институции2.

По отношение на задължението на държавните институции активно да публикуват по своя 
инициатива информация и документи от значение за предотвратяване на рискове за живота, 
здравето и безопасността на гражданите, както и такива от обществен интерес, следва да 
се подчертае значението на достъпа до документи. Тоест, устното оповестяване на такава 
информация е важно, но не е достатъчно, за постигане на основната цел – информирането на 
гражданите. 

Информационен портал COVID–19

Към 6 април 2020 г. в интернет страниците на повечето органи на изпълнителната власт 
все още не съществуваше обособена секция, посветена на дейността им по повод кризата, 
свързана със заразата COVID–19. Изключение са сайтове като тези на Министерството на 
здравеопазването и Министерството на външните работи. Следва да се отбележи, че в пър-

2 Този пасаж от текста на Препоръка 2002 (2) е дословно цитиран в Решение No 4694/2002 г. по а.д. 1543/2002 г. на Върховния 
административен съд, 5-членен състав. Предмет на делото е оспорване на отказ да бъде предоставен по реда на ЗДОИ достъп до 
стенограма от първото заседание на Министерския съвет от кабинета Сакскобургготски през 2001 г.

http://www.aip-bg.org/documents/rec2_bg.htm
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вото от тях секцията дълго време съдържаше информация, която не можеше да се определи 
като изцяло актуална3. 

На 10 април 2020 г. правителството анонсира създадения Единен информационен портал 
като официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на 
COVID–19 в България. Информационният портал съдържа богата информация, включително ста-
тистика на случаите в реално време, публикувани документи, информация по теми, актуална 
информация – новини и записи на проведените брифинги, въпроси и отговори, резюме на въве-
дените ограничителни мерки и контактна информация на отговорните институции. Може да 
се коментира пълнотата и детайлната точност на публикуваната информация, доколкото и 
до настоящия момент изглежда, че не всички заповеди на министъра на здравеопазването са 
публикувани там и не винаги информацията е добре структурирана и лесно намираема за по-
требителите. Независимо от това въвеждането на единния информационен портал е сериозна 
стъпка в посока на системното и пълно информиране на гражданите относно предприеманите 
мерки и въвежданите задължения. 

На 6 април 2020 г. министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въведе в екс-
плоатация Национална информационна система за борба с COVID–19, която осигурява центра-
лизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани 
лица. Тази заповед се свързва и с анонсираното мобилно приложение за подаване на информация 
от гражданите. Според заповедта един от модулите на тази информационна система е Ин-
формационен уеб портал за граждани с актуална информация за епидемичната обстановка в 
страната. Създаването на тази Национална информационна система е споменато и в Единния 
информационен портал – в секция „Теми“, подсекция „Здравеопазване“. Въпреки това обаче ос-
тава неясно дали модулът Информационен уеб портал за граждани с актуална информация за 
епидемичната обстановка в страната, който не се открива чрез търсене в Гугъл, съвпада в 
действителност с Единния информационен портал (ЕИП) или не.

Този въпрос е от съществено значение, тъй като и в самия ЕИП липсва информация кой 
точно поддържа портала и съответно носи отговорност за актуалността, точността и пъл-
нотата на публикуваната там информация. Става ясно единствено, че той е разработен от 
„Информационно обслужване“ АД, но липсва много по-важната информация кой го поддържа и по-
пълва с данни. На онлайн пресконференцията на ПДИ, проведена на 7 май 2020 г., в дискусията бе 
предоставена информация, че ЕИП се поддържа административно от звено в Администрацията 
на Министерския съвет, но отговорност за достоверността на публикуваната информация 
носят съответно структурите, които са я изпратили. Тези обстоятелства обаче е добре да 
бъдат оповестени на самия портал, тъй като не е допустимо да не е ясно кой носи отговор-
ност за достоверността на информация, която се оповестява от името на правителството. 

Публикуване на информация от министерствата

Както беше посочено, до 6 април 2020 г. единствено Министерството на здравеопазването 
и Министерството на външните работи бяха създали секция, посветена на заразата COVID–19. 
В момента тези секции са на челно място и в двете институции. 

Въпреки че от създаването на Единния информационен портал са изминали около два месеца, 
не всички министерства са публикували линк към него в интернет страниците си. Това всъщ-
3 Понастоящем в секцията на министерството се откриват и по-актуални документи от май 2020 г. Същевременно обаче стои въпросът 

към коя дата е актуален файлът „Въпроси и отговори“, качен на 12.02.2020 г. Що се отнася до сайта на Министерството на външните 
работи, през март 2020 г. имаше случаи на бележки и към неговото съдържание от страна на български граждани, намиращи се в 
чужбина и желаещи да се завърнат.

https://coronavirus.bg/bg/
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/06/rd-01-184.pdf
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ност е минималното усилие да бъде информирано активно обществото относно изискваната 
от чл. 14, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗДОИ информация. Такъв линк към ЕИП е публикуван в интернет страни-
ците на Министерския съвет, Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството 
на вътрешните работи (МВР), Министерството на младежта и спорта, Министерството на 
правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Линкът е 
поставен на различни места в интернет страниците. В някои институции той е още в нача-
лото и в горния край на страницата, в други е в секцията, посветена на информация за мерки-
те, свързани с COVID–19, на трето място е в началото и в долния край на страницата в секция 
„Полезни връзки“.

Самостоятелна секция или подсекция, посветена на мерките в условията на кризата, свър-
зана със заболяването COVID–19, е създадена в интернет страниците на Министерството 
на външните работи (МВнР), Министерството на вътрешните работи, Министерството на 
здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на 
икономиката, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията (МТИТС). Степента на достъпност и обемът на ин-
формацията обаче са много различни. Ако информацията, свързана с мерките по COVID–19, е 
изведена на челно място и е в относително голям обем в сайтовете на МВнР, МЗ, МТИТС и МВР, 
то например в сайта на МЗХГ е публикуван само един файл „въпроси и отговори“, насочени към 
земеделските производители.

В някои министерства се наблюдава относително интензивно публикуване на информация в 
секцията „Новини“ или „Пресцентър“ относно мерките, свързани с предотвратяването и борба-
та с COVID–19, докато в други темата почти не е засегната. В по-пряко ангажираните с мерки 
министерства като тези на образованието и на труда и социалната политика е публикува-
на и по-богата актуална информация, докато за Министерството на енергетиката темата 
очевидно не е приоритет, за разлика от фиксацията им по дългогодишния нереализиран про-
ект АЕЦ „Белене“. В интернет страницата на Министерството на отбраната пък информация, 
свързана с COVID–19, е поместена в секция „Информационен център“.

В Единния информационен портал, секция „Теми“, е публикувана информация от отделните 
министерства в рамките на ресорите им. Някои от темите като здравеопазване, финанси, 
социално подпомагане, са очаквано попълнени с доста информация. В други е налично бедно съ-
държание, като например в темите „Енергетика“ и „Околна среда“. Прави впечатление, че в някои 
случаи съдържанието на темите в портала не е отразено и в интернет страницата на съот-
ветното министерство или обратното. 

Ограничения, свързани с прилагането на ЗДОИ 

За разлика от други държави, в България не бяха предприети стъпки за изменение на ЗДОИ в 
посока ограничаване на достъпа до информация, като изключим коментираните по-горе предла-
гани промени, внесени в началото на март 2020 г. като част от законопроекта за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Опитите за влошаване на практиките 
по прилагане на закона бяха спорадични, като например издаването на заповед от управителя 
на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), с която бе удължен без законово основание 
срокът за отговор на заявления по ЗДОИ. Още на следващия ден обаче, след публични критики, 
управителят сам си отмени заповедта.

Други подобни ограничения, свързани с прилагането на ЗДОИ и насочени към превенция на 
евентуалното разпространение на заболяването, са предприети само в изолирани случаи. Така 

http://www.aip-bg.org/news/НЗОК_отмени_заповедта_за_удължаване_на_срока_за_отговор_по_З/20200320009730/
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например на 12 март 2020 г. Министерството на енергетиката е въвело режим на приемане на 
заявления за достъп до обществена информация само по електронен път. 

Публикуване на текстовете на юридически актове

Позитивна промяна в практиките по активно оповестяване на информация от институ-
циите е, че в условията на извънредно положение се засили тенденцията да бъдат публикувани 
както новини, така и самите текстове на заповедите, издавани от министри и други ръко-
водители във връзка с предприети мерки. Така например в интернет страницата на Минис-
терството на здравеопазването текстовете на заповедите са публикувани както в секция 
„Новини“, така и в секция „Нормативни актове“, подсекция „Заповеди, правилници и инструкции“. 
Много от тях, но не всички, са публикувани и в секция „Документи“, подсекция „Заповеди на дър-
жавни органи“, „Министъра на здравеопазването“ в Единния информационен портал. Подредбата 
на заповедите и там обаче е по-скоро в хронологичен ред, като липсва връзка със секция „Мерки“ 
в портала, където са изброени в резюмиран вид въведените ограничения. 

Независимо от увеличеното публикуване на такива документи, остават някои много сери-
озни проблеми. Липсват консолидирани текстове на заповедите както в интернет страница-
та на МЗ, така и в ЕИП. Това е проблем, тъй като нерядко в тези заповеди има препращане към 
съдържанието на други заповеди. Така например заповедта от 1 май 2020 г. за отмяна на задъл-
жението за носене на маски на открити места препраща към 13 други предходни заповеди. В т. 
IV от заповед No РД–01–263/ 14.05.2020 г. е отменена първата заповед No РД–01–124 от 13 март 2020 
г. на министъра на здравеопазването, като са цитирани общо 26 предходни заповеди, с които 
последната е изменена и допълнена. Това обаче прави пълното изясняване на съдържанието на 
една такава заповед за всички граждани почти невъзможно упражнение. Прочитът на всяка 
една такава заповед поотделно, за да се придобие представа за цялото, би затруднил не само 
гражданите, но дори и опитни юристи. 

Лесната достъпност на тези заповеди е толкова по-важна поради това, че с тях се въвеж-
дат ограничителни мерки, а неизпълнението им води до възможност за налагане на санкции. 
Тоест, с тях се въвеждат правила за поведение, поради което се засягат практически всички 
граждани. В самите заповеди на министъра на здравеопазването се посочва чл. 73 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс (АПК), който се отнася до общите административни актове. 
Следователно тези заповеди представляват тъкмо такава категория актове, според самия им 
издател. С изменението и допълнението на Закона за здравето бе посочено изрично, че тези 
заповеди са общи административни актове4.

Разпоредбата на чл. 73 от АПК позволява в условията на неотложност да не се спазят някои 
законови изисквания по издаването на общи административни актове, свързани с тяхното 
предварително обсъждане със заинтересованите, което е разбираемо. Според същата законо-
ва разпоредба „в тези случаи в хода на изпълнението на акта се оповестяват съображенията 
за издаването му“. Това означава, че заповедта може да не се мотивира предварително, а опо-
вестяването на съображенията за издаването ù представлява излагане на причините, поради 
които е издадена, и на целите, които се преследват. Съображенията за издаването на голяма 
част от заповедите на министъра на здравеопазването бяха изложени в рамките на брифин-
гите на Националния оперативен щаб или на правителството. Препоръчително е обаче, за да 
може хората да знаят как да разбират и тълкуват тези правила, публикуваният текст на запо-
ведта да препраща и към въпросните съображения. Това би осигурило и гаранция, че контролът 
4 Чл. 61, ал. 12 от ЗЗ (Обн. ДВ бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.). Друг е въпросът доколко определянето на правния характер 

на административния акт по законодателен път е релевантно. 

https://www.me.government.bg/bg/news/saobshtenie-2829.html
https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/
https://coronavirus.bg/bg/166
https://coronavirus.bg/bg/merki/ogranichitelni-merki
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/01/zapoved-rd01-247-01-05-2020.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/13/rd-01-263.pdf
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по спазването на заповедта няма да надхвърля целите и замисъла ù, което за съжаление в някои 
случаи не се сбъдна. 

Друг е въпросът, че ако в рамките на извънредното положение и особено в по-началния му 
етап издаването на такива заповеди в условията на неотложност бе оправдано, около месец 
след отмяната му тази практика е крайно съмнителна. Записването в Закона за здравето, че 
такива заповеди винаги се издават при неотложност, е в нарушение на принципите, заложени в 
АПК, свързани със задължителни прозрачност и обществено обсъждане на такива заповеди със 
заинтересованите преди издаването им. Тук се поставя един сериозен въпрос относно ограни-
чаването на достъпа до информация и обсъждането със заинтересованите на проектите за 
такива общи административни актове. 

Същевременно следва да се отбележи положителната тенденция, според която публикува-
нето на съдържанието на заповедите, издадени от министъра на здравеопазването, провокира 
и други институции да започнат да публикуват свои заповеди в интернет страниците си. Това 
е положителна практика. В някои случаи това стана след публикации в медиите, като общест-
веният интерес предизвика съответно публикуване. В интернет страницата на Столичната 
регионална здравна инспекция (РЗИ) например бе публикувана заповедта на директора за въвеж-
дане на ограничения в два квартала в София, както и тази за отмяната на тези ограничения. 
Съществуването на секция „Документи“, подсекция „Заповеди на държавни органи“ в Единния 
информационен портал COVID–19 само по себе си стимулира институциите към публикуване на 
съдържанието на заповеди с по-широко правно значение. 

В Единния информационен портал COVID–19 бе публикувана и заповедта за създаването на 
Националния оперативен щаб. Може да се предположи, че това стана в отговор на общест-
вения интерес към този акт, доколкото преди това бе подадено заявление за достъп до него. 
Съответно е добре да се отбележи, че тази публикация не е въпрос просто на добра воля, а е в 
изпълнение на законово задължение – чл. 14, ал. 2, т. 3 или чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ, за публикуване 
на информация, която представлява или би представлявала обществен интерес, респ. която е 
поискана и предоставена повече от три пъти по ЗДОИ. 

Някои изводи

Възникването на кризата, свързана с пандемията, и необходимостта от лесна и бърза ко-
муникация с хората създадоха възможност за развиване на прозрачност, при която да бъде 
активно публикувана информация в интернет. Положителна оценка заслужава създаването 
на специален информационен портал. Същевременно неговото съществуване трябва да бъде 
широко известно и министерствата и другите публични институции изрично да препращат 
потребителите към този източник. Публикуването в него не отменя и не трябва да отменя 
задължението за оповестяването на документи на интернет страниците на самите инсти-
туции. Положителна стъпка е публикуването на правни документи като заповеди на министри, 
директори на РЗИ, кметове и др., но е добре те да бъдат свързвани с опростено обяснение за 
какво се отнасят, със съображенията за издаването им и да се изготвят отделно консоли-
дирани версии или поне да са налице активни линкове към другите заповеди, цитирани в една 
заповед, така че човек да може по-лесно да се запознае със съдържанието им. 

Желателно е също да бъдат усъвършенствани търсачките, така че лесно да може да се 
открива дадена заповед според съдържанието ѝ. Понастоящем в секция „Нормативни актове“, 
подсекция „Заповеди, правилници и инструкции“ в сайта на Министерството на здравеопазва-
нето не е налична друга търсачка, освен по дата на заповедта. 

https://srzi.bg/uploads/pages/Nachalna_stranica/1.Novini/%D0%A0%D0%94_01_210.pdf
https://srzi.bg/bg/post/otmyana-na-vavedenite-protivoepidemichni-merki-na-teritoriyata-na-kvartalite-7296
https://coronavirus.bg/bg/25
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Свободата на словото и нейните граници във време на криза

През март 2020 г. група народни представители внесоха законопроект за изменение и до-
пълнение на Закона за радиото и телевизията5. Проектът предвиждаше задължения за регис-
трация на онлайн издания и възможност да бъдат блокирани в името на борбата с т.нар. „де-
зинформация“. Според информация, разпространена в медиите, този законопроект е отхвърлен 
на първо четене на заседание на водещата парламентарна комисия. В електронното досие на 
проекта за съдбата му не е отбелязано нищо. На 28 май 2020 г. същата група депутати внася 
проект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни6. Законопроектът 
е с по-кратко съдържание и предвижда задължение за собствениците на интернет сайтове, 
онлайн платформи, профили в социалните мрежи и онлайн блогове да публикуват определена 
информация за себе си, в това число три имена, адрес или телефон и електронна поща за физи-
чески лица. Основна цел на законопроекта отново е борбата с „дезинформацията“ и е създадена 
възможност за блокиране (спиране на достъпа до) интернет страници. 

Законопроектите са изготвени и внесени на фона на съмнителни случаи през време на из-
вънредното положение, в които е осъществено преследване, в това число наказателно, на граж-
дани заради направени публични изявления, квалифицирани като „създаване на паника“ по смисъла 
на чл. 326 от Наказателния кодекс или „подбуждане към извършване на престъпление по чл. 255 
от Наказателния кодекс“ чрез живо предаване в социална мрежа Фейсбук. 

Двата законопроекта имат общи, както и различни елементи, но основната идея и на два-
та е еднаква – идентификация или регистрация на хората или изданията, които имат желание 
да говорят, да съобщават информация и да изразяват идеи. А общият мотив е опитът да се 
въведе като нарушение „разпространението на дезинформация“ в интернет средата, което е 
изключително опасно и несъвместимо с всякакви демократични стандарти. Направен е опит да 
бъде дадено определение на понятието „разпространение на дезинформация“, от което става 
ясно, че за такова се смята всяко публикуване на информация в интернет, която е невярна и 
засяга юридически или физически лица. 

Въпреки че целта на двата законопроекта видимо е сходна, за постигането ѝ се търсят 
изменения в различни закони, които уреждат различна материя. 

С първия законопроект се предлага да се създаде задължение за регистриране на интернет 
изданията при Съвета за електронни медии (СЕМ). Вторият законопроект разширява задълже-
нията не само до изданията, но вече говори за всички собственици на интернет сайтове (как-
вото и да значи това на езика на правото), онлайн платформи и профили в социалните мрежи 
и онлайн блогове. Това означава, че този законопроект практически се отнася до всяко индиви-
дуално ползване на интернет. Този път не се създава задължение за регистриране пред някаква 
институция, а задължение да оповестят лични данни – три имена, адрес, телефон и имейл адрес 
на собствениците на сайтове, интернет платформи, профили в социалните мрежи и т.н., как-
то и определени данни за юридическите лица, които според вносителите ги идентифицират 
като администратори на лични данни.

Според законодателството на Европейския съюз по принцип не се предвижда регистрация в 
интернет за обичайното му ползване. Такава не се предвижда и в правните системи на отдел-
ните държави членки. Поначало практики за задължаване на отделни правни субекти, които се 
занимават с това да излагат публично позиции по важни за обществото въпроси, има главно в 

5 Законопроект със сигнатура 054–01-25, внесен на 19.03.2020 г. 
6 Законопроект със сигнатура 054–01–47 от 28.05.2020 г.

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157382/
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157454/
file:///C:\Users\Nedy\Downloads\.%20https:\news.lex.bg\шефката-на-фармацевтичния-съюз-е-с-обв%20\
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държави от типа на Китай и Русия. Същевременно идеята всеки собственик на профил в интер-
нет да оповести личните си данни с оглед на възможността да отговаря за „дезинформация“ 
е не само абсурдна, но пряко противоречи на Общия регламент за защита на личните данни 
(GDPR). Тъжна ирония е, че този втори опит за законодателно изменение се прави именно чрез 
промени в Закона за защита на личните данни.

Какъв е стандартът и защо дезинформацията не може да бъде съвместима с него?

На първо място, както е приел Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), свободата 
на словото се отнася не само до идеи и информация, които намират благоприятен прием в 
обществото, но и до такива, които шокират, смущават, разстройват държавата или отдел-
ни части от населението. Защото това са изискванията на толерантността, плурализма и 
широкомислието, без които едно демократично общество не може да се нарече такова7. Тази 
теза за първи път е възприета и изложена в практиката на българския Конституционен съд 
през 1996 г.8 и беше преповторена през ноември 2019 г.9, когато Конституционният съд обяви 
за противоконституционна много по-безобидна разпоредба именно от Закона за защита на 
личните данни10.

Изразът „разпространение на дезинформация“ освен това е прекалено общо определен, кое-
то е проблем в случаите, в които се въвежда ограничение на свободата на словото. Това е така, 
тъй като тази свобода следва да се разглежда като принцип, а ограничението ѝ – като изклю-
чение от принципа, което винаги подлежи на стеснително тълкуване. Това произтича по начало 
от принципите на правото относно тълкуването на основните права, както и от конкретно-
то тълкуване, прието от Конституционния съд, на разпоредбите на чл. 39–41 от Конституция-
та още през 1996 г.11 и от ЕСПЧ в практиката му по чл. 10 от Конвенцията за защита правата 
на човека и основните свободи. Обичайните ограничения, съществуващи в правните системи 
на европейските държави, са налице и в българското законодателство. Свободата на словото 
не е абсолютна, а подлежи на ограничаване например в случаите, когато са засегнати честта и 
доброто име на физическите лица, неприкосновеността на личния им живот, правата на групи в 
неравностойно положение. Поначало е радикално и прекомерно изискването в проектозаконите 
хората винаги да говорят истината, доколкото не винаги е възможно да се познават всички 
факти с оглед ограничеността на човешките възможности. Също така разкриването на ин-
формация за нарушения, престъпления, корупция във властта често е свързано с непотвърдена 
информация, индиции, предположения. Същевременно защитата на критичното слово и особено 
важната роля, която имат журналистите, медиите и неправителствените организации, ока-
чествени в практиката на Съда в Страсбург като „обществен страж“ (буквално – „куче пазач“) 
в демократичното общество, не допускат подлагането на санкции за оповестяване на подобна 
информация или идеи. При всички положения защитата на честта, достойнството и доброто 
име се отнася до информация, която е не само невярна, но и позоряща, каквото прецизиране в 
законопроектите не е направено. Юридическите лица поначало не подлежат на защита при 
критика, доколкото се приема, че те нямат реален психически живот и преживявания. Публич-
ните фигури и особено хората, заемащи публични длъжности, са длъжни да търпят критика и 
медийно отразяване в много по-голяма степен от частните лица, съгласно тълкуването на 
7 Вж. решение по делото Хендисайд с/у Обединено кралство. 
8 РКС No 7 от 4 юни 1996 по к.д. No 1/1996 г.

9 Вж. РКС No 8 от 15 ноември 2019 г. по к.д. No 4/2019 г. 
10 Разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД, отнасяща се до баланса между журналистическото изразяване и защитата на личните 

данни. 
11 Цит. РКС No 7/1996 г. 
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Конституционния съд12, практиката на ЕСПЧ, на Върховния касационен13 и Върховния админи-
стративен съд14. 

Всичко това е напълно пренебрегнато в споменатите законодателни инициативи, които по 
този начин ни връщат повече от един век назад във времето.

Преди няколко месеца – през ноември 2019 г., много по-прецизно формулирана от текстовете 
в посочените законопроекти разпоредба от Закона за защита на личните данни бе обявена за 
противоконституционна. Тя се отнасяше до баланса между личните данни и свободата на сло-
вото, като бе предвидено на основата на десет критерия да се преценява в кои случаи е налице 
журналистическо изразяване, което е основание за дерогация на изискванията за защита на 
личните данни. Тази норма бе обявена за противоконституционна с мотивите, че при равноз-
начни права, т.е. основни права, ползващи се с равноценна степен на защита, не е допустимо 
едното да бъде поставено в подчинено положение спрямо другото. Този изискван от Консти-
туционния съд баланс е нарушен в неимоверна степен в предлаганите законодателни промени. 

Освен наличието на европейските стандарти, към които националното право е привързано, 
и на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията, лесно можем да си представим последиците от 
прилагането на един такъв закон като предложените от групата народни представители. 
Освен че той вероятно би бил задвижен тъкмо срещу критиците на управлението, нека да си 
дадем сметка, че в България тъкмо групата медии, която всъщност може да се каже, колкото и 
да е неточно това понятие, че „разпространява фалшиви новини“, борбата срещу които е ви-
зирана в мотивите към втория законопроект като основна цел на инициативата, атакува аг-
ресивно и систематично всички критици на властта и окачествява всички критики като фейк 
нюз. Това е ясен пример как чрез използването на такива неясни понятия като дезинформация 
може да се задушава легитимната критика, а дезинформацията да бъде обявена за основен ру-
пор на властта. И така този законопроект ще се окаже Закон за защита на дезинформацията, 
обратно на заявената цел.

Разбира се, противоречи на европейските стандарти и е абсурдно Комисията за защита 
на личните данни (КЗЛД) да подава искания до председателя на Софийския районен съд (СРС) за 
издаване на разпореждания към предприятия, които предоставят електронни услуги, да спират 
достъпа до съответните интернет страници, уличени в разпространяване на дезинформация.

Предложението председателят на съда да се произнася в срок до 72 часа означава, че в 
действителност не се предвижда типичен съдебен процес, в който съдът да проведе открито 
заседание с призоваване на страните, да събере доказателства с тяхно участие, да ги изслу-
ша по доказателствата и по правото и т.н. Това произнасяне на съда, което е заимствано 
от режима за издаване на разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства и 
трафични данни (но в случая няма нищо общо с тях), е недопустимо да съществува в ситуации 
на правен спор, какъвто несъмнено е този дали да бъде блокиран достъпът до един сайт. Това 
всъщност представлява предварителна цензура, каквато в общия случай е недопустима според 
ЕСПЧ15. Не може просто под предлог защита на личната сфера и на доброто име на някого да се 
осъществява предварителна забрана на публикация, т.е. цензура. В тези случаи адекватното 
средство е търсенето на обезщетение за вреди, а не предлаганата предварителна цензура. 

12 Вж. цит. РКС No 7/1996, както и РКС No 4 от 26 март 2012 г. по к.д. No 14/2011 г.
13 По наказателни и граждански дела, свързани с оплаквания от медийни публикации. 
14 По административни дела по ЗДОИ. 
15 Вж. решение на ЕСПЧ по делото Мосли с/у Обединено кралство. 
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Защо се настоява за такъв вид законодателство?

Удивителни са енергията и упорството, с които тази група народни представители пре-
следва като цел ограничаването на свободата на изразяване. От една страна, инициативата 
има почва в предисторията на дебати от предишни години за евентуално приемане на закъснял 
с десетилетия, ако не и със столетие, закон за печата. Следва да се отбележи, че макар такива 
закони да са били приемани, например през 19 в. в европейски държави, в настоящия момент те 
са анахронизъм, дори да не са формално отменени. В България обаче такъв закон не съществува, 
което дава възможност за относителна свобода на обществения дебат. 

Връзката между двата законопроекта е несъмнена, защото самите вносители са написа-
ли в мотивите на новия законопроект, че го внасят защото не е бил възприет предходният. 
Липсва обаче анализ на критичните становища и аргументи, с които първите предложения не 
са били приети.

Мотивите на първия законопроект, внесен в началото на извънредното положение, бяха 
свързани с опасността в рамките на пандемия да се разпространява невярна информация, но 
още тогава прозвучаха странно примерите, които се дават – например личеше си, че според 
вносителите дезинформация е и поставянето на въпроса дали и кога те да излизат в отпуск.

В ден днешен, когато страната вече не е в извънредно положение и животът се нормали-
зира, е абсолютно необосновано и буди недоумение кому точно би попречило свободното слово. 
Друг е въпросът, че и през време на извънредното положение бяхме свидетели на няколко случая, 
в които видимо границата, изискваща институции като прокуратурата да зачитат и гаран-
тират свободата на словото, беше прекрачена. При всички положения следва да се заяви, че 
пандемията не биваше да води до паника. Наличието на правни стандарти е една от котвите, 
които позволяват на обществото дори и в екстремни ситуации да запази самообладание и 
разумен подход. 

Възможно е законодателните инициативи да се дължат на един от три възможни фактора 
или комбинация между тях. Първо, съществува общо и вечно нежелание на управляващите да 
търпят критика. Това се изразява и в постоянното подновяване на дебата за закон за печата, 
какъвто освен останалото е несъвместим със стандартите, които налага ЕКПЧ. На следващо 
място – тази нетърпимост всъщност чудесно паразитира върху страха на хората и намира 
лесна почва във време като сегашното. 

Тоест, една подобна инициатива е в състояние лесно да привлече привърженици и общест-
вена подкрепа в ситуация на криза. На трето място следва да се отбележи съществуването 
на невежество и пренебрежение към основни институти и институции на демократичното 
общество. Ако това не беше така, то вносителите биха направили предварителен анализ и 
биха стигнали до извода, че съвсем наскоро Конституционният съд се е произнесъл по сходен 
случай, но с по-ниска степен на радикалност, при намесата в основните ценности, свързани със 
свободата на словото – свободата на изразяване и правото да се търси, получава и разпрос-
транява информация. 

Някои изводи

Налага се заключение, че в цели групи от политическия елит липсва необходимата демокра-
тична култура и идея за правова държава. Не е приемливо в съвременното общество, поради 
обикновено приличие, да заглушаваш другото мнение и критиката и така да блокираш публич-
ния дебат, възползвайки се от участието във властта.
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Следва да се отчете, че още през 1946 г. Общото събрание на ООН е обявило свободата на 
информация за фундаментална и за кръстопът, на който се срещат всички основни човешки 
права. Трябва да се отбележи и силната демократична законодателна традиция в България, коя-
то не е позволила да има у нас Закон за печата от характера на типичните закони за печата 
от 19 и 20 век. Дори във времето на НРБ такъв закон няма, цензура може да има, но тя няма зако-
нови основания. Тоест, не е отчетена и законодателната традиция. Вероятно инициативата 
да бъде санкционирана „дезинформацията“ няма да има успех, но самото пораждане на подобни 
творения вече е основание за диагноза, че концепцията за правова държава и демократично 
общество още не е намерила здрава опора в политическата и културна система на страната. 

Използването на трафични данни от полицията във време на криза

Едно от малко очакваните и внезапни събития през последните месеци бе изменението и 
допълнението на ЗЕС през март 2020 г., с което се разшири обхватът на използването на запа-
зените данни за трафика на електронни съобщения. Законодателната инициатива бе отново в 
нарушение на изискванията на Закона за нормативните актове – напълно непрозрачна и неде-
мократична. Текстовете се появиха между първо и второ четене на проектозакона за мерките 
и действията по време на извънредното положение, който бездруго по обясними причини бе 
обсъден много набързо в парламента. 

С промяната бе предвидена възможност органи на МВР да получават достъп до данни за 
трафика на електронни съобщения на хора за нуждите на принудителното изпълнение на задъл-
жителната изолация и болничното лечение, които са отказали или не изпълняват задължителна 
изолация и лечение в случаи на епидемични болести. С измененията в ЗЕС режимът на достъп до 
такива данни бе отъждествен с този на непосредствена опасност от извършване на престъ-
пление срещу републиката. Основното е, че вместо да се иска предварително разрешение от 
председателя на районния съд или оправомощен от него съдия, както е в общия случай, достъ-
път в тези случаи се осъществява директно, на основание на искането от ръководителя на 
структура в МВР, а съдът едва впоследствие преглежда преписката. 

За да се създаде по-ясна представа за какво става въпрос, следва да припомним, че данни 
за трафика на електронни съобщения са данните за това кой, кога, откъде и с кого си е писал 
или се е чувал по мобилен телефон, имейл, месинджър и т.н. Съдържанието на кореспонденцията 
и разговорите не е предмет на тематиката, свързана със запазването на данни за трафика 
на електронни съобщения, а се регламентира от Закона за специалните разузнавателни сред-
ства. Информацията за трафика на електронни съобщения на всички потребители се запазва 
и съхранява съгласно задължението по ЗЕС за период от шест месеца. От достъпа до такава 
информация относно даден потребител може да се разкрие неговото движение и контакти в 
продължение на продължителен период от време. Тоест, степента на намесата на държавата 
в личния живот и комуникации е в определени случаи дори по-сериозна отколкото при разкрива-
нето на съдържанието на еднократен разговор или кореспонденция, тъй като с информацията 
по ЗЕС е възможно да бъде профилиран даден човек чрез контактите и навиците му. 

На пръв поглед изглежда оправдано да бъде разширен достъпът до такива данни за целите 
на контрола върху карантината. От друга страна обаче, при по-сериозно замисляне се вижда, 
че това не е най-ефективното средство за такъв контрол. От трета страна, историята на 
дебата, и то не само в България, но и на ниво Европейски съюз, относно запазването и достъ-
па до такава информация разкрива високи прагове на чувствителност и рискове при липса на 
достатъчно сериозни гаранции срещу злоупотреба, доколкото както подслушванията, така и 
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запазването и достъпа до данни за трафика на електронни съобщения. попадат в обхвата на 
т.нар. „тайно следене“. 

Кратка история на законодателството относно тайното следене

Както вече бе посочено, в едно демократично общество държавата трябва да е по правило 
прозрачна за гражданите, а те – непрозрачни за нея. Оттук и неприкосновеността на личната 
сфера и съобщенията на гражданите е висша ценност. Един от допустимите начини за намеса 
на държавата в тази сфера е чрез т.нар. „специални разузнавателни средства“ и достъп на 
полицията и службите за сигурност до данните за трафика на електронни съобщения. 

Конституцията от 1991 г. забрани нарушаването на неприкосновеността на съобщенията, 
освен за целите на разкриване и предотвратяване на тежки престъпления, с разрешение на 
орган на съдебната власт16. Целта на разпоредбата е да се предотвратят и преустановят ши-
роко разпространените в периода на тоталитарното управление практики на следене и под-
слушване на гражданите. Приетият през 1999 г. и неколкократно изменен впоследствие Закон 
за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) следваше да развие гаранциите и да направи 
ясни процедурите за използване на специални разузнавателни средства (СРС). Тази уредба се 
оказа неудачна и през 2007 г. Европейският съд по правата на човека осъди България за наруше-
ние на правото по чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека17.

В решението бе прието, че създадената система за тайно следене не дава гаранции срещу 
злоупотреби. Част от въпросите, на които съдът в Страсбург обърна внимание, бяха липсата 
на какъвто и да е контрол за законност на използването на СРС, липсата на информация за 
следените хора, след определено време и при определени условия, за това, че са били обект на 
тайно следене, липсата на предвидено право на обезщетение, липсата на правила за проверка, 
съхраняване в цялост и унищожаване на придобитата чрез СРС информация.

През годините неколкократно се обсъждаха скандали, въвеждащи твърдения или данни за 
подслушване със съмнителна законност. Един от най-нашумелите бе свързан с информацията 
през 2008 г. за разработка под названието „Галерия“ на Държавната агенция „Национална сигур-
ност“ (ДАНС), по която обект на подслушване са били журналисти и политици. Документите 
бяха декласифицирани през 2013 г. и публикувани в сайта на ДАНС. Във времето се установи 
съществено увеличение на разрешенията за използване на СРС годишно. В доклада на прокура-
турата от далечната 2001 г. са отчетени около 10 000 разрешения за периода 1999–2000, т.е. 
средно по 5000 годишно. В решението си по делото Екимджиев от 2007 г. ЕСПЧ сравнява тази 
бройка с данните за Великобритания, показващи цифрата 400 за телефонни подслушвания и 100 
за отваряне на кореспонденция. Десет години по-късно, т.е. за 2009 г., функциониралата по това 
време парламентарна подкомисия докладва 9600 разрешения в България. Това означава, че разре-
шенията са се удвоили в сравнение с преди десет години. Според данни от пресата за същата 
година щатските съдилища в САЩ са докладвали 2376 телефонни подслушвания. 

През 2010 г. се оказва, че броят на разрешенията за прилагане на СРС стига до рекордната 
бройка от 15 864. Следващата 2011 те са около 14 000, като в доклада на подкомисията изрично 
се подчертава, че намалението е изкуствено – вследствие на включването на повече способи 
в едно искане. За сметка на това броят на лицата, спрямо които са приложени СРС през 2011 г., 
е с 30% по-голям от този през 2010 г. Съществено за всички тези данни за периода 1999–2011 е, 
че броят на използваните в съда доказателства, събрани чрез СРС, е изключително малък като 

16 Вж. чл. 34, ал. 2.
17 Решение по делото Екимджиев и Асоциация за европейска интеграция и права на човека с/у България. 
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процент от общия брой на разрешените – 2–3 % през 1999–2000 и 5–6% през 2011 г. Следва да се 
има предвид, че доминиращата форма на СРС през всичките години са подслушванията. Липса-
та на адекватни законодателни и практически мерки за промяна на положението предизвика 
завеждане на ново дело пред ЕСПЧ18. 

След създаването на Национално бюро за контрол на СРС през 2013 г. последва тенденция на 
намаляване на броя на исканията и разрешенията за използването на такива средства. Така 
например броят на поисканите от наблюдаващи прокурори СРС за 2018 г. е 6096, а председате-
лите на съдилища са разрешили 5333 от тях и са отказали разрешение в 752 случая. Независи-
мо от несъмнените проблеми и политически удари и натиск, на които националното бюро бе 
подложено, поне за периода, който се обхваща до момента от официалните доклади, тази е 
констатираната тенденция. 

Достъпът до трафични данни

Успоредно с проблема СРС-та се появи и друг проблем, свързан с намесата на държавата в 
комуникациите на гражданите в друга форма. В началото на 2008 г. МВР и Държавната агенция 
за информационни технологии и съобщения приеха Наредба No 40, с която се даде възможност 
за пряк автоматизиран достъп на дирекцията ДОТИ (по тогавашното ù наименование) при 
МВР до данни за трафика на електронните съобщения. Достъпът не бе обусловен от никакви 
основания, изисквания и процедура, вкл. за съдебно разрешение, нито ограничен по лица, абонати, 
случаи. Тази нова уредба бе оправдана с необходимостта да бъде въведена Директива 2006/24/
ЕО за запазването на данни. По отношение на статистиката за използването на тази въз-
можност от институциите за 2008 г. бе оповестена информация, че броят на разпечатките, 
т.е. случаите на достъп до данни за трафика на електронни съобщения, е 300 000.  В разгара на 
обществения дебат по това време ПДИ подаде жалба срещу разпоредбата, която позволяваше 
този пряк достъп. С решение от 11 декември 2008 г. петчленен състав на Върховния админи-
стративен съд отмени атакувания чл. 5 от наредбата като противоречащ на чл. 32 и чл. 34 от 
Конституцията и чл. 8 от ЕКПЧ. Последва поредица от неуспешни, но обезпокоителни опити 
на МВР и на депутати от 40-ото Народно събрание да върнат прекия автоматизиран достъп 
до данните за електронните съобщения. Това стана под формата на проекти за изменение и 
допълнение на ЗЕС. В крайна сметка в ЗЕС бе изрично записано, че достъп до трафични данни 
на МВР и службите за сигурност се допуска само за разследване на тежки престъпления, след 
съдебно разрешение.

Още в края на 2009 г. новото ръководство на МВР отново опита да върне прекия автома-
тизиран достъп до трафични данни. След консултации с гражданското общество, в това число 
ПДИ, министерството се отказа от това предложение и в Народното събрание бе внесен зако-
нопроект, в който прекият достъп не фигурираше. След редица дебати в парламента, отново 
с участието на ПДИ и други неправителствени организации, бяха приети текстове, близки до 
предходните. В законодателните опити обаче бе допуснато да се запише текст в закона, поз-
воляващ да не се иска съдебно разрешение за достъп до трафични данни в случаите, когато е 
образувано наказателно производство от прокурора.

Почти непосредствено след влизане в сила на последните промени в ЗЕС през май 2010 г. 
главният прокурор издаде инструкция, с която укрепи възможността да се получава достъп 
до трафични данни без съдебно разрешение, като даде указания да се иска налагане на глоба 
на мобилни оператори и интернет доставчици, които не дават достъп. Тези мерки доведоха 
18 Делото Екимджиев и други (Кашъмов, Асоциация за европейска интеграция и права на човека и Програма Достъп до информация) 

с/у България, жалба No 70078/12. Жалбата бе комуникирана през 2019 г., но все още не е постановено решение по нея. 

http://www.aip-bg.org/publicdebate/Наредба_40_на_МВР_и_ДАИТС/206370/
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до значителен брой случаи на заобикаляне на процедурата по искане на съдебни разрешения. В 
последния доклад на парламентарната подкомисия четем, че 58 702 са случаите на достъп до 
трафични данни без съдебно разрешение срещу едва 15 350 случаи на получен достъп след съ-
дебно разрешение.

Междувременно на международното поле Директива 2006/24/ЕО срещна сериозни възраже-
ния от страна на групи, свързани със защитата на неприкосновеността на личния живот и 
съобщения. През 2009 г. Конституционният съд на Румъния обяви националния закон за проти-
воречащ на конституцията. През 2010 г. Федералният Конституционен съд на Германия поста-
нови решение, с което обяви националния закон, въвеждащ директивата, за противоречащ на 
конституцията на Германия. 

С Решение от 08.04.2014 г. на Съда на Европейския съюз, разширен състав, по съединени дела 
С–293/12 и С–594/12 Директива 2006/24/ЕС бе обявена за невалидна. През 2004 г. омбудсманът Кон-
стантин Пенчев отправи искане до Конституционния съд за обявяване на противоконститу-
ционност на разпоредбите от ЗЕС, свързани със запазването и достъпа до данни за трафика 
на електронни съобщения. С Решение от 2015 г. Конституционният съд обяви редица разпо-
редби от ЗЕС за противоречащи на Конституцията19. Малко след това бяха внесени и приети 
изменения и допълнения в ЗЕС, които върнаха правния режим на запазване и достъп до такива 
данни, но при по-високи гаранции. 

Конституционният съд прие в решението си, че международните стандарти в тази област 
следва да бъдат обсъдени и отчетени, наред с практиката на ЕСПЧ. Допускането на достъп до 
данни за трафика на електронните съобщения за разкриване, предотвратяване и разследва-
не на престъпления, които не са тежки, бе обявено за противоречащо на Конституцията. По 
отношение на хипотезата за издирване на лица Конституционният съд прие, че достъпът е 
допустим, само когато издирваното лице е жертва или извършител на тежко престъпление. 
Той отбелязва и обстоятелството, че достъп до такава информация „дава възможност да се 
направят достатъчно обосновани и точни заключения за личния живот на хората, обичайните 
им действия, навиците им в ежедневния живот, включително контакти, социална среда, мес-
топребиваване – постоянно и временно, пътувания, с тяхната честота, време и точни дести-
нации”. Проследяването на данните в един продължителен период „позволява да се достигне 
още по-далеч – до личните предпочитания на индивида, дори неговите склонности, увлечения и 
слабости. А това означава само едно: осигурена напълно реална възможност 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“, 
приема Конституционният съд. За противоконституционно е намерено законодателното ре-
шение в определена категория случаи достъпът да не е обусловен от съдебни разрешения, като 
е подчертано, че „съдебният контрол е задължителен по силата на изричните разпоредби на чл. 
30–35 от Конституцията“.

Проблемите в новоприетите промени в ЗЕС

Промените дават възможност на МВР да иска проследяване на местоположение на даден 
гражданин дори и след края на извънредното положение на основание, че той е поставен под 
карантина (с различна диагноза от COVID–19), описана в Закона за здравето. Мобилните опера-
тори пък не могат да възразят – трябва да предоставят информацията „незабавно“. При по-
искването на информацията властите не са длъжни да доказват, че човекът, за когото искат 

19 РКС No 2 от 12 март 2015 г. по к.д. No 8/2014 г.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2010/bvg10-011.html
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трафични данни, наистина е под карантина. Не е предвидено и съд да разрешава предварително 
предоставянето на данните, както е в останалите случаи. 

Законът предвижда „последващ съдебен контрол“, както е в случаите за предотвратяване 
на терористични нападения. Т.е. едва след като МВР получи информацията, районните съди-
лища могат да преценят, че искането е било неоснователно. При наличието на посочената 
уредба нищо не гарантира, че полицията ще ползва трафични данни само за да установи мес-
тоположението на хора, нарушили принудителната си карантина. Ако никой не го контролира, 
това условие става напълно пожелателно. Същевременно обаче не би съществувало въобще 
понятието „правова държава“, нито би имало нужда от закони, ако можеше да вярваме на тези, 
които упражняват власт. В разумното общество всичко е въпрос на баланси и на ясен контрол, 
особено когато става дума за сериозна намеса в основни човешки права.

Приетото в решението на Конституционния съд от 2015 г. тълкуване прави трудно прием-
ливо съществуването и прилагането на новоприетите в ЗЕС през 2020 г. текстове. Тогава бе 
прието за противоконституционно и това, че достъп до данни за трафика на електронни съ-
общения е допуснат от закона за целите на разкриването, предотвратяването и разследване-
то на компютърни престъпления. Те не попадаха в обхвата на понятието „тежки престъпления“ 
предвид размера на наказанието „лишаване от свобода“.

При така приетото тълкуване на Конституционния съд стои въпросът дали разширеното 
прилагане на закона към престъпления, които не са тежки, изобщо е допустимо от Конститу-
цията. Доколкото нарушаването на задължителна карантина не представлява тежко престъ-
пление, то от гледна точка на изведените в практиката на Конституционния съд стандарти 
би следвало да е нарушена Конституцията.

Общи изводи

Правата, свързани със свободното говорене, свободното търсене, получаване и разпрос-
траняване на информация и зачитането на личния живот, кореспонденция и личните данни, са 
от основно значение за демокрацията. В правната литература се изтъква обстоятелството, 
че те имат социално измерение, тъй като са свързани с участието на човек в обществения 
живот. Държавното управление не може да бъде коригирано от членовете на обществото и да 
взема прозрачно и при широко участие решения, ако тези права не са гарантирани в максимална 
степен. Поради това тъкмо в извънредна ситуация, когато се ограничават в по-голяма от оби-
чайната степен човешките права, следва да се пази висока степен на гаранция тъкмо спрямо 
тези права със социално измерение. Само така гражданите биха си запазили възможността да 
осъществяват контрол върху управлението и би съществувало препятствие срещу произвол и 
неразумност от страна на властта.
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Възможности за възстановителен подход  
и нова наказателна политика в условията на  

епидемията от COVID–19 и последиците от нея

Екатерина Баксанова

Резюме: Статията разглежда възстановителния подход като възможност за различна гледна точ-
ка към индивидуалните и обществените конфликти, породени и/или задълбочени от пандемичната 
обстановка. Особен акцент се поставя върху заложеното в Концепцията за наказателна политика 
(2020–2025 г.) и извършеното на практика от властите в условията на извънредно положение. Ней-
ната значимост в условията на пандемията от COVID–19 расте. Това е така, защото наблюдаваме 
задълбочаване на криминогенните фактори (безработица, бедност; различен достъп до образование; 
отчужденост и т.н.) вследствие на наложените от правителството и законодателя ограничител-
ни мерки. Това обуславяше по-голяма активност от страна на държавата при изпълнение на целите, 
принципите и мерките на Концепцията. Вместо това, поне досега, видяхме, че изпълнителната, 
законодателната и отчасти съдебната власт (особено в лицето на прокуратурата), не просто не 
се придържаха към нея, а напротив – действията им бяха в пълно противоречие с основни правни 
принципи, а ние отново станахме свидетели на поредната институционална шизофрения.

1. Въведение

Според норвежкия криминолог проф. Нилс Кристи „[к]онфликтите са важни за всяко обще-
ство. Те могат да създадат хаос, разрушение, нещастие както на индивидуално, така и на со-
циално ниво. Те могат обаче и да ускорят развитието ни – както на отделния човек, така и на 
социалните системи. Ако се обуздаят и използват по подходящ начин, конфликтите могат да 
се разглеждат като силите, които тласкат индивидуалните или социалните системи към усъ-
вършенстване1“. Въвеждането на извънредното положение у нас катализира развитието и за-
дълбочаването на конфликти, които могат съвсем условно да бъдат разделени на няколко нива:

Ø Конфликт между властта и гражданите. Подобно противопоставяне е естествено явле-
ние, чието съществуване следва да бъде окуражавано. То поддържа будни рефлексите на 
обществото да изисква отчетност от държавата за дейността ѝ и рефлексите на дър-
жавата да се стреми към добро управление. А когато такова липсва или отклонението от 
него е сериозно (например поради необосновано превишаване или превратно упражняване 
на правомощия), гражданите играят ключова роля – коректив на властта. Когато конфли-
ктите между властта и гражданите не се овладяват своевременно и адекватно, те започ-
ват да се развиват стихийно до такава степен на дезорганизация, че се създава реален 
риск от подкопаване на демократичния ред. От една страна, това може да се изразява в 
овладяване на държавата поради омнипотентността на властта, а от друга, определени 
групи от граждани могат да превземат и окупират важни теми от обществения дебат. 
Подобни примери сме наблюдавали неведнъж: случаите с Истанбулската конвенция, Закона 
за социалните услуги и др. В конкретния случай с COVID–19 непредвидимостта на ситуаци-
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ята предполагаше известен управленски хаос в първоначалните моменти по овладяване на 
разпространението на вируса. Продължилата обаче липса на достатъчно ясни и последова-
телни действия от страна на държавата (дефицит на разяснения; неясни мотиви защо се 
налагат едни мерки, а не други; противоречиво законодателство; липса на диалог) доведе до 
противопоставяне на властта (поне от определени групи граждани), вкл. чрез неизпълнение 
на наложените мерки. Наблюдавахме и властови произвол спрямо някои групи граждани (из-
граждането на КПП-та при ромски квартали в няколко града);

Ø Конфликт между отделни лица във или около властта с ръководещи и/или консултативни 
функции в условията на извънредно положение. В зрели общества наличието на разнопосочни 
мнения е ценност. Дискурсът у нас обаче се разви само на плоскостта единствено вярно/
единствено грешно, т.е. тезата на един експерт/представител на властта представля-
ваше пълното отричане на достоверността на тезата на друг. Изгради се впечатлението, 
че вярно може да бъде или едното, или другото мнение, като се създаде и по-вреден ефект 
– значение придоби не изразената теза, а това кой стои зад нея. Всичко това беше съпът-
ствано с излишен патернализъм и покровителствен тон. Макар да имаше опит да се чуят 
различни мнения, в крайна сметка решенията не се взимаха в резултат на общ консенсус, a 
мотивите и критериите често не бяха ясни. Не станаха ясни нито механизмът, по който 
тези решения бяха взимани, нито авторът им – Националният оперативен щаб, министърът 
на здравеопазването, министър-председателят или други лица, гравитиращи около властта;

Ø Конфликт между самите граждани или между отделни групи граждани. Маркираните по-горе 
конфликти неизбежно се „преляха“ и в индивидуални такива. Към редицата други спорове се 
добави и темата за произхода на вируса, неговата опасност, съответно мерките, които 
следва да се спазват/да не се спазват. Образуваха се своеобразни „отбори“ и „агитки“, под-
крепящи една или друга теза. На места се стигна дори до стълкновения2 и яростна физиче-
ска саморазправа3 поради несъблюдаване на наложените противоепидемични мерки.

Както беше отбелязано, подобно деление е само условно и твърда разделителна граница по-
между им няма – този текст не цели изследването им, а по-скоро само ги маркира, за да онагледи 
наличието както на социални, така и на индивидуални конфликти в условията на извънредното 
положение, въведено, за да ограничи разпространението на вируса SARS-CoV–2. Разновидности-
те им, разбира се, са далеч по-многолики и многопластови, като включват и такива, които имат 
нужда от намеса на правоохранителните и правораздавателните органи. Без значение от вида 
им обаче те се характеризират със силна поляризация, която отнема възможността за зрял, 
аргументиран и спокоен разговор. Един от основните проблеми в тази връзка е фактът, че те 
често се развиват на неестествена територия, където не могат да бъдат овладени, нито 
може да се работи с тях – в медийното пространство, което включва както традиционните 
медии (където наблюдаваме предимно властовите сблъсъци), така и социалните (където се 
развихрят с особена ярост и индивидуалните). Така, на практика, среща между противоречията 
не може да се осъществи, а именно тя е от особено значение. Защо това е така ще бъде обсъ-
дено в следващите редове.

2. Възстановителният подход като възможност за различна гледна точка към  

2 Става дума за скандал на борда на самолет, пътуващ от София до Лондон. Българи принуждават шестима англичани да 
напуснат борда на самолета поради страх, че са носители на SARS-CoV-2: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/188976-balgari-
svaliha-anglichani-ot-samolet-zaradi-strah-ot-kovid–19 – последно посетен на 09.06.2020 г.

3 Във Враца настава масов бой, след като мъж прави забележка на съседите си, че в имота им влизат много хора, което е в 
разрез с въведените противоепидемични мерки: https://btvnovinite.bg/bulgaria/masov-boj-vav-vraca-po-vreme-na-izvanrednoto-
polozhenie.html – последно посетен на 09.06.2020 г.

https://btvnovinite.bg/bulgaria/masov-boj-vav-vraca-po-vreme-na-izvanrednoto-polozhenie.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/masov-boj-vav-vraca-po-vreme-na-izvanrednoto-polozhenie.html
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обществените конфликти, породени и/или задълбочени от пандемичната обстановка

Един от възможните подходи за работа с конфликти е този на възстановителното пра-
восъдие. Из пол з ваме понятието „възстановително правосъдие“ (ВП) условно, тъй като то вече 
е инсти туцио на ли зирано както у нас, така и по света. ВП излиза извън пределите на тради-
ционното възмездно правосъдие и разглежда правонарушението не само като престъпване на 
закона, което следва да бъде санкционирано, а като деяние, причиняващо вреди и страдание на 
жертвата, общността и съществуващите в нея връзки (т.е. налице е разкъсване на социал-
ната тъкан). Става дума за доброволен процес (организиран от трета, независима страна), 
в който участниците в даден конфликт/несправедливост (и техните близки) се срещат в 
безопасна среда, за да разговарят открито за това какво се е случило, как случилото се им се 
е отразило/ги е засегнало, за отговорността за причиненото и вземане на общо решение за 
възможните начини за поправяне на вредите и възстановяване на връзките (индивидуалните 
и общностните), достойнството и доверието4. Т.е. става дума за подход и процес, а не за кон-
кретен краен резултат. Проф. Кристи също по-скоро говори за боравене и работа с конфликти, 
не толкова за решаване. Достигането до помирение е оптималният ефект, но то не е задължи-
телно. Същественото е разкриване на това какво е станало, пораждане на разбиране и прида-
ване на смисъл на случилото се, дори и участниците в конфликта да изберат да не се помирят.

Все по-често обаче се говори за възстановителни практики и принципи, тъй като възста-
новителният подход се прилага и в системи извън правосъдието, където възникват или има по-
тенциал да възникнат конфликтни и напрегнати ситуации (образователната система, здраве-
опазването, работното място и др.). Така например някои държави възприеха възстановителен 
подход, за да посрещнат поне част от негативните последици, свързани с разпространението 
на вируса и мерките за предотвратяване на разпространението му:

Ø В Каталуния използват практиката на „възстановителните или помирителни кръгове“5 (но 
в онлайн форма) по отношение на здравеопазването – от една страна, организират се 
онлайн кръгове с медицинския персонал, който, изправен пред новите предизвикателства, 
може да сподели тревогите си в защитено и свободно пространство, а от друга (отново 
с подкрепата на болниците) – онлайн кръгове със семействата, скърбящи за смъртта на 
близките си в резултат на COVID–19, но в същото време нямат възможност да присъстват 
на погребение или церемония, отбелязваща края на земния път6;

Ø В Ирландия и Холандия подобни кръгове се използват от образователната система – уни-
верситетски преподаватели, мотивирани от опасенията за загуба на връзката между тях 
и студентите и загрижени за благополучието на последните, организират онлайн кръгове 
за подкрепа, чрез които помагат на студентите да осмислят кризата и да я вклинят в 
рамките на своите учебни програми;

Ø Във Финландия чрез социални мрежи организират онлайн кафенета, където младежи могат 
виртуално да се срещат помежду си и с професионалисти. В резултат на това се е породила 
идеята помирители заедно с полицаи чрез методите на възстановителното правосъдие да 
подпомагат конфликтни случаи, особено по отношение на домашни крамоли и насилие;

4 Повече информация може да намерите тук: http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/22895 и тук: https://www.vas.bg/p/A/d/
Adv4_2014_8-2016.pdf – последно посетен на 09.06.2020 г.

5 Повече информация за същността на възстановителните/помирителни кръгове може да намерите тук: https://
restorativejusticebg.com/2017/01/13/помирителните-кръгове-в-практиката/ – последно посетен на 09.06.2020 г.

6 Източник на информацията за този и следващите три примера е от https://www.euforumrj.org/en – последно посетен на 
09.06.2020 г.

http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/22895
https://restorativejusticebg.com/2017/01/13/помирителните-кръгове-в-практиката/
https://restorativejusticebg.com/2017/01/13/помирителните-кръгове-в-практиката/
https://www.euforumrj.org/en
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Ø В Естония младежи, нарушили за втори път наложените мерки за физическа дистанция, са 
насочвани от полицията към възстановителни кръгове (заедно с членове на семейството 
и близки). Предмет на дискусиите в кръга са не само извършените нарушения, но и какво се 
е случило, за да се стигне до това, какво чувстват във връзка с вируса, как разпростране-
нието му може да бъде ограничено, какви дейности могат да предприемат от вкъщи и т.н. 
Това спомага да разсъждават върху целта на ограниченията и да ги отклонят от санкции 
и последващи нарушения;

Ø В САЩ, Канада, Германия и др. държави пускането на свобода на нискорискови затворници и/
или такива, които са към края на периода на изтърпяване на наказанието, също е ВП мярка, 
приложена с цел да се намали рискът от разпространение на COVID–19 и възможността при-
съда с определен срок да се превърне в „смъртна”;

Ø Четенето на приказки на деца от израелския президент и посветената специално за деца 
пресконференция относно вируса на норвежкия премиер Ерна Солберг също са израз на въз-
становителни практики.

3. Възстановителният подход в наказателното правосъдие,  
отразен в новата концепция за наказателна политика

Макар, видно от примерите, ВП да е приложимо към различни системи и всякакъв вид кон-
фликти, то има особено значение за наказателното правосъдие, където конфликтите (със 
закона, между жертва и извършител и техните близки) са особено остри, каквото е и накър-
няването на правната сфера на жертвата (от страна на извършителя) и на правната сфера 
на извършителя (от страна на държавата). За ценността на ВП за наказателното правосъ-
дие и влиянието на тази концепция в криминологията говори и приемането на Препоръка CM/
Rec(2018)8 на Комитета на министрите относно възстановителното правосъдие по наказа-
телни дела. В това отношение българската държава на пръв поглед изглежда напредничава – 
последното доказателство за това е Концепцията за наказателна политика 2020–2025, която 
експлицитно включва ВП като част от принципите, на които трябва да се опира актуализира-
нето на наказателната политика на държавата.

Концепцията е разработена от Министерство на правосъдието (МП), обсъдена в началото 
на март и приета от правителството в началото на май 2020 г. Поради това, че е в крак със 
съвременните криминологични тенденции, тя е своеобразна проява на дързост, която чрез нау-
чен подход се опълчва срещу разпространеното напоследък особено вредно делегитимиране на 
наказателното правосъдие и неговите цели. Това е така, защото по достъпен и аргументиран 
начин разкрива: 

Ø реалните криминогенни фактори (бедност, безработица, липса на адекватно образование, 
отчужденост и др.) като противовес на спекулациите, че човешката природа е преиму-
ществено жестока и затова заслужава реципрочна институционална жестокост;

Ø автентичните цели, които една наказателна политика трябва да преследва (постигане 
на ефективност на наказанията чрез например по-широко приложение на алтернативи на 
лишаването от свобода, засилване на превантивната и превъзпитателната цел на наказа-
нията и др.), а не тези, породени от копнежа за мъст на тълпата;

Ø принципите, които една държава трябва да следва, за да провежда ефективна наказателна 
политика, като контрапункт на казуистичните своеволия на разгневени граждани и търсе-
щи рейтинг политици – обоснованост, съвместимост и последователност при извършване 
на законодателни промени, насърчаване на възстановителното правосъдие, съобразяване-

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3
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то на националната наказателноправна рамка с ЕКПЧОС и практиката на ЕСПЧ по прилага-
нето ѝ;

Ø конкретни мерки като декриминализация на някои деяния, ефективно събиране на данни, 
съставяне на статистика и анализ и др.7

Предвид изложеното по-горе, може само да приветстваме приетата от правителството 
Концепция. Нейната значимост в условията на пандемията от COVID–19 расте, тъй като наблю-
даваме задълбочаване на криминогенните фактори (рязко повишаване на безработица8, което 
неизбежно ще се отрази на нивата на бедност; различния достъп до образование; отчужденост 
и т.н.). Това обуславя по-голяма активност на държавата при изпълнение на целите, принципите 
и мерките на Концепцията. Какво се случи и продължава да се случва на практика обаче?

4. Как новата наказателна политика намери приложение  
в условията на извънредното положение

Въпреки че правителството прие Концепцията около седмица преди края на извънредното 
положение и началото на извънредната обстановка, тя бе обсъдена още на 5 март т.г., като 
събра сериозна подкрепа от професионалната общност и гражданското общество. Всички 
власти се обединиха около формирания широк обществен и професионален консенсус. Това идва 
да покаже, че държавата има ясен модел на поведение във връзка с наказателната политика 
(създаден от самата нея и подкрепен от всички останали участници в обществените дебати 
по темата) още преди началото на извънредното положение. И ако приемането на Концепци-
ята беше сериозна крачка напред, то действията на различни държавни органи по време на 
извънредното положение, а и досега, показаха не крачки, а спринт назад. Защо това е така, ще 
проследим по-долу, ползвайки като репер принципите и мерките, зададени от самото прави-
телство в Концепцията.

Според принципите, заложени в Концепцията, трябва да има „[а]ргументираност, съвмес-
тимост и последователност на извършването на законодателни промени“. За съжаление, нито 
измененията на чл. 355 от НК с ДВ, бр. 23 от 13.03.2020 г., нито тези на чл. 225, чл. 326 и чл. 355 от 
НК (от 24.03.2020 г., ДВ, бр. 28) бяха обосновани, още по-малко последователни. Прегледът на ЗИД 
на НК от 13.03.2020 г. и Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено 
с решение от 13 март 2020 г. на НС, с чиито Преходни и заключителни разпоредби порочно се 
измени и допълни НК, разкрива, че пълноценни мотиви и анализ липсват, а формализмът на оцен-
ката на въздействието на практика я обезсмисля.

Друг водещ принцип, залегнал в Концепцията, е съразмерността на наказанията и това, 
че от ефективността на наказанието зависи „както избягването на непропорционално леко, 
така и на непропорционално тежко наказание“. Предприетите промени в НК са в обратния на 
този принцип смисъл. Необоснованото и немотивирано завишаване на наказанията в посоче-
ните по-горе разпоредби9, както и прилагането на практика на новите наказателни състави 

7 https://ime.bg/bg/articles/shizofreniyata-na-edno-pravitelstvo/ – последно посетен на 09.06.2020 г.
8 https://ime.bg/bg/articles/kriva-na-bezraboticata-v-izvynrednoto-polojenie/, https://ime.bg/bg/articles/da-vnimavame-za-vtora-vylna-

kym-byurata-po-truda/ – последно посетен на 09.06.2020 г.
9 В чл. 225 от НК се създаде нова ал. 6: „(6) Когато деянието по ал. 1 е извършено при обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 

от Конституцията на Република България, наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди 
до десет хиляди лева.“; в чл. 326, ал. 2 думите „от петстотин до две хиляди лева“ се замениха с „от десет хиляди до петдесет 
хиляди лева“; в чл. 355 думите „с пробация или с глоба от сто до триста лева“ се замениха със „с лишаване от свобода до три 
години и глоба от хиляда до десет хиляди лева“, а в ал. 2: „(2) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или 
извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=146942
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150
https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-22.pdf
https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-22.pdf
https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-24.pdf
https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-24.pdf
https://ime.bg/bg/articles/shizofreniyata-na-edno-pravitelstvo/
https://ime.bg/bg/articles/kriva-na-bezraboticata-v-izvynrednoto-polojenie/
https://ime.bg/bg/articles/da-vnimavame-za-vtora-vylna-kym-byurata-po-truda/
https://ime.bg/bg/articles/da-vnimavame-za-vtora-vylna-kym-byurata-po-truda/
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представляваше неумел и опасен опит от страна на правителството и прокуратурата да 
управляват колективната тревожност около вирусната пандемия чрез способите на нака-
зателното право, което не бива, а и не може да бъде, отговор на всяка турбуленция в обще-
ството, тъй като в дългосрочен план има вредни последици (правна несигурност, увеличение 
на престъпността, властови произвол и др.). Измененията и допълненията не взеха предвид 
факта, че НК е сложна система от норми и необмислената промяна във вида и размера на 
наказанията внася безпорядък, който, освен всичко друго, създаде впечатление, че с част от 
промените се преследва нелегитимна цел – ограничаване на свободата на словото и изразя-
ването на мнение (с чл. 326 от НК и предаването „по радио, телефон или по друг начин неверни 
повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога“) и намеса в частноправни 
отношения от страна на държавата и в частност прокуратурата (с чл. 225 от НК относно т. 
нар. спекулативна търговия). Така например вместо спекулативната търговия да бъде декри-
минализирана, както Концепцията конкретно и изрично препоръчва, в условията на извънредно 
положение в съответната разпоредба необяснимо бе влят нов живот, като се създаде нова 
алинея:

„В Наказателния кодекс съществуват редица състави на престъпления, които са загубили 
приложимостта си поради развитието на обществените отношения. Така например чл. 225 
инкриминира спекулативната търговия, като дори предвижда квалифициран състав на прес-
тъплението, ако деецът е бил наказан по административен ред за нарушение на Закона за 
борба със спекулата, който е отменен още през 1999 г. Практически е невъзможно и реализи-
рането на съставите на престъпления по чл. 226 предвид присъщата на съвремието свобода 
на частната инициатива. Обективната оценка на тези престъпни състави, както и липсата 
на повдигнати обвинения по тях, обосновават необходимостта от тяхната пълна декрими-
нализация.“

Освен това се стигна до положение, в което едно и също нарушение на наложените проти-
воепидемиологични мерки можеше да бъде както съставомерно деяние (престъпление), така 
и административно нарушение10. Това води до „дублиране на състави на престъпления и адми-
нистративни нарушения“, което според Концепцията следва да се избягва. В закона липсват 
обективни разграничителни елементи между престъплението и административното наруше-
ние, поради което гражданите не са в състояние да предвидят последиците от извършеното 
деяние. Това води до противоречие с принципите за правната сигурност и оправданите правни 
очаквания. Липсата на съответствие, изведено от закона, между обществена опасност и 
престъпния характер на деянието, е в нарушение на принципа за законоустановеност на прес-
тъпленията и наказанията и за пропорционалност, доколкото при едни и същи обстоятел-
ства едно деяние може да бъде едновременно престъпление и административно нарушение, а 
това води до несъответствие между тежестта на деянието и строгостта на предвидена-
та санкция.

Стигна се до нееднакво третиране на еднакви случаи, а това е в противоречие с принципа 
за равнопоставеност на гражданите, установен в чл. 6 от Конституцията на РБ и основните 
принципи на правото на Европейския съюз – принципът на правната сигурност, защита на 
оправданите правни очаквания, принципът на пропорционалността. Всички тези принципи са 
обвързващи за Република България на основание чл. 6, параграф 3 от ДЕС. Те са част от правния 

петдесет хиляди лева.“ 
10 Повече подробности може да намерите тук: https://medium.com/@rights.in.crisis/между-престъпления-и-административ-

ни-нарушения-по-време-на-криза-1e1743009e8c – последно посетен на 09.06.2020 г.

https://medium.com/@rights.in.crisis/между-престъпления-и-административни-нарушения-по-време-на-криза-1e1743009e8c
https://medium.com/@rights.in.crisis/между-престъпления-и-административни-нарушения-по-време-на-криза-1e1743009e8c
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ред на Съюза и служат освен за тълкуване на нормите на правото на ЕК, но и за определяне на 
„законосъобразността” както на актовете на институциите, така и на държавите членки11. В 
дългосрочен план подобно явление подрива общественото доверие в правораздавателните и 
правоохранителните органи.

Особено неприемливото на посочените по-горе законодателни промени е това, че бяха 
предприети не в резултат на професионално и обществено обсъждане относно това какви 
са причините за въвеждането им и какви ще са ефектите от тях. А когато все пак имаше 
анемични опити за привнасяне на експертиза в дискусиите, те бяха доминирани от главния 
прокурор12.

Съобразяването на националната наказателноправна рамка с КЗПЧОС и с практиката на 
ЕСПЧ по прилагането ѝ също е основен принцип, присъстващ в Концепцията. Както е посочено 
по-горе, част от гласуваните от парламента промени в НК създадоха възможност за пряко 
уязвяване на човешки права не без участието на прокуратурата. Станахме свидетели на вла-
стови произвол при повдигането на обвинения срещу лица, изразили мнение – председателя 
на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова (която сподели за възможен не-
достиг на лекарства в началото на извънредното положение), лидера на партия „Възраждане“ 
Костадин Костадинов (за изказването си, че в Държавния резерв на практика няма нищо и че 
наложените мерки са пропаганда за отклоняване на вниманието), лекари от Пловдив (изра-
зили опасенията си за липсата на лични защитни средства), председателя на гражданското 
сдружение БОЕЦ, Георги Георгиев от Видин (съобщил за разпространението на коронавируса в 
града поради заразени медици, които не са били тествани), мъж, счупил телевизора си в знак 
на протест и др.13.

Освен това министърът на правосъдието необяснимо поиска дерогиране на КЗПЧОС. Опи-
тът за това се оказа ялов. Важно е обаче да се натърти раздвоението в институционалната 
психика, а именно, че това бе направено от ръководещия Министерство на правосъдието – ми-
нистерството съставило Концепцията за наказателна политика и предвидило като принцип с 
особено значение съобразяването с КЗПЧОС и с практиката на ЕСПЧ по прилагането ѝ.

5. Мястото на възстановителния подход в новата наказателна политика

Както бе отбелязано по-горе, един от прогресивните елементи на концептуалния документ 
е експлицитното позоваване на ВП: „[п]овишаване на участието на пострадалите в наказа-
телния процес и насърчаване на възстановителното правосъдие“. Активното ангажиране на 
държавата в тази посока обаче е несигурно. За това може да съдим както от липсата на какви-
то и да е действия в това отношение по време на извънредното положение (което предлага 
благоприятна почва за това), така и по неизпълнението на поетите в миналото ангажименти 
за въвеждане на ВП у нас.

Макар и само маркирано, то присъства и в Концепцията за наказателна политика за пе-
риода 2010–2014 г.: „с традиционната наказателна система държавата следва да развие и ал-
тернативни способи за въздействие по отношение на лица с неправомерно поведение чрез 

11 Арабаджиев, А., Националните съдилища и правото на ЕС, част І, С, 2018, с. 24
12 https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/steno/ID/5912?fbclid=IwAR3HNyJgCD9gVb1Icl13e-zpLJfcSax-

UPXoX-5SFXRGNNiATjcy6byivAjw – последно посетен на 09.06.2020 г.
13 Темата е дълга и настоящата статия няма за цел изследването ѝ в дълбочина. Повече подробности може да откриете тук: 

https://medium.com/@rights.in.crisis/ограничаването-на-основните-права-и-свободи-в-българия-през-първия-месец-от-из-
вънредното-положение-e55a2bf8b388 и тук: https://acf.bg/bg/konstantirani-problemi-pri-nakazate/ – последно посетен на 
09.06.2020 г.

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/steno/ID/5912?fbclid=IwAR3HNyJgCD9gVb1Icl13e-zpLJfcSaxUPXoX-5SFXRGNNiATjcy6byivAjw
https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/steno/ID/5912?fbclid=IwAR3HNyJgCD9gVb1Icl13e-zpLJfcSaxUPXoX-5SFXRGNNiATjcy6byivAjw
https://medium.com/@rights.in.crisis/ограничаването-на-основните-права-и-свободи-в-българия-през-първия-месец-от-извънредното-положение-e55a2bf8b388
https://medium.com/@rights.in.crisis/ограничаването-на-основните-права-и-свободи-в-българия-през-първия-месец-от-извънредното-положение-e55a2bf8b388
https://acf.bg/bg/konstantirani-problemi-pri-nakazate/
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система от възстановителни мерки, включително помирение с пострадалия“. Особено адекват-
но и смислено то е вклинено още през 2015 г. в Актуализираната стратегия за продължаване 
на съдебната реформа и Актуализираната пътна карта за нейното изпълнение, предвиждаща 
конкретни мерки за въвеждането му. Първата предвижда в т. 4.1.9 „Прилагане на алтернативни 
способи за решаване на наказателни дела, включително чрез форми на възстановително пра-
восъдие“ (Специфична цел 1: Актуализация на наказателната политика към Стратегическа цел 
4: Модерна и ефективна наказателна политика), а в Стратегическа цел 514, ВП е изведено като 
отделна специфична цел – Специфична цел 6: Възстановително правосъдие:

5.6.1 План за въвеждане и популяризиране на подходите на възстановително правосъдие, 
включително създаване на Национален съвет по възстановително правосъдие, обучение в НИП, 
пилотни проекти и предложения за законодателни промени;

5.6.2 Пилотни проекти за въвеждане на модели на междусекторна интеграция между съдеб-
ния процес и други социални услуги и програми с цел постигане ефектите от правосъдието 
без прилагане на санкции, включително и чрез съответни промени в Закона за социално подпо-
магане.

Актуализираната пътна карта предвижда и конкретни стъпки и индикатори за изпълне-
ние на посочените мерки, като отговорните институции са МП, МТСП и ВСС. Така например е 
предвидено в периода 2015–2020 г. да бъдат изпълнени следните дейности: „изготвяне на план 
за внедряване и популяризиране на подходите на възстановителното правосъдие; изготвяне 
на предложения за законодателни промени; засилване ролята на Националния съвет по въз-
становително правосъдие.“ Заложените дейности за периода 2016–2017 г. са: „реализиране на 
пилотни програми за въвеждане на модела на възстановителното правосъдие; извършване 
на мониторинг и анализ на резултатите и ефектите от прилаганите програми и модели на 
възстановително правосъдие.“ Към настоящия момент нито една от посочените мерки не е 
изпълнена. Наистина беше учреден Национален съвет по ВП към МП, но той на практика вече 
не функционира.

С особена надежда очаквахме и осъвременяване на държавната политика по отношение на 
детското правосъдие. Още преди около пет години МП подготви Законопроект за отклоня-
ване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. 
Този закон следваше да отмени остарелия закон за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни и да модернизира детското правосъдие в съответствие със 
съвременните международни хуманистични стандарти в тази област. Той включва конкрет-
но въвеждане на възстановителни мерки, чрез които да се спомогне за предотвратяване на 
общественоопасното и виктимогенното поведение на децата. За съжаление обаче институ-
ционалното безхаберие и безотговорност доведоха до това години по-късно законопроектът 
все още да е „на трупчета“. И това се случва, въпреки че ПП „ГЕРБ“ изрично предвижда в Поли-
тическата си програма „Приемане на изготвената реформа за детско правосъдие, така че 
децата в конфликт със закона да бъдат превъзпитани, а не да ги превръщаме от деца жертви 
в престъпници“15.

14 Гаранции за върховенството на закона, защитата на правата на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъ-
дието.

15 Програмата е достъпна тук: http://www.gerb.bg/files/useruploads/files/gerb_programa_2017.pdf – последно посетен на 09.06.2020 
г.

http://www.gerb.bg/files/useruploads/files/gerb_programa_2017.pdf
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Началните опити на държавата да включи ВП в изграждането на по-ефективна наказател-
на политика, хуманизиране на правосъдието и утвърждаване върховенството на правото за 
момента изглеждат неуспешни. Те създават впечатлението, че ВП по-скоро се използва като 
модерен орнамент, който само придава блясък на един или друг документ. Концепцията обаче 
дава нов шанс на държавата да се оттласне от хартията и да предприеме реални действия по 
отношение на ВП и модернизиране на наказателната политика на страната.

Осъзнаването на ценността на възстановителните подходи ще подпомогне и на самите 
власти, като:

Ø разтовари разследващите органи, прокуратурата и съда, като им даде възможност да се 
съсредоточат върху по-тежките случаи (ВП не е панацея за всички казуси, нито може и 
трябва да измести традиционното правосъдие);

Ø допринесе (заедно с други фактори) за намаляване на нивата на престъпността и рециди-
визма;

Ø оптимизиране на държавните ресурси (благоприятен ефект за данъкоплатците);

Ø засили отговорността на преките участници в конфликта, като последният остава тяхна 
„собственост“, а не се изземва от експертите и властта;

Ø спомогне за съзряването на обществото и развиване на способността да се вземат авто-
номни и автентични решения, за които като личности и общество носим отговорност.

Дори в момента у нас има самоорганизирали се съмишленици, които разпространяват иде-
ите и принципите на ВП16. Отделни представители на съдебната власт също припознават 
ценността и полезността му в изграждането на мирно общностно съжителство17. И това е 
естественото му развитие (отдолу нагоре). Страните обаче, където този подход има най-сил-
но и благоприятно влияние върху обществените отношения, са страните, в които то е под-
крепено и от държавата, т.е. в определен момент е станало част от тъканта на държавната 
политика (Норвегия, Нова Зеландия, Южна Африка). В този смисъл българската държава може 
само да спечели, ако направи това, което сама вече е предвидила като най-ефективно и полезно 
за обществото и в Актуализираната стратегия, и в Концепцията.

6. Заключение

Извънредното положение, въведено като необходима и адекватна реакция за справяне с раз-
пространението на заразата COVID–19, беше удобен повод държавата да започне движението 
по нова траектория, която сама е начертала. Задълбочаването на криминогенните фактори 
вследствие на наложените от правителството и законодателя мерки налага доста по-сери-
озна проактивност на страна на държавата при изпълнение на заложените в Концепцията 
принципни положения и мерки. Вместо това, поне досега, видяхме, че изпълнителната, законо-
дателната и отчасти съдебната власт (особено в лицето на прокуратурата) не просто не 
се придържаха към нея, а напротив – действията им бяха в пълно противоречие с основните 
принципи на съвременната криминология и ефективна наказателна политика. Това вероятно 
се дължи на факта, че по същността си Концепцията чертае своеобразна територия за кон-
фликт – между критичната криминология, т.е. науката и първичните обществени страсти, 
които се развихрят след добили публичност тежки престъпления, т.е. правосъдието на тълпа-

16 Повече информация може да намерите тук: https://restorativejusticebg.com/ – последно посетен на 09.06.2020 г.
17 Повече информация за опитите на Районен съд Луковит с въвеждането на възстановителен подход в правораздаването 

може да намерите тук: https://www.svobodnaevropa.bg/a/30419040.html – последно посетен на 09.06.2020 г.

https://restorativejusticebg.com/
https://www.svobodnaevropa.bg/a/30419040.html
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та, чиято жажда за мъст, припозната като олицетворение на справедливостта, е сякаш неви-
димият „водач“ (по Льобон), който я задвижва, захранва и обединява. Именно в това обаче се крие 
зрелостта на обществото и на държавата – институциите да осъзнаят особената си роля на 
участник в конфликтна/-и ситуация/-и, длъжен да поеме своята отговорност за постигането 
на разбиране, за обуздаването на конфликта така, че да тласнат индивидуалните или социал-
ните системи към усъвършенстване, а не към хаос, разрушение и да преустановят практиката 
да взимат лесни, прости и бързи решения, употребявайки инструментариума на наказателното 
право за решаване на многоизмерни, сложни обществени проблеми, за да трупат краткосрочни 
политически дивиденти.

Надеждата е, че Концепцията обхваща период от пет години. Години, в които държавата 
има възможността да се отърси от наблюдаваната към момента институционална биполяр-
ност и да прояви трезвост в управлението.
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COVID–19 в огледалото –  
някои отговори на социалната система1

…При създалата се извънредна ситуация на физическа и социална изолация,  
със съвместни усилия ще се справим с всички предизвикателства,  

както винаги досега, ще проявим висока отговорност и професионализъм.

Из Указание No 08–00–5252 от 22.04.2020 г. на Румяна Петкова, 
изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане 

Надя Шабани

Резюме: В пандемичната ситуация и във вихъра на мерките, предприети от правителствата за 
ограничаване на разпространението на заразата и опазване на живота и здравето на хората, една 
от всеобщите тревоги е как работят важните за всеки от нас системи. Част от тези на първа 
линия са социалните услуги, които помагат на всички, които самостоятелно не могат да се справят, 
а често в тях са настанени и лица в изключително уязвимо положение. При новини от Европа, в които 
се съобщава, че половината от жертвите на COVID–19 са хора в старческите домове, е очаквано в 
системата на социалните услуги и подпомагане да се вземат навременни, адекватни и дори успоко-
яващи персонала и потребителите мерки. 

Дали успя Агенцията за социално подпомагане, една от най-големите агенции в България, да подготви 
и подкрепи системата от доставчици, потребители и близки да се адаптира към обстановката? В 
настоящия материал са разгледани последователността от действията (чрез указания на Агенция-
та), като е направен коментар относно тяхната пълнота и навременност, дадени са и препоръки за 
това какво може да бъде полезно при бъдещи планове за подобряване на институционалната реакция.

Кризата, която COVID–19 предизвика, ще се обсъжда дълго, ще провокира дискусии и анализи 
с различни цели. Още отсега е ясно, че не е криза, а кризи – какво се случи с осигуряването на 
достъпа до основни права (здравеопазване, грижа, образование, заетост) на големи групи от 
хора, преосмисляне и прекратяване на много бизнес начинания, политически дестабилизации и 
преврати и пр. От гледна точка на днешния ден2 (първите мигове на пост-извънредните дни) 
не е възможно да се обхванат и анализират в цялост измеренията на кризите, още повече – да 
бъдат дадени изчерпателно предложения за тяхното преодоляване.

В следващите редове ще поставя на обсъждане някои елементи от подготовката и реак-
цията (като институционален отговор) на една от сферите, която очаквано беше на първа ли-
ния3 – социалната грижа чрез достъпа до социални услуги. Прегледът обхваща няколко елемента: 

1 Искам да изкажа специални благодарности за подготовката на този текст на Захари Янков, правен консултант на Български 
център за нестопанско право; Милен Гечовски, Сдружение „Закрилници“; Росица Савова, специален педагог и логопед и Илияна 
Малинова, експерт по социални дейности.

2 Текстът е писан в края на май 2020 г.
3 Термин, който придоби обществена популярност, означаващ професионалната помощ и подкрепа, осъществявана от медици и 
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какви мерки се предприеха, какви не се приведоха в изпълнение и, разбира се, в какъв контекст 
се осъществиха тези действия. 

Най-важният въпрос, който искам да поставя за обсъждане, със значение за бъдещето: въз-
можни ли бяха по-добри решения сега и как да се подготвим за утре? Избраната призма за 
анализ ще бъде на базата на следните критерии:

А. доколко протоколите4 са ясно определени и дават конкретни, недвусмислени и навременни 
препоръки за действие;

Б. отговарят ли на материалните предпоставки и нужди;

В. дават ли възможно най-добра защита на основните права на потребителите, или да го наре-
чем по-коректно – на нуждаещите се от подкрепа и закрила. 

Какво налагаше да приемем, че още в началото на кризата социалната сфера следва да се 
третира като област от първа линия, която има нужда от сериозни протоколи за действие 
в рамките на извънредното положение?

Без да изпадаме в подробности, обобщавайки новините от края на февруари и началото на 
март т.г., в международен план беше ясно следното:

Ø Новият вирус засяга сериозно хора с хронични заболявания и възрастни хора над 65 г.;

Ø Специфична черта на този вирус е, че има много по-голяма разболеваемост от другите 
познати вируси от подобен тип;

Ø Поради възможната голяма разболеваемост, която предизвиква натоварване на здравната 
система, властите въвеждат мерки за социална изолация и ограничения, които водят до се-
риозно натоварване на социалната система (доставка на храни, подкрепа за уязвими групи, 
които остават без грижа, защото тези, които са до тях – другите членове на семейства-
та или професионални гледачи – се разболяват5 и други). 

Всичко гореизброено предполага отговорните институции да предприемат действия от 
самото начало на кризата:

1. за осигуряване на живота и здравето на потребителите на социални услуги с особена грижа 
към тези, които биха били сериозно уязвими предвид разболеваемостта от новия вирус пора-
ди специфичния си профил (увреждания, възраст, хронични заболявания, социална уязвимост);

2. за осигуряване на социална подкрепа (материална и чрез социална работа) за онези, които в 
резултат на извънредните мерки и последиците от тях изпаднат в затруднено положение;

3. в резултат на анализ се планират мерки за възможни нови групи и рискове, които биха се 
появили.

Предприетите мерки от фактологична гледна точка

Националният оперативен щаб (НОЩ)

НОЩ от самото начало (по повод въпроси на журналисти) е питан какви мерки следва да се 
предприемат спрямо определени групи хора с увреждания, включително и настанени в резидент-
ни услуги. На сутрешен редовен брифинг НОЩ пояснява, че е важно да се предприемат мерки за 
сигурността на настанените с най-високи изисквания към хигиената и предпазните мерки, 

медицински персонал, от социална система и от полицията.
4 В този материал в „протокол“ се влага значението на мерки за действие или въздържане от действие, които определени групи 

професионалисти трябва да следват.
5 Към този момент все още само се загатват икономическите последици и настъпващата безработица поради множество 

фалити.
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които следва да бъдат предприети както за предпазване на тяхното здраве, така и за здра-
вето на персонала. След налагане на мерките за прекратяване на груповите занятия6 от НОЩ 
потвърждават, че за определени групи хора с увреждания индивидуалните занятия могат да 
продължат, включително чрез адаптирани форми (деца с увреждания). Изрични предписания (за 
социалната сфера) за действия чрез законодателни или административни актове не последва-
ха (до случаите на пациентите от Дома за стари хора от гара Орешец7).

Основният административен акт, който има отношение, е заповедта на здравния минис-
тър No 01–124 от 13.03.2020 г., според която се преустановяват всякакви форми на групови дей-
ности, включително и работа с деца, извън системата на училищното и предучилищното об-
разование, водени от физически или юридически лица, независимо от правно-организационната 
им форма (т. 4). Също така в т. 7 на заповедта се забраняват женските и детски консултации, 
както и планови операции, но не се забранява настаняването в социални услуги.

Според препоръките на НОЩ, а и според съвсем логичното мислене по темата, следваше 
всяка институция, организация и група да приведе в ефективно изпълнение препоръките, които 
бяха отразени в законодателни актове8 и множество заповеди на министъра на здравеопазва-
нето9.

Какво предприе Агенцията за социално подпомагане (АСП)? 

Преди да направим преглед на актовете на АСП, следва да уточним какви са вменените със 
закон функции на една от най-големите изпълнителни агенции в България10. Според текстовете 
на Закона за социално подпомагане11 то (социалното подпомагане) има за цел:

„1. подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват 
своите основни жизнени потребности;

2. укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни житейски ситуации;
3. подкрепа за социално включване на лицата, които получават социални помощи, и на лица-

та, които ползват социални услуги;
4. подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изисква-

нията за получаването на месечни социални помощи;
5. насърчаване на предприемачеството в социалната сфера чрез предоставяне на социални 

услуги от физически и юридически лица.“

Министърът на труда и социалната политика е основният орган, който разработва, коор-
динира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане12, а АСП следва 
да приведе в изпълнение тази политика13.

6 Заповед на министър на здравеопазването от 13.03.2020 г.: https://coronavirus.bg, последно посетен на 29.05.2020 г.
7 Краят на април 2020 г.
8 В първия извънреден закон (13 март 2020 г.) по повод на социалните услуги е регламентирано, че сроковете на валидност на 

издадените заповеди за настаняване в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип, 
делегирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат, се удължават с един месец служебно след изтичане 
на извънредното положение, но с втория извънреден закон (15 май 2020 г.) се удължават служебно до 31 декември 2020 г.

9 В края на изложението ще бъде анализирано указанието на д-р Кунчев, национален здравен инспектор, което засяга настане-
ните лица, но което е издадено на 29 април.

10 С над 5000 служители.
11 Законът за социално подпомагане е отменен с приемането на Закона за социалните услуги, но поради това, че срокът за 

влизане в сила на ЗСУ е отложен до юни 2020 г., следва да приемем, че в рамките на извънредното положение действат разпо-
редбите на Закона за социално подпомагане.

12 Министърът на труда и социалната политика няма нито една публикувана заповед по тази тема.
13 Чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 1 ЗСП, ДВ 105, 18.12.2018 г.

https://coronavirus.bg/bg/332
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Първата заповед на АСП от 17.03.2020 г., изпратена с писмо до всички кметове, за преуста-
новяване на настаняването в социални услуги делегира държавна дейност: Дава се възможност 
на кметовете като доставчик на социалната услуга да „определят режима на работа“, включи-
телно да пренасочват персонал (например към патронажна грижа).

Следва указание на АСП14 с писмо No 08–00–3979, от 17.03.202015 г. Чрез него се дават насоки 
за оптимизиране на работните процеси в режим на извънредно положение в Центровете за 
социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), Дневните центрове, Центровете за общест-
вена подкрепа. Тя е нещо като плах опит за „методическо указание“ за дистанционна работа в 
няколко точки, като се казва, че се изготвя опростен план, който се предоставя по телефон/
мейл на родителите. Психолог и логопед правят дистанционни консултации по скайп/вайбър (не 
е ясно защо само тези платформи са удостоени с внимание). След заповедта на министъра на 
здравеопазването нарастващата тревога от заболеваемостта на гражданите, новините от 
други държави в ЕС, които са засегнати по-сериозно (Италия, Испания) тази заповед изненадва с 
предложените решения. В професионалната общност16 и сред потребителите по-скоро имаше 
очакване, че АСП ще даде конкретни указания за реорганизация на персонала, план за безопас-
ност в резидентните услуги, където вероятно има много потребители от гледна точка на 
рисковите групи за COVID–19. Имаше очакване и възможност и за прилагане на диференциран 
подход (децата например не са в рисковите групи). Вместо това тези указания са нещо като 
„разрешително“ (без да е категорично казано) за дистанционна работа на дневните услуги17.

Второто по време Указание No 08–00–4080 е от 23.03.2020 г., в което 16 дни18 след обявяване 
на извънредното положение е засегната темата за ползване на социални услуги в общността, в 
специализираните институции и в социалните услуги от резидентен тип. То обаче ни изненад-
ва със забраната за прием на потребители в услуги от резидентен тип, освен при спешност 
(може да се подновява настаняването на вече настанени). Спешността е неясно дефинирана 
като „категорично доказана спешност“, без да е изяснено какви обстоятелства включва това19. 

Изрично е посочено, че на пълнолетни лица под пълно запрещение, чийто срок за настаняване 
съгласно съдебните решения20 изтича в рамките на този период, се издава заповед за временно 
настаняване с аргумент, че към този момент са спрени съдебните производства. Твърди се, 
че поради преустановените съдебни срокове заповедта важи до един месец след изтичане на 
извънредното положение, в който съгласно чл. 16б ЗСП се изготвя исковата молба. По-сложен 
е въпросът кое е приложимото право, тъй като към тази дата Законът за социалните услуги, 

14 Към този момент според официалната статистика заболелите в България са 81, новини от Италия: http://www.focus-
news.net/news/2020/03/17/2758113/tass-v-italiya-za-edin-den-sa-pochinali-blizo-350-dushi-ot-koronavirusa.html – последно посе-
тен на 09.06.2020 г.

15 http://www.namrb.org/preustanoviava-se-priemaneto-na-novi-potrebiteli-v-specializiranite-institucii-i-socialnite-uslugi-ot-rezidenten-
tip-delegirana-darzavna-dejnost – последно посетен на 09.06.2020 г.

16 Социални услуги в общността в условията на извънредно положение – резултати от проучване сред професионалистите. 
Април 2020. Институт за социални дейности и практики – последно посетен на 09.06.2020 г.

17 Въобще не обсъждаме въпроса за впечатлението, че засяга само услугите за деца.
18 Заболелите към тази дата в България са 201, за Италия: https://nova.bg/news/view/2020/03/23/282384/защо-в-италия-смърт-

ността-сред-заразените-е-толкова-висока/ – последно посетен на 09.06.2020 г.
19 Споделена история от социален работник: момиче на 12 години и момче на 8 години, брат и сестра. Преди години са изве-

дени кризисно, защото са намерени в мазето, наядени от плъхове в гетото. Два-три дни преди обявяване на извънредното 
положение бягат от Центъра, в който са настанени, и отиват в гетото – там, откъдето са изведени. След обявяване на 
извънредното положение гетата са затворени и братът и сестрата се оказват de facto „настанени“ в гетото. Директорът 
отказва да ги върне от страх да не пламне Центърът. Родителите всеки ден звънят да обяснят, че не могат да ги гледат. 
Не са учили в този период, а вероятно са силно неглижирани.

20 Процедурата по реда на 16б, 16в и 16г. ЗСП.

http://www.focus-news.net/news/2020/03/17/2758113/tass-v-italiya-za-edin-den-sa-pochinali-blizo-350-dushi-ot-koronavirusa.html
http://www.focus-news.net/news/2020/03/17/2758113/tass-v-italiya-za-edin-den-sa-pochinali-blizo-350-dushi-ot-koronavirusa.html
http://www.namrb.org/preustanoviava-se-priemaneto-na-novi-potrebiteli-v-specializiranite-institucii-i-socialnite-uslugi-ot-rezidenten-tip-delegirana-darzavna-dejnost
http://www.namrb.org/preustanoviava-se-priemaneto-na-novi-potrebiteli-v-specializiranite-institucii-i-socialnite-uslugi-ot-rezidenten-tip-delegirana-darzavna-dejnost
https://sapibg.org/bg/highlights/socialnite-uslugi-v-obshchnostta-v-usloviyata-na-izvnredno-polozhenie-rezultati-ot-prouchvane-sred-profesionalisti
https://nova.bg/news/view/2020/03/23/282384/защо-в-италия-смъртността-сред-заразените-е-толкова-висока/
https://nova.bg/news/view/2020/03/23/282384/защо-в-италия-смъртността-сред-заразените-е-толкова-висока/
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който отменя в тази си част Закона за социално подпомагане, е приет от Народното събрание, 
но е отложено влизането в сила, при това без с изрична разпоредба да се уточни по кой ред се 
гледат производствата по закона.

С указанието е обявена за „недопустима“ груповата дейност (която по принцип е забранена 
ясно със заповедта на министъра от 13.03.2020 г.), но не се изясняват някои релевантни специ-
фики от живота в резидентните услуги, като например дали общото хранене в един Център за 
настаняване от семеен тип е групова дейност?

Казано е още, че направленията за дневни услуги остават, а оценки могат да се правят 
дистанционно. Препотвърждава се възможността да се извършва дистанционна психо-социал-
на работа с потребители (но няма протокол или насоки за такава!) с оглед на преодоляване на 
стреса за потребителите при създалата се заплаха от разпространение от COVID–19. 

Накрая е направено важното уточнение, че е необходимо е да се спазват заповедите на 
министъра на здравеопазването…! 

Третото Указание No 08–00–5252 на АСП е почти от един месец след предходното – от 
22.04.2020 г.21,22. В това указание за първи път (след почти 2 месеца от началото на кризата и 
непрекъснати трагични новини за множество загинали в домовете за възрастни хора в Ита-
лия, Испания, Франция) се включват указания за действия при установен инфектиран с COVID–19 
потребител на социални услуги в резидентни услуги. 

На свой ред тази заповед задълбочава проблема с приема на нови потребители като поста-
новява, че не се приемат такива, включително доказано спешни, без да се указва какво се правят, 
няма и изречение за това да се предприемат действия по осигуряване на място за карантина.

Въвежда се изрично задължение за уведомяване на АСП (не е ясна целта на това задължение, 
тъй като АСП не се ангажира с пренастаняване). Интересна, но малко необяснима от гледна 
точка на целите ѝ, е препоръката към ръководителите на услугите да изискат декларация от 
служителите, че ще уведомят ръководителя, ако са заразени или имат контакт със завърнал 
се от страна с доказани случаи (но, примерно, липсват указания към ръководителите на услуги-
те за проследяване на здравословното състояние на персонала, настанените потребители и 
други).

Следва Указание No 08–00–5443 от 30.04.2020 г.23, след случая в дома за стари хора в гара Оре-
шец24. Така за първи път в края на април се появява указание за предприемане на мерки и действия 
от общините при установяване на потребители на социални услуги с COVID–19. Макар и накратко, 
но вече по-ясно се дава възможност (не препоръка, но поне се разрешава на тези, които са се 
сетили) за извеждане на потребителите в друга сграда при необходимост. Препраща се към 
препоръките на д-р Кунчев (който е здравен инспектор, но не е обществено известно дали има 
специално отношение и знание за организиране на социалната работа и услуги). Важно е, че в 
това указание има за първи път:

Ø изрична бележка за създаване на условията за ограничаване на контактите между болни и 
здрави, както и че персоналът трябва да бъде снабден с всички „предпазни средства“;

21 https://www.namrb.org/asp-s-ukazaniia-za-sluziteli-i-potrebiteli-na-socialni-uslugi – последно посетен на 02.06.2020 г.
22 Общо заболелите в България са 1015; Новините за старчески домове от света: https://www.dw.com/bg/домовете-за-възраст-

ни-истинските-огнища-на-коронавирус/a-53209541 – последно посетен на 29.05.2020 г.
23 https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/ukazaniya-otnosno-funktsionirane-na-sotsialnite-uslugi-v-usloviyata-na-epidemiyata-

ot-covid-19 – последно посетен на 29 май 2020г.
24 51 нови случая за деня в България, общо 1488.

https://www.namrb.org/asp-s-ukazaniia-za-sluziteli-i-potrebiteli-na-socialni-uslugi
https://www.dw.com/bg/домовете-за-възрастни-истинските-огнища-на-коронавирус/a-53209541
https://www.dw.com/bg/домовете-за-възрастни-истинските-огнища-на-коронавирус/a-53209541
https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/ukazaniya-otnosno-funktsionirane-na-sotsialnite-uslugi-v-usloviyata-na-epidemiyata-ot-covid-19
https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/ukazaniya-otnosno-funktsionirane-na-sotsialnite-uslugi-v-usloviyata-na-epidemiyata-ot-covid-19
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Ø задължение близките да бъдат уведомени своевременно (каквото и да означава това).

В приложените препоръки на д-р Кунчев, издадени на 29.04.2020 г.25, са дадени за първи път 
по-подробни препоръки и протоколи за работа в рамките на резидентните услуги, но писмо-ука-
зание излиза почти в края на извънредното положение.

Последното указание е допълнителното Указание No 08–00–5525 от 05.05.2020 г., посветено 
на задължението за уведомяване при установени случаи на заразени потребители на социални 
услуги с COVID–19. Следва незабавно да се праща информация на АСП за брой заразени/починали 
и предприети мерки.

Какво ни е гарантирала българската Конституция и правна рамка?

След прегледа на указанията на АСП съвсем накратко нека припомним какво е гарантирала 
българската Конституция (защото напоследък има известен правен и политически уклон към 
това да търсим всички решения на обществени дилеми в Конституцията, включително слабо-
стите във вземането на решения и провеждането на политиките да се прикриват зад искания 
до Конституционния съд да интерпретира действащите или възможни бъдещи елементи на 
правната уредба). 

В Конституцията на Република България (Преамбюл) са прогласени основните характерис-
тики на съвременната държава, определящи я като демократична, правова и социална. Тези 
характеристики са развити като основни конституционни взаимосвързани принципи – народен 
суверенитет и демократично участие и формиране на политическата воля (чл. 1, ал. 2); правова 
държава и върховенство на Конституцията (чл. 4 и чл. 5); разделение на властите (чл. 8); социал-
на държава, защитаваща пълния каталог на социалните права (чл. 47 – чл. 52). Изрично в чл. 51, ал. 
1 се посочва, че „[г]ражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане“, 
а според ал. 3: „[с]тарите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето иму-
щество, както и лицата с физически и психически увреждания, се намират под особена закрила 
на държавата и обществото.“

Освен това по силата на международните актове, по които България е страна и които са 
част от българската правна система (с примат над вътрешното право), се гарантира оси-
гуряването на редица права (изброяването под линия не е изчерпателно, а илюстративно26). 
Социалните услуги са важен елемент на социалното подпомагане, един от инструментите за 
постигане на целите му27. Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално 
включване и самостоятелен начин на живот, които са основата на социална работа (чл. 16). 
Също така Законът за хората с увреждания, Законът за закрила на детето, Законът за за-
щита от домашно насилие и други въвеждат конкретни задължения за закрила на определени 
групи. Всички тези закони и нормативните задължения не бяха отменени нито чрез дерогация 
на международните актове, нито чрез законите, гласувани в рамките на извънредното поло-
жение. 

25 https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/ukazaniya-otnosno-funktsionirane-na-sotsialnite-uslugi-v-usloviyata-na-epidemiyata-
ot-covid-19 – последно посетен на 09.06.2020 г.

26 Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (чл. 2: Правото на живот, чл. 5: Правото на свобода и 
сигурност, чл. 8: Право за зачитане на лични и семейния живот), Конвенцията за правата на хората с увреждания (чл. 11: Ри-
скови ситуации и хуманитарни действия, чл. 12: Равнопоставеност пред закона, чл. 13: Достъп до правосъдие, чл. 14: Свобода и 
сигурност на личността, чл. 19: живот в общността, чл. 25: Здравеопазване, чл. 28: Подходящ жизнен стандарт и закрила и др.), 
Конвенцията за правата на детето, която дори не може да се дерогира и др.

27 Чл. 1, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 ЗСП.
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От всичко казано можем да обобщим следните важни положения:

АСП предприе някои действия в рамките на извънредното положение, които са  
незаконосъобразни и нямат оправдание дори в извънредните закони. 

Не е законосъобразно да се спре настаняването в социалните услуги (без алтернатива), 
защото настаняването е функция на закрила, която се предоставя след изчерпване на възмож-
ностите за подкрепа в общността (чл. 16, ал. 2 ЗСП, чл. 25, ал. 2 ЗЗД). Държавата не може да се 
откаже от функцията си на закрила (чл. 47, ал. 4 и чл. 51, ал. 3 Конституцията). Това, че не знае 
как да се организира, за да запази живота и здравето на хората, не означава, че може да се 
откаже да изпълнява функциите си. Допълнителен проблем е, че явно не се прави разлика между 
функции, които се упражняват от държавните институции (в случая чрез Дирекции „Социално 
подпомагане“ посредством мерките за закрила, настаняване извън семейството за деца и нас-
таняване в резидентни услуги), и ползването на социалните услуги, което е доброволният акт 
и е по заявка на лицето.

АСП спря изпълнението на задълженията си по закон,  
без да има основания за това в извънредния закон.

По повод изброените по-горе функции на министъра на труда и социалната политика след-
ваше в рамките на социалната система да бъдат изработени подробни и ясни протоколи за 
действие как да се организира достъпа до социална подкрепа чрез ползването на социални услу-
ги. Споделеното тук разбиране е, че не НОЩ (който се занимаваше с епидемиологичните мерки), 
а всяка система следва да изработи собствени протоколи (указания за действие), които да 
преведат в изпълнение препоръките на Щаба, законодателните и административните актове, 
които сами по себе си въвеждаха ограничения и забрани. Съответно всяка система трябваше 
да въведе възможност за позитивно осигуряване на правата на целевите си групи, създавайки 
алгоритми, които от своя страна да дават възможност за достъп до права при спазване на 
ограниченията. Собствени протоколи за прилагане на мерките в социалната сфера – това е 
задължение, което не е възможно да се изпълни и изчерпи с цитиране или препращане към за-
поведите на министъра на здравеопазването, защото те са общи, засягат някои специфични 
обекти и субекти, но е необходимо всички системи да направят организация за: а) собствено и 
адаптирано привеждане в изпълнение и б) адекватна грижа към тези, които са конкретни по-
требители на тези системи, като конкретните протоколи следва да отразят тази специфика. 

Нито в началото на кризата, нито почти до края на извънредното положение откриваме в 
указанията на АСП28 протоколи за безопасността на социалните работници и потребителите 
(защото е ясно, че предпазването на персонала на социалните услуги следва да бъде предприе-
то както с оглед на осигуряване на безопасни условия на труд на самите заети и ограничаване 
разпространението на епидемията, така и с оглед на предпазване на потребителите на ус-
лугите, особено тези в резидентна грижа, които нямат избор да се преместят или напуснат 
услугата de facto).

Няма и специални мерки и грижа към тези в институции и резидентни услуги, включително 
и от гледна точка на това, че преобладаващият брой потребители, според техния профил, по-
падат в рисковите групи за COVID–19 като например:

Ø повишен риск от заболяване от COVID–19 поради големия брой потребители, потенциално 
лошите хигиенни условия и/или липсващите защитни и хигиенни средства в институциите;

28 Малко преди издаването на материала АСП издаде (на 1 и 2 юни) по-подробни указания за реда, който следва да бъде въведен 
при „възстановяване“ на работата на социалните услуги. Тези указания не са обект на анализ в настоящия материал.
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Ø неглижиране на потребителите поради съкратен персонал (поради финансовите ограниче-
ния) и забраната на посещенията от страна на близките;

Ø психически дистрес;

Ø повишен риск от тежко или смъртоносно развитие на COVID–19, тъй като хората в рези-
дентни институции често страдат от предходни заболявания, профилът им е от риско-
вите за COVID–19;

Ø риск от прехвърляне в други сгради или услуги с малко или без подготовка и подкрепа.

Хората в общността също са застрашени. Съвсем обосновани са и възможностите от 
повишаване на честотата на домашното насилие в семействата с членове, зависими от гри-
жи или подкрепа, поради финансова нестабилност, проблеми на физическото или психическото 
здраве. При прекъсване на професионалната подкрепа семействата са оставени да се справят 
сами с нуждите на членовете, зависими от асистентска подкрепа, терапия и др., без адекватна 
помощ, отдих и социална защита29.

Пропуснатите възможности за действия от страна на АСП не са просто пропуснати въз-
можности, които в случая можем да определим като пропуснати ползи от възможни добри ре-
шения, а са неизпълнение на задължения (чрез липса на действие), вменени от Конституцията, 
международното и българското законодателство. Предизвикателството във връзка със запла-
хата за живота и физическата цялост в резултат от COVID–19 несъмнено дава възможност да 
се активират положителни задължения на държавите по отношение упражняването на редица 
права. Включително по отношение на правото на живот по член 2 и правото на зачитане на лич-
ния живот по член 8 от ЕСПЧ. Със сигурност могат да се изтъкнат доводи, че недостатъчните 
действия за информиране относно рисковете от разболяване от COVID–19 и за предоставяне 
на съвети относно конкретни превантивни мерки, както и при други разглеждани от Съда по 
правата на човека обстоятелства, водят до нарушаване на позитивното задължение да се 
предприемат нужните мерки за опазване на живота30. След като е ясно какво е естеството 
на мерките, необходими за преодоляване на дадена заплаха, и че държавата има капацитет за 
тях, по-специално чрез ограничаване на дейностите, които могат да извършват гражданите, 
впоследствие несправянето с прилагането на тези мерки може да се тълкува като нарушение 
на положителните задължения, произтичащи от членове 2 и 8 (както при дело Finogenov and 
Others v. Russia, no. 18299/03, 20 December 2011). Допълнително – възможно е при доказване на 
факта, че въобще не е потърсено свободното мнение на хората, настанени в услугите, както 
и навременното им уведомяване за ситуацията и/или налагане на забрани за напускане, тези 
действия могат да се анализират в посока дали не съставляват лишаване от свобода или са 
само намеса в свободата на движение по член 2 от Протокол No 4 към ЕКПЧ. Както многократно 
е подчертавал Съдът, за да се определи дали дадено лице е „лишено от свобода“ по смисъла на 
член 5, отправната точка трябва да бъдат конкретното му положение и разглеждането на ре-
дица фактори като вид, продължителност, ефект и начин на изпълнение на въпросната мярка. 
Разликата между лишаване от свобода и ограничаване на свободата се свежда до степента или 

29 Много от тези рискове са посочени от Европейската експертна група по прехода от институционални услуги към услуги 
в общността (European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care – EEG), април 2020, https://
deinstitutionalisation.com/2020/04/24/covid-19-crisis-people-living-in-institutions-must-not-be-written-off/ – последно посетен нa 
09.06.2020 г.

30 Анализ, изготвен от Джеръми МакБрайд, адвокат, Адвокатска кантора „Монктън“, Лондон, гост-преподавател в Централноев-
ропейския университет, Будапеща и публикуван в  блог сайта за публикации, свързани с Европейската конвенция за правата 
на човека и основните свободи, поддържан от проф. д-р Антоан Бюзе: http://echrblog.blogspot.com/2020/03/an-analysis-of-covid-
19-responses-and.html?m=0 – последно посетен на 09.06.2020 г.

https://deinstitutionalisation.com/2020/04/24/covid-19-crisis-people-living-in-institutions-must-not-be-written-off/
https://deinstitutionalisation.com/2020/04/24/covid-19-crisis-people-living-in-institutions-must-not-be-written-off/
http://echrblog.blogspot.com/
http://echrblog.blogspot.com/2020/03/an-analysis-of-covid-19-responses-and.html?m=0
http://echrblog.blogspot.com/2020/03/an-analysis-of-covid-19-responses-and.html?m=0
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интензивността, а не до естеството или същността (De Tommaso v. Italy [GC], no. 43395/09, 23 
February 2017 para. 80). В този смисъл, изключително значение имат мерките, които са свързани 
с подходящото уведомяване на потребителите в услугите, предприемане на мерки за намалява-
не на стреса и представяне на алтернативните възможности. 

Какво можеше да се направи (и какво трябва да се изработи сега като протоколи  
и пътна карта за следващи ситуации)?31

Ø Първите и най-спешни мерки трябва да са насочени към рисковите групи от гледна точка 
на COVID–19: възрастни хора, хора с увреждания и хронични заболявания, които са в систе-
мата на грижа, включително преглед на местата за настаняване, определяне на места за 
карантина в случай на нужда, специални инструкции за персонала, механизъм за бързо уве-
домяване и проследяване на симптомите и пр. Част от тези мерки задължително следва 
да включват непрекъснат механизъм за проверка доколко са осигурени налични предпазни 
материали и пр.;

Ø Специални мерки към управление на персонала в социалната система, включително план за 
неговото реорганзиране, осигуряване на хора при висока разболеваемост, набиране на до-
броволци и пр.;

Ø Приемане на изрични насоки за услугите и подкрепата в рамките на кризата, тъй като не е 
сигурно, че всички досега действащи препоръки и методики са адекватни и приложими;

Ø Гъвкава административна рамка в социалните услуги – протоколи за изготвяне на оценки и 
планове, адекватни на обстановката (голяма част от предварително изготвените преди 
извънредни ситуации остават неактуални, неизпълними); разширяване на възможностите 
да се изпращат/получават документи (оценки, доклади) между социалните услуги и АСП по 
електронен път;

Ø Предприемане на специални мерки за повишената тревожност в някои от групите – това 
са хора с определени заболявания или увреждания, често и в трудно положение, и за тях от 
изключително значение е намаляване на стреса и притесненията по повод заболеваемост-
та и възможността за грижа; с повишаване на информираността, с планове в конкретни 
стъпки, визуализирани и на достъпен език;

Ø Ясно целеполагане с оглед на нуждите на конкретния индивид, добро познаване на матери-
ята на правата на човека, застъпничество, добра информираност, супервизия (която към 
момента е още по-наложителна), документиране и отчетност, включване на COVID–19 вина-
ги в оценката на риска; протоколи за действия и подкрепа на човека и семействата в остра 
криза (психотична);

Ø Предприемане на незабавни действия за повишаване на знанието и уменията на хората, 
заети в системата (международните мрежи и частните доставчици изобилстваха от уе-
бинари и други форми за бързо онлайн споделяне и обмен на практики и решения);

Ø Как да се продължи – към момента се осъществява индивидуална работа с потребители в 
социални услуги (очаква се връщането в малки групи) – как ще се реагира административно 
и правно с потребители над 18 г., които имат желание да продължават посещения си в со-
циалните услуги, но семействата им възпрепятстват това от страх; как ще се реагира 
административно спрямо потребители с направления и заповеди, които не се посещават 

31 В края на извънредното положение основната препоръка на СЗО и на българския Щаб към всички институции е да предприемат 
мерки за планиране, за да бъдат по-подготвени при евентуална втора вълна на вируса през есента.
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поради COVID–19, но остава задължение да се адресират социални доклади, оценки и планове 
в социалните досиета и пр. 

Този списък съвсем не е изчерпателен, но е минимумът, с който спешно да се започне. И 
пак ще подчертаем, че това не е въпрос на добри управленчески практики, а задължение за 
изпълнение на държавните функции за социално подпомагане и специална закрила на определени 
уязвими групи. Не е достатъчно АСП да отговори, че това са били задължения на доставчиците 
(общини или частни), тъй като именно държавата осигурява финансирането на делегирани дър-
жавни дейности, определя достъпа до тях, изработва регулацията и правилата и контролира 
качеството. Всъщност много от общините предприеха различни действия, за да отговорят 
адекватно на предизвикателствата, но това бяха спорадични действия на различни места – 
потърсиха помощ от граждански организации, включиха ги в щабове, намериха решения. Но те 
(нито по Конституция, нито по закон) не носят отговорност за изработване, координиране и 
провеждане на политиката за социално подпомагане.

Накрая, вместо заключение

Трябва да обърнем внимание и на един въпрос, който има по-скоро етични и философско-прав-
ни измерения, отколкото конкретно законодателни и политически (от гледна точка на полити-
ките). Този въпрос е свързан с етиката, на която са базирани мерките. Разбира се, най-важните 
критерии, през които следва да се изследват, е законосъобразността им, легитимната цел, 
пропорционалността, отчетността, гъвкавостта, публичността и пр. Но тъй като социална-
та сфера е сферата, в която се предоставя подкрепа и грижа, следва винаги, при всяка мярка, 
ако е ограничителна и има елементи на принуда, да се търсят и предлагат съпътстващи мерки, 
които избягват или поне минимизират това напрежение – между предприемането на действия 
(макар и ограничителни, с цел намиране на добро решение за възможно най-голяма група от хора) 
и осигуряването на добра и индивидуална грижа, която да отговори ефективно на потребно-
стите на всеки.

Социалните работници могат да се изправят пред избор и решения, които надхвърлят гра-
ниците на обичайната етика, включително приоритизирането и разпределението на подкре-
пата и ресурсите. Затова коментарът на етичните стандарти е важна част от първите и 
най-важни протоколи за действия. Например, Професионалната асоциация за социална работа 
и социалните работници във Великобритания публикува специално етично ръководство, имащо 
за цел да отговори на специфичните обстоятелства, породени от COVID–19, които атакуват 
здравето, грижите, защитата и услугите за подкрепа на уязвимите хора32. Насоките включват 
етични норми относно собственото здраве на социалните работници, грижата за уязвимите 
групи и общности и професионалните отговорности в пандемичната ситуация. Сред тях са:

Ø Следване на изискванията на правителството за превенция и защита;

Ø Подкрепа на социалните работници от професионалната общност при финансови проблеми;

Ø Включване на социалните работници в доброволни инициативи;

Ø Завръщане на работа на социалните работници в добро здраве и в нисък риск, както и 
привличане на студенти последна година в подкрепа на персонала;

Ø Приоритизиране и управление на риска от COVID–19 за уязвимите хора;

Ø Работа в мултидисциплинарни екипи в различни форми на взаимодействие;

32 https://www.basw.co.uk/covid-19-pandemic-%E2%80%93-ethical-guidance-social-workers – последно посетен на 09.06.2020 г.

https://www.basw.co.uk/covid-19-pandemic-%E2%80%93-ethical-guidance-social-workers
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Ø Супервизията на работата на социалните работници като инструмент за добър емоцио-
нален климат в работната среда и др.

Когато гледаме към бъдещето с надежда, че няма да се върнем там, където спряхме, а в 
рефлективен порядък ще извлечем знание, което ще ни помогне не само да сме по-подготвени 
за следващия път, но ще подобрим системите си, е добре да изведем (или препотвърдим кате-
горично) следните изводи:

Ø Няма как в институционални модели на грижа (особено големи, с повече хора) да създадем 
адекватни механизми за грижа и подкрепа;

Ø Хората, които ползват социални услуги, ги ползват на основание на право, което са получили 
– да бъдат подкрепени, и чрез тях често се изпълнява функцията на закрила на държавата 
(особено при настаняването) и осигуряване на достъп до права; т.е. в никакъв случай не е 
възможно да се каже, че не могат да се предоставят (или направо да се затварят) социални 
услуги в рамките на извънредност, а трябва да се търсят начини за справяне в кризата;

Ø В никакъв случай не трябва да се допусне противопоставяне на Етиката на избора и ути-
литарния подход, който може да оправдае налагането на ограничения или избор на едни 
групи пред други. Това може да се постигне чрез навременни анализи и изработване на меха-
низми за действие, съблюдавайки всички основополагащи принципи на социалната подкрепа 
и справедливост.

Една от най-притеснителните тенденции е възпроизвеждането на институционална кул-
тура, която бързо намира излаз на всички нива на действия на институциите (в случая държав-
ните органи). Затова е добре да въведем повече гаранции срещу подобни тенденции. Трябва да 
обмислим коя е реформата, която да бъде направена, а не просто непрекъснато, като имаме 
усещане, че едни правила не работят, да ги отменяме и да се създаваме нови. Явно проблемът 
не е в правилата. Със сигурност възможна посока е наличието на достатъчно механизми за 
взаимен контрол, повече възможности за участие на хората, включително и децентрализация. 

България се справи сравнително добре с пандемията на този етап33. От гледна точка на 
тревогите на хората, които са рискови и са настанени в резидентни услуги, това не ни опра-
вдава да се извиним, че не са предприети добри мерки за опазване на техните живот и здраве. 
Отвъд нарушените човешки права този въпрос засяга всеки – това е въпросът за перспекти-
вата пред всеки от нас, който се надява да живее и да старее в България. 
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Съхраняването на върховенството на правото  
като двигател на гражданска активност  

във време на криза

Неда Грозева

Резюме: Извънредното положение откри възможност пред българските граждани да про-
явят правна ангажираност, надниквайки в същината на своите основни права и свободи. 
Извънредността ни припомни, че равнодушието и ежедневното преглъщане на нередности 
затлачват демократичността. В тези условия върховенството на правото се превръща в 
естествения център на тежестта между държавата и гражданите, който е време да бъде 
изместен в интерес на обществото. Анализът поставя овластяването на гражданите и 
успешното транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 от 23 октомври 2019 година на Евро-
пейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, които подават сигнали за 
нарушения на правото на Съюза сред значимите стъпки, които могат да бъдат предприети 
за осигуряване на институционална чуваемост за сигналите на българските граждани.

Тревожната глъч покрай разпространението на COVID–19 неведнъж припомни, че кризата 
е и възможност. За правораздаването тя е пореден шанс за реализиране на електронното 
правосъдие. За гражданите извънредното положение откри възможност да надникнат в същи-
ната на основните си права и свободи. И понеже сме във време, в което изглежда, че заложена 
и допускана е неправдата, а не справедливостта, това се оказа особено важно. Ежедневните 
обърквания и трудности в личен и обществен план, причинени от наложените мерки за ограни-
чаване на заразата, ни сближиха с усещането за нужда от справедливост. Да я жадуваме, макар 
и нетърпеливо, вече не бе достатъчно. Да съзерцаваме правата си, хвърляйки скришом погледи 
към далечните им очертания, отдавна не стига, за да се поддържа вяра, че се живее в правова 
държава. Извънредността има потенциал да ни умисля и пробужда. Възможност, около която си 
струва да направим опит да маркираме някои немаловажни аспекти. 

Върховенството на правото – от глобални към локални перспективи 

Няма общоприета единна дефиниция за върховенството на правото. Самите дефиниции 
се формират и изменят чрез човешката опитност. Затова е редно да се уточни, че 
настоящото изложение не прави опит да въвежда или налага такава. За целите на текста 
следва да се има предвид двояката му (донякъде разбирана като абстрактна) природа, 
олицетворяваща фундаменталния принцип, на който, inter alia, се уповава усещането 
за справедливост в едно общество, както и идентичността му на споделена ценност 
в контекста на съвместимост с множество правни системи и традиции (по Ибрахим 
Шихата). Все пак, ако трябва да се ориентираме в основните елементи на върховенството 
на правото, можем да се спрем на следните начала, обрисувани от Том Бингам и възприети 
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от Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия)1: (1) законност, 
която включва и прозрачен, отговорен и демократичен процес по приемането на закони; (2) 
правна сигурност; (3) забрана за налагане на произвол от страна на властта; (4) достъп до 
правосъдие чрез независими и безпристрастни съдилища, както и съдебен контрол върху 
административните актове; (5) зачитане на правата на човека; (6) недискриминиране и 
равенство пред закона2. Върховенството на правото не е нечия привилегия и запазено 
пространство, а споделена отговорност. Според ситуацията, в която се намираме, е 
възможно да се наложи да го отстояваме в роли и позиции, които привидно да изглеждат 
противопоставени, а всъщност да бъдат взаимно допълващи се: можем да отстояваме 
върховенството на правото и като жени, и като мъже; в качеството си на професионалисти, 
но и като личности; като носители на власт, но и като граждани.

Кризата е еднакво нова и за държавата, и за гражданите. Комуникационната експертка 
Анат Шенкер-Осорио правилно отбелязва, че в моментите на криза се установяват нови нара-
тиви, нови политики, както и нови социални поведения3. Всичко това създава потенциали да сме 
проактивни и ни мотивира да водим разговори от нова перспектива за правни и други проблеми, 
които извънредната ситуация успя да изобличи4. Това, макар и болезнено, чрез личните казуси 
усилва повсеместната ни правна ангажираност. По конституция България е правова държава, 
а върховенството на правото е сред фундаменталните ценности, на които се основава Евро-
пейският съюз (и върху която предстои да бъде осъществен цялостен мониторинг върху дър-
жавите членки). Върховенството на правото се позиционира като основополагащ приоритет 
в глобалната Програма 2030 на ООН и, ведно с достъпа до правосъдие, се извежда на преден план 
в Целите за устойчиво развитие на ООН (Цел 16.3)5. Защо това е важно? 

В началото на 2020 г. Министерският съвет одобри Визия, цели и приоритети на Национал-
ната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, в които върховенството на правото не е ясно зая-
вено. Изненадващ факт за дългосрочна стратегическа рамка, анонсирана като рамков страте-
гически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. 
Визията маркира, че през 2030 г. българският гражданин ще живее в справедливо и толерантно 
общество, в което гласът му се чува. Ergo, в идните години държавата има да доказва, че чува 
този глас, а гражданите – способността си да говорят и да настояват да бъдат чути. Това 
обаче не предполага десетгодишно чакане. В разбирането на кризата като „стрес-тест“6 за 
цялостната система на държавно управление комуникационните усилия в тази посока е нужно 
да са настъпателни, да се задвижват отсега, отчитайки прииждащите от извънредното по-
ложение институционални и обществени поуки. 
1 European Commission for Democracy through Law. 2016. Rule of Law Checklist: https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/

Publications/Rule_of_Law_Check_List.pdf [31.05.2020].
2 Вж. още Баксанова, Е. 2019. Върховенство на какво? Институт за пазарна икономика: https://ime.bg/bg/articles/vyrhovenstvo-

na-kakvo/ [31.05.2020].
3 Вж. https://asocommunications.com/ [31.05.2020].
4 Вж. например интервю с адвокат Валерия Иларева за #ПраваПоВремеНаКриза, специалист по бежанско и миграционно право, 

която разяснява как лица, търсещи закрила — загубили работа по време на извънредното положение — не могат да получат вече 
отпуснато парично обезщетение за безработица поради невъзможност за откриване на банкова сметка заради изисквания към 
банките в Закона за мерките срещу изпирането на пари (https://medium.com/@rights.in.crisis/права-на-чужденци-и-търсещи-
закрила-по-време-на-криза-6ca120e667ac) и това, че регистрационната карта, издавана от Държавната агенция за бежанците, не 
представлява личен документ по смисъла на закона [31.05.2020].

5 Чл. 4 от Конституцията на Република България; чл. 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС); вж. Цел 16, подцел 16.3; също и точки 8, 
9, 35 от Програма 2030 на ООН [31.05.2020].

6 Екимджиев. М. 2020. Извънредното положение в България по повод пандемията от COVID–19 – шанс за реставрация на правовата 
държава. #Права по време на криза. Отпечатъкът на COVID–19 в България. Български център за нестопанско право.

https://e-gov.bg/wps/wcm/connect/e-gov.bg-18083/c99c2152-f656-4968-8cd4-971c0f519bb5/Bulgaria+2030.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_HQ8A1O82KGVI60QM8J24B12037-c99c2152-f656-4968-8cd4-971c0f519bb5-n5Ul98l
https://e-gov.bg/wps/wcm/connect/e-gov.bg-18083/c99c2152-f656-4968-8cd4-971c0f519bb5/Bulgaria+2030.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_HQ8A1O82KGVI60QM8J24B12037-c99c2152-f656-4968-8cd4-971c0f519bb5-n5Ul98l
https://www.venice.coe.int/images/SITE IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List.pdf
https://www.venice.coe.int/images/SITE IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List.pdf
https://ime.bg/bg/articles/vyrhovenstvo-na-kakvo/
https://ime.bg/bg/articles/vyrhovenstvo-na-kakvo/
https://asocommunications.com/
(https://medium.com/@rights.in.crisis/права-на-чужденци-и-търсещи-закрила-по-време-на-криза-6ca120e667ac)
(https://medium.com/@rights.in.crisis/права-на-чужденци-и-търсещи-закрила-по-време-на-криза-6ca120e667ac)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
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Също така, в Приоритет 10. Институционална рамка от гореспоменатата Национална про-
грама за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, където щеше да е удачно да бъдат разгърнати подробно и в 
конкретика практическите измерения на върховенството на правото, предвидимата съдебна 
практика сякаш се позиционира като универсален отговор за укрепване на доверието в право-
съдието: [з]а да се увеличи доверието в съдебната система, ще се работи за укрепване на ин-
тегритета на съдебните органи, което може да бъде реализирано само чрез висококачествени 
и навременни съдебни решения7. Не се обръща внимание на споделената отговорност между съд, 
прокуратура и следствие за репутацията на съдебната власт, съобразена с техните функ-
ционални различия и съответни предизвикателства, както и на кадровата и организационна 
роля на Висшия съдебен съвет. Така остава усещането за дългосрочен ангажимент, който на 
практика е стоварен само на плещите на съда. 

От една национална програма се очаква да е местният отклик, протежение на глобалната 
Програма за устойчиво развитие до 2030 г. Последната хем стъпва на върховенството на пра-
вото като принцип, който я „прорязва“ по съдържателна дължина, хем му отрежда специално 
място в Цел 16.3. Насърчаване на върховенството на правото на национално и международни 
нива и осигуряване на равен достъп до правосъдие за всички, което е мощна глобална уговор-
ка, признаваща необходимостта да се градят мирни, справедливи и приобщаващи общества, 
в които се гарантира равен достъп до правосъдие, зачитат се правата на човека и върхо-
венството правото (т. 35). В идеята за устойчива Европа до 2030 г. Европейската комисия 
също подчертава, че върховенството на правото, основните ни права и демокрацията са онези 
принципи и ценности на Съюза, които просто не подлежат на предоговаряне (non-negotiable)8. В 
този контекст извънредното положение показа, че и преди кризата у нас върховенството на 
правото е било по-скоро обезценено и неразбрано.

Или както пише Том Бингам — в свят, белязан от неравенства и различия, основани независи-
мо дали на националност, раса, цвят на кожата или благосъстояние, върховенството на право-
то е сред онези велики обединяващи човечеството фактори, най-близко сравним с „универсална 
светска религия“ 9. В идеалния свят то не се спуска отгоре, не му се и прищява народните ръце 
да са все протегнати в очакване на случването на правовата държава. Напротив – върховен-
ството на правото е център на (комуникационната) тежест между държавата и гражданите. 
Ето защо си струва да не губим натрупаната „извънредна“ гражданска инерция и да продължа-
ваме да отстояваме върховенството на правото като всеобща ценност. 

Нередности и разобличители във време на криза и след това 

Междувременно международни и европейски организации, сред които Световната банка, 
GRECO и Европейската полицейска служба, непрекъснато предупреждават, че овладяването на 
COVID–19 пандемията отваря порти към нови рискове, свързани с разходването на публични 
средства (особено в сферата на здравеопазването, което най-малко може да породи неравно-
мерен достъп до медицински услуги), и към активиране на някои видове тежка и организирана 
престъпност. Затова да се алармира овреме, вместо да се проспиват неправди и нередности, 
добива все по-голяма значимост, но това означава и ускорено, почти шоково изграждане на нова 
социална култура. Такава, която няма да толерира и приема неправомерни прояви и поведение, 
7 Вж. Визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, одобрени с Решение No 33 от 20 януари 2020 

г. на Министерския съвет, стр.33–34 [31.05.2020]. Съгласно т. 2 и т. 3 от Решението на Министерския съвет водещите ведомства по 
отделните приоритети имат да детайлизират стратегиите по тях до 30 юни 2020 г. 

8 European Commission. 2019. Reflection paper: Towards a Sustainable Europe by 2030, pg. 29: https://ec.europa.eu/commission/files/
reflection-paper-towards-sustainable-europe_en [31.05.2020].

9 Bingham, T. 2010. The Rule of Law. London: Allen Lane.

https://e-gov.bg/wps/wcm/connect/e-gov.bg-18083/c99c2152-f656-4968-8cd4-971c0f519bb5/Bulgaria+2030.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_HQ8A1O82KGVI60QM8J24B12037-c99c2152-f656-4968-8cd4-971c0f519bb5-n5Ul98l
https://ec.europa.eu/commission/files/reflection-paper-towards-sustainable-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/files/reflection-paper-towards-sustainable-europe_en
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задето са се случвали достатъчно дълго, че да формират идентичността на нечия социална 
реалност. Насърчаването на сигнализирането за нередности (т.нар. whistleblowing) е важно да 
се обезпечи с информираност, подходящи гаранции за защита, а институциите да очертаят 
и популяризират справедливи, недвусмислени и разбираеми процедури за онези, които добросъ-
вестно се осмеляват да се обърнат към тях. 

За беда, както сподели италианският разобличител Андреа Францозо – понякога е по-лесно 
да бъдеш супергерой, отколкото просто добър гражданин10. Нещо повече – както сам отбелязва 
Францозо, той се оказва в ситуация, в която трябва да избере между своята работа и своите 
ценности. В крайна сметка избира да спаси себе си, което, наред със загубената работа (но 
не и идентичност), му коства време, средства, спокойствие. Мнозина обаче се страхуват да 
влязат в конфликт с властта, знаейки, че те или техни близки могат да се превърнат в обект 
на натиск, тормоз или други отмъстителни действия. Премълчаването има склонност да за-
пазва установения комфорт на статуквото. Така например по данни на изследването от 2017 
г. Special Eurobarometer 470: Corruption11, eдва 18% от европейците, които са преживели или са 
станали свидетели на корупция, решават да сигнализират за това на отговорните държавни 
органи. По-малко от половината от всички европейци знаят къде да го направят, като в Бълга-
рия данните са показали 28% или по-малко от трима на десет души. Когато гражданите не са 
убедени в добронамереността на държавата и не могат да си позволят да са уязвими пред нея 
(сиреч да ѝ се доверят)12, а и не са запознати с процедурите по сигнализиране за нередности, 
те попадат в кръговрата между защо да си го причинявам и ще последва ли изобщо нещо, ще 
обърне ли някой внимание. Иначе казано – актът на навременно разобличаване може да изглежда 
като една съвсем ненужна хекатомба, в която човек повлича към жертвоприношение и себе си, 
и ближните си. 

Тук е важно да се отбележи, че сред международните споразумения, в които е предвидена 
защитата на разобличители, са Гражданската конвенция на Съвета на Европа за корупцията13 
(чл. 9 – за защитата на служители), както и международната Конвенция на ООН срещу коруп-
цията14, която насърчава защитата на лица, предоставящи добросъвестно и при наличието на 
разумни основания информация за нередности, свързани с престъпления по Конвенцията (чл. 33; 
вж. още чл. 8, т. 4 и чл. 13). Въпреки това у нас правната рамка, защитаваща разобличителите, 
е крехка и трудно може да мотивира хората да сезират отговорните институции с нередно-
стите, на които се натъкват. Анонимните сигнали например, независимо от обществената 
значимост на информацията, която съдържат, не се разглеждат. 

През втората половина на 2019 г. обаче в тази насока бе предприета ключова стъпка на 
европейско ниво с приемането на Директивата относно защитата на лицата, които подават 
сигнали за нарушенията на правото на Съюза в публичния и частния сектор15. Тук попадат об-

10 С казуса на Андреа Францозо можете да се запознаете накратко на следното видео: www.youtube.com/watch?v=MQrW2OLEkaI&t=94s 
[31.05.2020].

11 Изследването е достъпно тук: https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2176_88_2_470_ENG [31.05.2020].
12 Готовността да бъдеш уязвим, таейки позитивни очаквания към чужди действия е дефиниция на доверието, употребявана от Майер 

и колегите му професори по мениджмънт Давис и Шорман: Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, D. (1995). An integrative model of 
organizational trust. Academy of Management Review, 20:709–734. Вж. още изследването Защо да сигнализирам?, публикувано от 
Български институт за правни инициативи (2018): http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/2018-06-14_public.pdf [31.05.2020].

13 Ратифицирана със закон, приет от 38-ото НС на 10.05.2000 г. – ДВ, бр. 42 от 23.05.2000 г. Издадена от Министерство на правосъдието, 
обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г., в сила за Република България от 01.11.2003 г.

14 Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 03.08.2006 г. – ДВ, бр. 66 от 15.11.2006 г. Издадена от Министерство 
на правосъдието, обн., ДВ, бр. 89 от 03.11.2006 г., в сила за Република България от 20.10.2006 г.

15 OJ L 305, 26.11.2019, с. 17–56.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc54a8ef-1036-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-bg/format-HTML
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc54a8ef-1036-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-bg/format-HTML
https://www.youtube.com/watch?v=MQrW2OLEkaI&t=94s
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2176_88_2_470_ENG
http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/2018-06-14_public.pdf
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ществените поръчки, безопасността на транспорта, защитата на потребителите, общест-
веното здраве, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигур-
ността на мрежите и информационните системи, както и други области. Директивата задава 
общи минимални стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото 
на Съюза. Държавите членки разполагат с двугодишен срок за нейното транспониране – до края 
на 2021 г. Правните субекти в частния сектор, които имат 50 или повече работници, както и 
публичните субекти, са задължени да предвидят вътрешни процедури и канали за сигнализиране. 
С оглед на облекчаване на административната тежест изключение е допустимо за общините 
с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници, както и субекти в частния сектор с 
по-малко от 50 работници. Рецитал 50 от Директивата уточнява, че изключването на малките 
предприятия и микропредприятията от задължението за създаване на канали за вътрешно 
подаване на сигнали не следва да се прилага по отношение на частни предприятия, които са 
задължени да установят канали за вътрешно подаване на сигнали по силата на актове на Съ-
юза, посочени в части I.Б и II от приложението към Директивата. Вътрешното сигнализиране 
се насърчава (така могат да се избегнат рисковете за престижа на компаниите), но сигнали-
зиращите лица са свободни да го направят и външно, до определените компетентни държавни 
органи. По отношение на особения въпрос за разглеждането на анонимни сигнали Директивата 
оставя на страните членки да могат да решат дали от правните субекти в частния и публич-
ния сектор и от компетентните органи се изисква да приемат и да предприемат последващи 
действия във връзка с подадени анонимни сигнали за нарушения (вж. Рецитал 34 във връзка с чл. 
6, пар. 2)16. Поради липсата на конкретно задължение в основната част на Директивата по-ве-
роятно е у нас, поне на първо време, да не бъдат предприети действия de lege ferenda за разви-
тие на националното законодателство в посока легализиране на анонимните сигнали, въпреки 
че това би било мотивираща стъпка към „шоковото“ изграждане на новата социална култура, 
за която споменахме по-горе. Аргумент за това са някои местни особености, отличаващи ни 
от старите европейски демокрации, сред които са невисоките нива на обществено доверие в 
публичната власт и все още чаканите резултати в борбата с корупцията17. 

Следва да се отбележи, че допускането на сигнализиране за нередности се основава на 
свободата на словото – свободата да изразяваме мнение, да го отстояваме, да получаваме и 
разпространяваме информация и идеи, разбира се, без да се накърняват недобросъвестно или 
диспропорционално репутацията и правата на другите (чл. 10 ЕКПЧ). В своята практика, взета 
предвид и при съставянето на Директивата (Рецитал 31), Европейският съд по правата на 
човека очертава шест принципни критерия, на база които се основава преценката дали дейст-
вията по разкриване на информация в публичното пространство от страна на разобличител 
могат да се приемат за необходими в едно демократично общество18. В този смисъл Директи-

16 Вж. още чл. 6, т. 2 от Директивата.
17 A particular challenge in the Bulgarian context – faced by institutions such as the new anticorruption agency and the prosecution service 

– is the need for anti-corruption institutions to build public trust and gain a reputation over time for independence and professionalism 
in their work. Above all, citizens should be able to have full confidence that such institutions act in an impartial manner, in full respect 
of due process and fundamental rights, including the presumption of innocence. - Report from The Commission To The European 
Parliament and The Council on Progress in Bulgaria under the Cooperation and Verification Mechanism. 22.10.2019. European Commission. 
[31.05.2020].

18 Вж. Guja v. Moldova [GC], no. 14277/04, ECHR 2008, Heinisch v. Germany, no. 28274/08, ECHR 2011, Bucur and Toma v. Romania, no. 40238/02, 
8 January 2013. Критериите (първоначално очертани в Guja v. Moldova) могат да се обобщят така: (а) разполагал ли е жалбо-
подателят с алтернативни канали за предаване на информацията; (б) налице ли е стойност за обществения интерес в 
оповестената информация; (в) дали оповестената информация е точна и достоверна; (г) доколко публичното ѝ разкриване 
е оправдано, т.е. надделява ли ползата за демократичното общество над вредите, причинени на работодателя; (д) добро-
съвестно ли е разкриването на информацията; (е) строгостта на наложената санкция на жалбоподателя и нейният ефект 
върху решимостта на други лица да съобщават за нарушения. 
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вата отваря шанс разобличаването да се придвижи от макро- (проявяващо се най-вече чрез ро-
лята на медиите) към „микронивото“ на Човека, който, след установяването и разработването 
на необходимите стандарти за защита от страна на държавата, да се превърне в активен и 
значим фактор, уверен да изобличава нередности и да допринася за установяването на култу-
ра на интегритет. Както отбелязва ЕСПЧ в решението по делото Йорданова и Тошев срещу 
България, пресата изпълнява жизненоважната роля на „обществен страж“ в едно демократично 
общество. Сега отговорността на тази роля се разширява. Тя очаква и институционална, и 
обществена зрялост, за да бъде приета и изпълнена със съдържание. С други думи коригиране на 
центъра на тежестта между държавата и гражданите чрез овластяване, а не чрез овладяване 
и опитомяване на гражданското общество. Нека не забравяме, че именно китайският офталмо-
лог д-р Ли Уънлианг от Централната болница в Ухан, който побърза да предупреди свои колеги 
за наличието на пациенти със SARS-подобни симптоми в края на миналата година, а впослед-
ствие се зарази с коронавирусна инфекция и почина, стана разпознаваем като т.нар. coronavirus 
whistleblower19. Смъртта му разгневи и разтърси обществото. Името му се превърна в емблема 
на свободата на словото в Китай, след като бе заставен от местните власти да признае, че 
е разпространил неверни изявления, нарушаващи обществения ред, задето на 30 декември 2019 
г. в групов чат със свои колеги медици добросъвестно споделя опасенията си за повторение на 
заразата от 2002–2004 г. и ги съветва да се предпазват20. 

В заключение, връщайки се към местния контекст, успешното транспониране на Директи-
вата ще бъде правно и морално предизвикателство, което неминуемо трябва да бъде придруже-
но и дори изпреварено от мащабни разяснителни кампании за българските граждани. По-важно 
е, че нейното приемане e сигнал към всички нас: когато сме пасивни, равнодушни и ежедневно 
преглъщаме нередности, затлачваме демократичността и собственото си развитие. За да 
се стигне до приемането на такъв документ, очевидно центърът на тежестта между дър-
жавата и гражданите е изместен и е време да бъде върнат в интерес на обществото… Дали 
от извънредното положение/обстановка ще си построим Ноев ковчег, за да спасим правото и 
справедливостта, или ще заслоним изобилието на неправдата, зависи само от нас.

19 В превод – коронавирус разобличителят.
20 The New York Times. Feb. 7 2020. He warned of Coronavirus. Here’s What He Told Us Before He Died: https://www.nytimes.com/2020/02/07/

world/asia/Li-Wenliang-china-coronavirus.html [31.05.2020].

http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/10754
http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/10754
https://www.nytimes.com/2020/02/07/world/asia/Li-Wenliang-china-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/02/07/world/asia/Li-Wenliang-china-coronavirus.html


107

Демокрацията: властта на народа

Анна Адамова

Резюме: Настоящата статия предлага поглед върху демокрацията и участниците в нея – властоно-
сителите (управляващите) и властодавателите (управляваните) – през призмата на една хоризон-
тална плоскост, на която и двата вида участници имат място и където заедно търсят отговори-
те на въпросите. Плоскостта, която свързва периодите на демократични избори и която изпълва 
със съдържание същинския демократичен процес. Плоскостта, върху която може да се реализира 
взаимодействието между управляващите и управляваните, които в съвкупността си са народът 
суверен и, в този смисъл, едновременно властоносители във временно различни роли. 

Ще фокусираме вниманието си върху това какво се случи на тази плоскост по време на извънредно-
то положение – беше ли прекъсната, наруши ли се балансът върху нея и чия е властта за изгражда-
нето или възстановяването ѝ след кризата.

В условията на пандемия избуя очакването за решителност и безкомпромисност в дейст-
вията на правителствените лидери, основани на научни данни и медицинска експертиза – за 
да се постигне баланс между почти паническия страх от неизвестното и усещането, че ня-
кой знае какво да прави, и то в името на общото ни благо. В тази ситуация на криза обаче, 
в името на доверието в лидерите и експертите, встрани остават някои „подробности“ на 
демокрацията – да се гледа критично на авторитетите и техните решения, да се посочват 
аргументирани алтернативи, да се води дебат. Доверието е най-важният фактор за успеш-
ното лидерство и поведение на хората в изпълнение на взетите решения. Още по-важният 
фактор за самото доверие и за лидерството в дългосрочен план е участието на хората във 
вземането на решенията, които ги засягат. Това включва прозрачността и отчетността на 
институциите, чуваемостта за различните мнения и предложения, участието в процеса на 
планирането, вземането и прилагането на решението. Тази неразривност между доверието 
и участието превръща демокрацията в по-успешния модел на управление – както в условия на 
криза, така и в т.нар. нормалност.

Светът познава демокрацията отдавна, но и до днес няма единно понятие за нея. Отвъд 
етимологичното значение на думата („dēmos“ – народ, „kratos“ – власт, оттам „власт на народа“) 
съдържанието на основни стълбове на демократичното управление поражда въпроси. Кой е на-
родът като суверен (в него включват ли се младите хора, хората с интелектуални увреждания 
или крайно бедните), кое е легитимно управление, кой е общият интерес, в името на който 
следва да се изпълнява управлението?

За участието по време на криза

Измежду всички форми на управление демокрацията е най-зависима от участието на 
гражданите. Широкото понятие за участие включва ангажираността на гражданите с об-
ществените процеси или участието им в обществения живот. Това предполага колективност, 
обединяване около идеи и действия, усещане за принадлежност към общност и за значимост 
на приноса на всеки един в развитието на обществените взаимоотношения. Ограничителни 
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мерки за намаляване на разпространението на COVID–19 и най-вече задължителната физическа 
дистанция поставиха граници пред тази форма на участие и взаимодействие на гражданите. 
Едновременно с това обаче изолацията породи желание за ангажиране (на принципа действие 
– противодействие) – кризата се оказа положителен стимул за появата на различни форми 
за взаимопомощ и повече примери за солидарност между хората1. Ритъмът на живот преди 
кризата ни беше довел в голяма степен до „естествена“ самоизолация и капсулация, на отдале-
чаване и забрава, че проблемите на другия са проблеми на всички, че последиците от личните 
ни действия се отразяват върху общностните процеси и така влияем върху социалната среда, 
от която пък всички сме зависими, споделяйки я. Инициативи и самоорганизиране на хората 
в подкрепа на други бяха необходими и възможни и преди кризата. Но тя катализира подобни 
процеси, като изостри и насочи вниманието към дефицитите в различните системи (социална, 
образователна, здравна). И преди бездомните имаха нужда от храна и внимание, но в забърза-
ното ежедневие за много от нас те оставаха невидими. Извънредното положение провокира 
организации, малки бизнеси и хора да оставят пакети с храна, да отделят време и внимание, за 
да даряват на нуждаещите се. Недостигът на съвременни устройства, които да осигурят дос-
тъпа до по-качествено образование за децата от семейства с нисък социален статус също 
бе факт и преди кризата, но оставаше за решаване някъде напред в бъдещето. Когато този 
проблем се превърна в тотална преграда пред образованието за хиляди деца, се разви национал-
на кампания за набиране на техника за училищата2. Така, поставяйки ни в едно споделено общо 
извънредно положение, тази криза ни даде шанс да погледнем встрани и да видим, че действи-
ята ни могат да променят хода на цели обществени процеси. Напомни ни за властта, която 
като хора и народ имаме, когато се обединим чрез действие.

Размерите на негативните последици от кризата обаче не могат да бъдат обхванати 
чрез взаимопомощ. Не и на ниво държава, където се изискват решения на системно ниво, и то 
такива, които държат сметка за общия интерес.

Участието във вземането на тези решения, които определят посоката на развитие не на 
един човек, а на всички ни, на обществото ни като същество, е онова участие, което прави 
не само съдържателно, но и изпълнено със смисъл понятието за демокрация. В извънредното 
положение има очакване за бързи управленски решения, и то в една съвкупност от неизвест-
ност, напрежение и необходимост от действия в защита и опазване на живота и здравето на 
хората. Но институциите винаги носят отговорност за вземането на адекватни решения 
– обосновани, зачитащи в максимална степен обществения интерес, както и принципите за 
демократичност, според които твърдим, че се управлява страната ни. Адекватността на ре-
шенията, а оттам доверието към тях и изпълнението им, са възможни именно когато те са 
консултирани с гражданите. Навярно както изолацията доведе до повече и различни форми на 
солидарност между хората, така и кризата за навременни и добри решения можеше да доведе 
до по-голяма ангажираност и участие на хората – с предложения и съдействие за решенията, 
които много по-осезаемо разбирахме, че засягат всички ни. И такива примери имаше, предимно 
на местно ниво, където някои общини използваха ресурсите на гражданските организации при 
разработване на планове за действие и при прилагането им3.
1 Календар на доброто събира на едно място над 100 примера за граждански инициативи и солидарност по време на извънредно-

то положение: http://dobroto.bg/ – последно посетен на 09.06.2020 г.
2 „Стара техника за ново начало“ (https://amalipe.site/newsite/romsko-obrazovanie/kampanii/ – последно посетен на 09.06.2020 г.) 

е кампания на Център за междуетнически диалог и подкрепа „Амалипе“, която продължава и след края на извънредното поло-
жение.

3 Община Монтана прие Стратегия за оптимизация на работа на социални услуги на територията на община Монтана в ситу-
ация на криза, причинена от борбата с новия коронавирус, и мерки за преодоляване на последствията, разработена с подкре-

http://dobroto.bg/
https://amalipe.site/newsite/romsko-obrazovanie/kampanii/
https://amalipe.site/newsite/romsko-obrazovanie/kampanii/
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По-голямата солидарност на общностно ниво в ситуацията на криза показва, че има по-
тенциал за включването на все повече хора в публичния дебат – онзи, който е отвъд кръга от 
близки и познати и над обсъждането на новините пред екрана или на площада. Но разликата 
между солидарността и участието във вземането на решения е, че при второто проактив-
ността се предполага да е на властоносителите – като двигатели на този процес и като 
създаващи подходящите условия за него. В крайна сметка една от целите на демократичния 
процес е да създава обществени връзки – именно на участие и диалог, в търсене на решения в 
полза на т.нар. общо благосъстояние. 

 Нива на гражданското участие4:

Информиране: информацията е в основата и е приложима към всички последващи стъпки на 
участието в процеса на вземане на решения. Обикновено се изразява в еднопосочно предос-
тавяне на информация от страна на публичните органи, без да се изисква взаимодействие 
или участие на гражданите;

Консултиране: това е форма на инициатива, при която властите се допитват до гражданите 
и организациите за тяхното мнение върху определена тема или разработка. Инициативата 
и темите идват от публичните органи;

Диалог: диалогът варира от отворени публични изслушвания до специализирани срещи между 
организации на гражданите и публичните органи. Дискусията може да е в широк диапазон, 
без да е изрично свързана с текущ процес на разработване на политики или пък да е с цел 
сътрудничество за разработването на конкретни препоръки, стратегии и законодателни 
промени, приети с общо съгласие. Диалогът е решаващ за определянето на дневния ред, 
изработването и преформулирането на политиките;

Партньорство: това е висшата форма на участието, която предполага споделени отговор-
ности на участниците при всеки етап от процеса на вземане на решения. Партньорство-
то може да включва дейности като възлагане на задачи към гражданските организации, 
създаване на нови органи за съвместно вземане на решения, включително за разпределяне 
на средства.

пата на местната организация Сдружение „Закрилници“; Община Ловеч консултира решенията и действията по отношение 
на нуждите на възрастното население в общината със сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“; Столична община включи 
представители на граждански организации в сформираните щабове за действие в различни сфери – социална, икономическа, 
културна, за да консултират конкретни решения и да дават предложения за адресиране на проблемите по адекватен начин.

4 Както са определени в Кодекса на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения, одобрен от 
Конференцията на международните неправителствени организации (МНПО) към Съвета на Европа на заседанието ѝ на 1 ок-
томври 2009 г. (http://infopass.eu/cause/images/11_Kodex_dobri_praktiki.pdf – последно посетен на 09.06.2020 г.)

ИНФОРМИРАНЕ

КОНСУЛТИРАНЕ

ДИАЛОГ

ПАРТНЬОРСТВО

http://infopass.eu/cause/images/11_Kodex_dobri_praktiki.pdf
http://infopass.eu/cause/images/11_Kodex_dobri_praktiki.pdf
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Моментната снимка на участието по време на извънредното положение

Информиране – липса на прозрачност и отчетност, на протоколи за комуникация, на пред-
видимост в действията. Основният начин за предоставяне на актуална информация бяха еже-
дневните брифинги на Националния оперативен щаб. Изискването за предоставяне на инфор-
мацията по достъпен начин за всички заинтересовани страни се изчерпи с включването на 
преводачи на жестов език. Като изключим това и един кратък телевизионен клип за децата 
относно това какво е коронавирусът, за всички останали групи в обществото се прие, че въз-
приемат информацията еднакво – чрез брифинги (без да се отчетат специфичните потреб-
ности и възприятия на възрастните хора, на хората с увреждания и когнитивни дефицити,5 
на ниско грамотните, на различните малцинства и пр.). Всеки, който търсеше пълната ин-
формация за актуалните нормативни решения на национално ниво (преимуществено заповеди 
на министъра на здравеопазването), беше принуден да се ориентира в правна терминология и 
техники, с които и юристите се затрудняваха. Липсваха каквито и да било подходящи информа-
ционни материали, разпространени от институциите, които да внасят яснота за значението 
на взетите решения и да не дават поле за неспазване на правилата поради неразбирането им. 

Законодателните промени, които бяха наложени, провокираха повече въпроси, отколкото 
сигурност. Въпроси, на които можеше да се отговори само с нови промени. Така Законът за 
извънредното положение,6 който предизвика множество спорни тълкувания, беше два пъти про-
менян в рамките на месец от приемането му. Енергия и ресурси, които при навременно и добре 
предоставена информация за процес на консултиране, бил той и кратък, можеха да доведат до 
далеч по-добър законодателен продукт.

Отговорните институции в отделните обществени сфери пропуснаха да разработят и 
реализират допълнително информиране на гражданите относно прилагането на мерките в съ-
ответната система от политики и норми (образователна, социална, екологична и пр.); пропус-
наха да поставят достатъчно рано и публично въпроси и проблеми, по които да се търсят ре-
шения с участието на засегнатите страни. За разясняването на различните решения и мерки 
отново чрез брифинги някои министри отговаряха на журналистически въпроси. Властта на 
местно ниво, с много малки изключения7, също не успя да изпълни задължението си да информира 
местното население по подходящ, ясен и последователен начин.

Същевременно кризата провокира някои институции (премиер, отделни министерства, пре-
зидент) да засилят присъствието си в интернет пространството – като предават срещи 
на живо, организират публични представяния и дискусии по определени теми. Най-използваният 
за това канал бяха социалните мрежи – като място, където се предполага, че хората са и че 
едно онлайн излъчване гарантира максимум покритие с минимум усилия. Липсваше обаче отново 
адаптиране на съдържанието за различните групи, достигане на информацията до тях по лесен 
и ясен начин, както и активно поканване за включване на различни заинтересовани страни.

5 Задължение на държавата е да осигурява достъпа до информация за хората с увреждания, за да имат възможност да живеят 
самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота – чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на хора-
та с увреждания, ратифицирана със закон, приет от 41-вото Народно събрание на 26 януари 2012 г. (ДВ, бр. 12 от 2012 г., в сила 
за Република България от 21 април 2012 г.).

6 Законът 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 март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 34 от 9 април 2020 г., доп. 
ДВ. бр. 38 от 24 април 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 13 май 2020 г.)

7 Чрез съдействието на технологични компании или друга подкрепа някои общини създадоха специални раздели на сайтовете 
си, които да събират на едно място информацията, свързана с извънредното положение и прилагането на противоепиде-
мичните и възстановителните мерки на местно ниво – например Столична община, община Добрич, община Ловеч, община 
Айтос и др.
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Консултиране – липса на чуваемост, удобна позиция на спешност, в която на споделените 
„различни“ мнения се гледа враждебно като на забавяне, а не като на инвестиране в устой-
чиви и добри решения. Дори при изразени писмени становища и отправени предложения към 
властоносителите, кризисната обстановка стана претекст за липса на отговор по тях. При 
невъзможен достъп до следващи обсъждания на живо (например на първо и второ четене на 
законопроектите в парламентарните комисии) беше невъзможно да се гарантира и, че полу-
чените от гражданите препоръки изобщо се разглеждат при вземането на решения. Въпреки 
множеството дигитални инструменти, а и изразена готовност за подкрепа от технологични 
компании в България, такива по отношение на обществените консултации не бяха разработе-
ни. Липсата на такива инструменти, чрез които по фокусиран начин да се поставят на граж-
даните конкретни въпроси, за да дадат своята обратна връзка и предложения, остави писмени 
становища по имейл относно цели нормативни или политически документи като единствения 
начин за онлайн консултиране. Един негъвкав, недостатъчно прозрачен и „удобен“ механизъм, 
който трудно може да се впише и в перспективата на електронно управление.

Липсваха семинари и срещи по различни теми между експерти и граждани в реално време, 
за да се проучат възможните решения, да се съберат предложения, които да послужат при 
разработването на съответните политики и правила. Излъчването на живо на срещи и конфе-
ренции останаха на ниво информиране, а не консултиране с гражданите, доколкото не целяха и 
не гарантираха, че ще има резултат от участието повече от това да бъдат активна публика.

Диалог – познатите форми на по-широки и последователни обсъждания, адаптирани към 
новата обстановка, почти изцяло липсваха. В по-малки формати, ориентирани към сътрудни-
чество в реакцията на различни последици от кризата, примерите бяха предимно на местно 
ниво. Чрез обсъждане на възможните решения за посрещане на по-големите социални нужди и 
прилагане на мерките за защита на най-уязвимите групи представители на граждански орга-
низации допринасяха за това решенията и действията да отчитат различни гледни точки и 
интереси, да не стават причина за задълбочаване на негативните последици. Такива примери, 
където се случиха, бяха благодарение на историята на взаимоотношения между организации-
те и общините, а не на отворен и включващ всички заинтересовани страни процес8. На пре-
ден план, като израз на „диалогичност“, бяха постигнатите договорки между властимащите 
и определени браншови групи. Примери за такива „решения с участието на гражданите“ бяха 
репортажи от кабинета на министър-председателя с конкретна „по-гласовита“ група. Подобна 
форма на диалог обаче е извън разбирането за участие, чиято крайна цел не са решения „на 
парче“ и в полза на частни интереси или само на определена обществена група, а отчитане на 
всички засегнати от едно решение страни и намиране на най-добрия баланс – с други думи – на 
обществения интерес. 

Неизползвани останаха съществуващи консултативни органи и съвети на различни об-
ществени групи – например Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с непра-
вителствените организации и жалбите на гражданите или Националният съвет на хората с 
увреждания. Всеки от съществуващите подобни органи можеше да даде бърза обратна връзка 
към институциите за състоянието и проблемите в дадената сфера, да проведе предварител-
но обсъждане сред групите, които представлява, и така всички те да участват пълноценно в 
структурирано обсъждане на възможните решения, за да се стигне до адекватни и навременни 
промени.
8 „Формулата и сега беше проста – събираме се, мислим с какво можем да сме полезни, веднага взимаме решения и започваме да 

работим.“ , сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ (https://www.ngobg.info/bg/reportage/120469-неслучайно-спасение-деб-
не-отвсякъде.html – последно посетен на 09.06.2020 г.).

https://www.ngobg.info/bg/reportage/120469-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5.html
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120469-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5.html
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120469-неслучайно-спасение-дебне-отвсякъде.html
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120469-неслучайно-спасение-дебне-отвсякъде.html
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Партньорство – но само на местно ниво – активно сътрудничество от граждански орга-
низации, но без принципен подход, а по-скоро заради проактивността на организациите. Има-
ше опити за партньорство между бизнеса и местната и централна власт, в т.ч. по отноше-
ние на информацията, която се предоставя на гражданите по темата за разпространението 
на COVID–19 – чрез подобряване на интернет страници, разработване на нови приложения за 
взаимодействие с гражданите и пр. На много места се развиха партньорства с организации 
при набирането на доброволци и предоставяне на подкрепа за най-уязвимите. В някои общини 
именно организации или доброволни формирования имаха за задача да привличат, обучават и 
управляват доброволците, които помагаха в доставянето на храни, пазаруване за възраст-
ни хора и пр.9 Партньорства в набирането на дарения също не липсваха. В по-честия случай 
организациите подхождаха проактивно, стартирайки кампании за събиране на средства за 
медицинска апаратура в общински болници (община Ловеч), за продукти от първа необходи-
мост за нуждаещите се, чрез което в крайна сметка помагаха на общината в посрещането 
на нарасналите социални нужди (чрез предоставяне на храна в общински центрове за бездомни 
например). Партньорства при определянето, разработването и прилагането на определени 
политики или нормативни промени в периода на извънредното положение не могат да бъдат 
откроени.

Липсващите (у)части(я) в снимката

Картината на участието не беше пълна и преди кризата. С други думи много от липсите 
на плоскостта на гражданското участие по време на извънредното положение са по-скоро за-
дълбочаване на съществуващи проблеми или поява на нови вследствие на нерешените. Прост 
пример са гъвкавите, ясни и добре структурирани, припознати или създадени от държавата 
дигитални форми на участие: липсата им преди кризата означаваше ниско ниво на участие и 
разпиляване на гражданската енергия; липсата им по време на кризата означаваше невъзмож-
ност за акумулиране на по-голяма гражданска активност и пълноценно гражданско участие. 
Разбира се, всеки процес зависи от множество фактори, които оказват влияние и които никога 
не могат да бъдат категорично предвидени. За това до голяма степен ни напомни именно слу-
чилото се през последните няколко месеца. Подобно „преобръщане“ на ежедневието ни е благо-
датен момент за преосмисляне на съществуващите модели и структури, както и за задаване 
на въпроса какво следва. 

Поставяйки ни в една и съща ежедневна ситуация на извънредност, кризата ни сближи, 
връщайки ни усещането за свързаност и за цялост. Най-сериозният риск, който сега стои 
пред нас от гледна точка на това каква е обществената ни роля като граждани на плоскост-
та между датите на изборите, е да не проведем публично разговора за това какво се и ще се 
случи с гражданското участие, да пропуснем шанса да предприемем действия за запълване 
на липсите. Това автоматично би означавало да забравим за постигнатия напредък досега, 
картината на участието да остане като тази от кризата – с множество празни места, 
без идея и воля за промяна. Да останем без ясни гаранции, че участието е действително ре-
ализиращо се наше право като граждани. Да допускаме все повече законодателни промени и 
управленски решения, които не са легитимни, често са на ръба на легалното, а и извън него. 
Да оставим разпространението на няколко деструктивни за демокрацията нагласи: от глед-
на точка на властоносителите – че участието на гражданите забавя решенията, изисква 
неоправдано много ресурси (усилия, време и средства да се изграждат и използват различни 

9 Пример за това е община Пловдив и действащото на нейната територия доброволно формирование „Пловдив 112“ (https://
plovdiv112.com/ – последно посетен на 09.06.2020 г.)

https://plovdiv112.com/
https://plovdiv112.com/
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начини, чрез които хората да изразяват мнението си и да се обсъждат различни решения), 
че участието на гражданите е важно, но не винаги е възможно; а от гледна точка на власто-
давателите – че няма смисъл от каквото и да било усилие, защото е само загуба на време. В 
тази хипотеза ще сме свидетели все по-често на крайности – протести на улицата, които 
ще са все по-малко мирни, заради все по-слабата чуваемост към исканията на масите; все 
повече фрагментиране на обществени групи, включително увеличаване мощта на такива, 
които крайно защитават тези, без да имат готовност за диалог и постигане на консенсус 
в името на общия интерес. 

При липса на публичен дебат за участието като такова и при нарастване на описани-
те проблеми до положителен развой е възможно да се стигне, само ако активната част 
от гражданите: онези, които не сме в капана на политическата (само)изолация, поставим 
ясни искания по отношение на самата плоскост на участието: не искания за решения на 
конкретни проблеми, а искания по отношение на това как се вземат решенията. Такива, 
които да гарантират наличието на справедлива процедура на участие и механизми за кон-
трол. Доколкото обаче т.нар. активни граждани и организации от гражданското общество 
не сме единно цяло, самите ние имаме нужда от лидерство, от очертаване на посоката и на 
смисъла от следването ѝ. Предимството на тази активна част от гражданското общество 
е, че, като упражнявали и упражняващи правото си на участие, съзнаваме отговорността на 
властта, която имаме – да влияем върху решенията, да допринасяме за защитаването на 
правата и интересите на онези, чийто глас не се чува. Другото предимство, което кризата 
ни донесе, е повишената обществена ангажираност на много от хората – чрез различните 
акции на солидарност, на проява на отговорност и принос в името на общото благо, на обеди-
няване около идеи. Предизвикателствата са във все още разпиляната, спонтанно пораждаща 
се, но и неустойчива гражданска енергия, оставането ѝ само на ниво взаимопомощ, без тър-
сене на отговорност и решения на проблемите по системен начин. И може би именно в тези 
предизвикателства следва да се потърсят решенията, които да се превърнат в искания за 
промяна на плоскостта на гражданското участие. Или директно да доведат до такава про-
мяна. Пред нас стои решението към кого да насочим усилията си, кого ще изберем за лидер 
на промяната – отново институциите, които да създадат условия за по-добро участие на 
гражданите или гражданите (които, обединявайки се, започнаха да съзнават властта си), за 
да намерим и създадем онези инструменти за участие, които да изискваме институциите да 
припознаят.

Струва ли си и какво ще ни струва

Демокрацията не е сама по себе си „продукт на демокрацията“, както казва Джон Дюи, а 
е продукт на настоящите политически институции. Ролята на гражданското участие като 
елемент от демокрацията е да бъде гарант за по-малко грешки на институциите, както и 
инструмент за поправянето на допуснати такива. Когато ни е отказан достъп до институ-
циите и процесите на вземане на решения, ние сме тези, които трябва да създадем начините 
за това. Защото имаме общ интерес да го направим и защото имаме властта да го направим. 
Независимо че отговорността за създаване на условията за участие е на институциите. Де-
мокрацията не е статичен продукт, а процес, в който индивидуалните ни решения водят до 
последици за колективното цяло.

Какво ще ни струва да имаме здрава плоскост на гражданското участие? Ще ни струва 
да разрушим съществуващото статукво на капсулираност на администрацията и инсти-
туциите, на противопоставянето и разбирането за отношението „ние – те (гражданите)“ 
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като противоположни страни, а не съучастващи в един процес. Ще ни струва да се разделим 
с липсата на разговори помежду ни по въпросите, които са от обществено значение, разде-
ляйки се с илюзията, че демокрацията е политическа система, а не принципи и ценности, 
които можем да прилагаме на всички нива – в дома си, в училище, на работното място. Ще ни 
струва години опит, за да изградим нови връзки на взаимодействие. Ще ни струва вярата във 
възможностите ни да изискваме институциите да създават онези правила, в които ние да 
сме не наблюдатели, а граждани участници.
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