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ДОСТЪП ДО ЗДРАВНА ГРИЖА 

на лица с психична болест в условията на 

епидемията от COVID-19 

автор: адвокат Мариета Димитрова 

 

 

На 13 март 2020 г. Народното събрание на Република България 

прие Закон за извънредното положение, с който се уреждат мерките 

и действията по време на извънредното положение във връзка с 

епидемията от COVID-19 в страната Този закон оправомощи 

министъра на здравеопазването да въвежда противоепидемични мерки 

и ограничения на основание на Закона за здравето и/или други 

закони. Впоследствие бе издадена Заповед N
o
 РД-01-124/13.03.2020 

г. за въвеждане на противоепидемични мерки в Република България. 

Тази заповед бе изменяна и допълвана многократно
1

, като в крайна 

сметка в периода между 13 март 2020 г. и 11 май 2020 г. от 

министъра на здравеопазването бяха издадени над двеста заповеди, 

относими към материята. 

Регулирането на тези важни обществени отношения със заповеди 

на министър постави множество значими въпроси относно тяхната 

законосъбразност: доколко е допустимо и адекватно конституционни 

права и основни свободи на гражданите да се ограничават със 

заповед на министър… А наред с това бяха констатирани и редица 

противоречия между отделните заповеди. 

Настоящата статия няма за цел да се фокусира върху тази 

проблематика, независимо от нейното значение за правото. В 

следващите редове ще изследваме ефекта на извънредното положение 

и противоепидемичните марки, които бяха въведени с цитираните 

                                                 
1  Изм. и доп. със заповеди номера РД-01-131/17.03.2020, РД-01-139/19.03.2020, 

РД-01-144/22.03.2020, РД-01-154/26.03.2020, РД-01-168/30.03.2020, РД-01-

169/31.03.2020, РД-01-172/02.04.2020, РД-01-195/10.04.2020, РД-01-

197/11.04.2020, РД-01-225/20.04.2020, РД-01-228/21.04.2020, РД-01-

238/26.04.2020, РД-01-247/01.05.2020, РД-01-249/03.05.2020, РД-01-

250/05.05.2020, РД-01-256/11.05.2020 и РД-01-259/11.05.2020 
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заповеди, върху достъпа до здравна грижа на една особено уязвима 

група от населението - хората с психична болест. 

Следва се отбележи, че обявяването на епидемия, 

необходимостта от поддържане на социална дистанция и съответните 

ограничителни мерки се отразяват на психическото състояние и на 

нагласите на цялото население. Тези фактори обаче оказват 

различно влияние върху отделните групи граждани и съвсем 

диференцирано влияят на маргинализираните групи от обществото, в 

това число на хората със съществуващи психични разстройства
2

. 

Непознаването и пренебрегването от страна на органите, 

ангажирани с управлението на кризата с COVID-19, на това 

диференцирано въздействие, не само че не съдейства за 

предотвратяване на по-нататъшното разпространение на вируса, но 

и засили съществуващите неравенства в обществото по отношение на 

здравето, що се касае до хората с психични заболявания. 

По отношение на българските граждани, които страдат от 

хронични психични разстройства, е налице стигма и 

дискриминационно отношение, което за съжаление се открои още 

повече в системата на здравеопазването за времето на 

извънредното положение. Страхът, породен от вируса, и 

ограниченията на мерките в извънредното положение засегнаха 

както хората с психична болест, така и общата популация. Но 

засиленото чувство за нервност и тревожност, умората, 

изтощението, нарушенията в концентрацията, както и мислите за 

смърт… в условията на кризата имат по-голям ръст сред лицата с 

психични разстройства
3

. Цитираното изследване показва, че хората 

с психична болест са много по-съществено повлияни в 

емоционалните си отговори поради по-високата си чувствителност 

към стрес и по-ниската степен на адаптивност в сравнение с 

                                                 
2  Анализ на анкетни карти за оценка на психосоматичното и социално здраве на 

пациенти с психични разстройства, лекуващи се извънболнично в условията на 

извънредно положение по повод пандемия от COVID-19, доктор по медицина, 

психиатър Иво Нацов, март-май 2020 г. 

3  Анализ на анкетни карти за оценка на психосоматичното и социално здраве на 

пациенти с психични разстройства, лекуващи се извънболнично в условията на 

извънредно положение по повод пандемия от COVID-19, доктор по медицина, 

психиатър Иво Нацов, март-май 2020 г. 
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общото население (11% срещу 38% в „полза“ на психиатричните 

пациенти)
4
. Наред с това параноидноста, която психиатрите 

определят като нормална защитна функция на психичния апарат, се 

засилва в ситуации на стрес и хаос. Тя е средство на защита, 

което подрежда в ясни форми невидимия враг. В ситуацията на 

епидемия поради невидим корона вирус и бързо сменящи се, неясни 

правителствени разпоредби тя върши работа до известни предели на 

адаптивност, но при първично наранен, деструктуриран от 

психичното разстройство психичен терен може да достигне до 

парадоксални, застрашаващи живота размери
5
. 

В цитирания анализ на анкетни карти за оценка на 

психосоматичното и социално здраве на пациенти с психични 

разстройства като конкретен екскурс е посочен следният 

пример: пациент лекуван от 20 години по повод на шизофренно 

разстройство, който е бил клинично овладян, работещ лятото по 

българското Черноморие, а зимата в Боровец. След обвяване на 

извънредното положение, той се завръща в родния си град, 

защото не може да продължи да работи като сервитьор, поради 

преустановените посещения на граждани в заведенията като част 

от мерките, постановени от министъра на здравеопазването. 

През последните 10 години човекът е адаптиран към социума, 

поддържа се на медикаментозно амбулаторно лечение, без 

клинични симптоми. Тъй като работодателят му и по 

Черноморието, и в Боровец е един и същ, може да се направи 

правдободобен извод, че пациента, в ролята си на сервитьор, е 

вършел работата качествено и работодателят не е имал 

съпротиви да го наема на работа. След завръщането си в родния 

град, в условията на епидемия, останал без работа и 

целенасочена трудова дейност, пациентът се затваря в дома си, 

заключва и барикадира. Не приема дори и оставената му пред 

                                                 
4  Анализ на анкетни карти за оценка на психосоматичното и социално здраве на 

пациенти с психични разстройства, лекуващи се извънболнично в условията на 

извънредно положение по повод пандемия от COVID-19, доктор по медицина, 

психиатър Иво Нацов, март-май 2020 г. 

5  Анализ на анкетни карти за оценка на психосоматичното и социално здраве на 

пациенти с психични разстройства, лекуващи се извънболнично в условията на 

извънредно положение по повод пандемия от COVID-19, доктор по медицина, 

психиатър Иво Нацов, март-май 2020 г. 
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вратата храна от собствения му брат и близки. Не отговаря на 

телефонни обаждания. Защитава се и се опазва, де факто 

поставяйки по този начин живота си на риск. 

От изложеното може да се направи извод, че лицата с психична 

болест са много по-уязвими от другите граждани по принцип, както 

и в условията на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19. 

Допълнителни фактори усилващи тази уязвимост са организационните 

бариери в системата на психично-здравната грижа, както и 

предизвикателствата за лечение на соматични заболявания на лица 

с психична болест, които винаги са съществували в здравната 

система. През последните десетилетия в българската здравна 

система за съжаление са известни редица примери, когато на лица 

с психична болест е отказван достъп до здравна грижа за лечение 

на соматични заболявания. Проблематиката се е усложнявала през 

годините и поради липсата на лекари психиатри в многопрофилните 

болници в страната. Предвид тази повишена уязвимост на лицата с 

психична болест, необходимо бе в условията на епидемията с 

COVID-19 за тях да има специален протокол, който да ги подкрепя 

и улеснява в достъпа им до здравна грижа. Защото при общото 

повишаване на тревожността на популацията хората с психични 

разстройства могат да реагират по-остро и това да доведе до 

влошаване на тяхното здравословно състояние. Вместо това обаче в 

условията на извънредното положение съществуващите системни 

проблеми, водещи до дискриминация на тази група граждани, бяха 

възпроизведени и мултиплицирани  

 

През времето на извънредното положение бяха констатирани две 

групи проблеми, касаещи правото на достъп до здравна грижа на 

лица с психична болест. Първата група е свързана с достъпа на 

психично болни до лечение на соматични заболявания. Втората 

група е свързана с правото на достъп на хора с психични 

разстройства до лечение на тяхната психична болест (амбулаторно 

и болнично лечение). 

Страхът от коронавируса и опасенията на медицинския персонал, 
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че може да се приеме за лечение на друго соматично заболяване 

(например сърдечносъдови заболявания, фрактури и други) в 

многопрофилна болница пациент, инфектиран и с COVID-19, увеличи 

още повече стигмата по отношение на лицата с психична болест и 

дозатрудни техния достъп до здравна грижа. Тази група хора, 

която до голяма степен винаги живее в социална дистанция поради 

негативното отношение към психичната болест, в условията на 

пандемията бе поставена в двойна изолация. Техният достъп до 

медицински услуги практически бе ограничен както в 

многопрофилните болници, така и в стационарите за психиатрична 

помощ, като основен фактор за това се оказа психичното 

заболяване. 

Ситуацията с пандемията от COVID-19 и рисковете до които 

води, дават възможност да се активират позитивните задължения на 

държавата за предприемане на мерки за опазване на правото на 

живот на гражданите (чл.2 от ЕКПЧ). Наличието на задължение за 

действие с легитимна цел опазване на живота и здравето на 

гражданите поставя въпроса за преценка и за съвместимостта на 

ограниченията, които може да се наложат на други права и 

свободи, за постигане на тази легитимна цел. На практика трябва 

да се извърши претегляне на основни права и свободи, защото има 

повече от едно основно право и никое от тях не е абсолютно, те 

могат да влязат в колизия. Поради това ЕКПЧ допуска повечето 

основни права да бъдат ограничавани, при спазване на определени 

стандарти. Опазването на живота и здравето е законна цел, за 

постигането на която могат да се наложат ограничения върху 

редица други права като зачитане на семейния и личния живот, 

свободата на изповядване на религия и убеждения, свободата на 

изразяване на мнение, свободата на събранията и сдружаването, 

свободата на придвижване, регламентирани в ЕКЧП. Претеглянето на 

две или повече права трябва да се предшества от проверка за 

необходимост и пропорционалност на интервенцията. Що се отнася 

до ограниченията, наложени на други права, стандартът, който 

следва да се спазва, е, че те трябва да са необходими в едно 

демократично общество и като такива – съразмерни на 
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преследваната законна цел
6
. Следователно всяка мярка, която се 

налага, трябва да не надвишава строго необходимото за 

ограничаване на разпространението на вируса и да е съпроводена с 

гаранции срещу злоупотреба с власт. 

В условията на разпространението на COVID-19 българското 

правителството въведе редица ограничения в нормалния живот 

подобно на други страни в ЕС и по света. Както вече бе споменато 

въз основа на Закона за мерките и действията за време на 

извънредното положение, министърът на здравеопазването предприе 

редица „противоепидемични мерки“, определени със заповеди. 

Следва да се отбележи, че в Закона за здравето, както и в Закона 

за мерките и действията за време на извънредното положение не се 

съдържа легална дефиниция на понятието „противоепидемични 

мерки“. В извънредното законодателство не бе посочено какви 

видове мерки могат да се предприемат, липсват изисквания за 

крайни срокове и периодично преразглеждане, както и стандарти за 

необходимост и пропорционалност. Именно тези непълноти създадоха 

предпоставки за свободно тълкуване на понятието 

„противоепидемични мерки“ и направиха възможно отделни 

администрации и лечебни заведения с вътрешни заповеди да 

дописват противоепидемичните мерки, наложени в страната, както и 

да променят тяхното съдържание. 

По време на извънредното положение в няколко психиатрични 

болници и една университетска болница бе ограничен доброволният 

прием на лица с психична болест, като се осъществяваше 

единствено прием на пациенти въз основа на съдебни решения
7

 

(задължително и принудително настаняване). През същия период 

районните съдилища в страната, на които са подсъдни тези дела, 

също не функционираха нормално и достъпът до съд беше затруднен. 

Наред с това хората с психична болест на практика нямаха достъп 

                                                 
6  Analysis of COVID-19 responses and the ECHR requitrements; 

http://echrblog.blogspot.com/2020/03/an-analysis-of-covid-19-responses-

and.html?m=0 

7  Анализ на анкетни карти за оценка на психосоматичното и социално здраве на 

пациенти с психични разстройства, лекуващи се извънболнично в условията на 

извънредно положение по повод пандемия от COVID-19, доктор по медицина, 

психиатър Иво Нацов, март-май 2020 г. 

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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и до амбулаторно лечение, защото поради карантината и 

ограниченията в пътуванията бяха преустановени посещенията на 

пациенти при различни специалисти, включително психиатри
8

. Лицата 

с психична болест посещават регулярно амбулаториите не само за 

изписване на рецепта, но и за клинична оценка. И клиничната 

оценка е важна с оглед на осигуряването на адекватна здравна 

грижа и промяна на медикаментите, ако такава е необходима с 

оглед на динамиката на заболяването. В тази връзка, по отношение 

на лицата с психична болест, за да се гарантира техният живот и 

здраве, не е ефективно автоматично да се да се удължава срока на 

протоколите за изписване на лекарствата, каквато мярка бе 

предприета по отношение на валидността на протоколите за скъпо 

струващо лечение на хронично болни пациенти. Защото може да се 

окаже, че динамиката на тяхното състояние в условията на 

пандемия изисква корекция и промяна в предписаните лекарства, 

както и допълнителна психологическа подкрепа, поради което 

достъпът да амбулаторно лечение и извършването на клинична 

оценка имат ключова роля за гарантиране на живота и здравето на 

тази уязвима група. Вместо това обаче лицата с психични 

разстройства бяха оставени сами на себе си, като фактически 

единствената възможност за хоспитализация за лечение на 

психичната болест се осъществяваше по реда на чл. 155 и 

следващите от Закона за здравето (ЗЗ) или като мярка по чл. 89 

от НК, тоест - със съдебно решение. Приемаха се и лица по 

спешност, които са опасни за себе си или другите, но следва да 

се има предвид, че ако след овладяване на спешното състояние е 

необходимо да се продължи лечението, престоят на човека в 

лечебното заведение може да бъде удължен до 24 часа въз основа 

на решение на ръководителя на лечебното заведение и за всяко 

друго удължаване е необходимо отново участието на съда.  

 

От Държавна психиатрична болница (ДПБ - Ловеч бе получен 

                                                 
8  Анализ на анкетни карти за оценка на психосоматичното и социално здраве на 

пациенти с психични разстройства, лекуващи се извънболнично в условията на 

извънредно положение по повод пандемия от COVID-19, доктор по медицина, 

психиатър Иво Нацов, март-май 2020 г. 
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отговор в рамките на заявление за достъп до обществена 

информация, към което е приложена заповед
9

, издадена от директора 

на болницата за регламентиране на противоепидемични мерки, 

свързани с COVID-19, с цел запазване на живота и здравето на 

настанените психично болни лица, както и на персонала на 

лечебното заведение. В точка 11 от посочената заповед е 

записано: „забранявам приема на пациенти на доброволно лечение. 

Да се приемат само пациенти, които са настанени със съдебен акт 

- решение на съда за освидетелстване, за задължително или 

принудително лечение. По преценка на дежурния лекар могат да се 

приемат пациенти по спешност, във влошено психическо състояние, 

които представляват опасност за себе си или околните, което е 

видимо от психическия им статус, поведението им или е подкрепено 

с доказателства за опасно поведение - преписка на органите на 

МВР или прокуратурата. Същите временно се изолират и наблюдават 

за симптоми на соматично (инфекциозно) заболяване.“ Тази забрана 

е постановена до края на извънредното положение (13.05.2020 г.) 

Макар че не бе получена информация на какво основание се 

ограничава доброволният прием в другите психиатрични болници, 

доколкото липсва нормативен акт или общ административен акт в 

този смисъл, вероятно можем да допуснем, че това се случва на 

база на сходни заповеди на директорите на лечебните заведения. 

Интересно е да се изследват основанията, на които е издадена 

Заповед N
o
 РД/19.03.2020 г. на директора на ДПБ - Ловеч. В самия 

текст на заповедта е посочено, че е издадена въз основа на 

Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., препоръки на 

Националния оперативен щаб и извършена оценка на риска, свързан 

с разпространението на COVID-19 в страната. Първото посочено 

основание - Решението на министерски съвет от 13.03.2020 г., не 

е годно основание за изготвяне на цитираната заповед. С това 

решение се обявява Закон за мерките и действията по време на 

извънредното положение. Нормативният акт, който урежда 

обществените отношения по време на извънредното положение, е 

Законът за мерките и действията по време на извънредното 

                                                 
9  Заповед No РД/19.03.2020, издадена от директора на ДПБ – Ловеч. 
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положение, като на практика това се случва чрез заповедите, 

които издава министърът на здравеопазването за въвеждане на 

противоепидемични мерки и ограничения на основание на Закона за 

здравето и/или други закони. Тоест основание за издаването на 

заповедта на директора на ДПБ - Ловеч би могла да бъде 

съответната заповед на министъра на здравеопазването за 

въвеждане на противоепидемични мерки, която представлява общ 

административен акт, но не и цитираното решение на Народното 

събрание. На второ място, препоръките на Националния оперативен 

щаб също не са годно основание за издаването на заповедта. 

Щабът, който е създаден със заповед на министър-председателя N
o
 

Р-37/26.02.2020 г. има статут на колективен консултативен орган 

и неговите препоръки (които не са публикувани публично) не са 

задължителни. Те би следвало да служат на министъра на 

здравеопазването за издаване на съответните заповеди. 

Съгласно чл. 22 (1) от Правилника за устройство и дейност на 

лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, издаден 

от Министерството на здравеопазването, директорът ръководи, 

контролира и отговаря за цялостната дейност на лечебното 

заведение. Като дейността на лечебното заведение следва да се 

осъществява в съответствие с действащата правна рамка. Доколкото 

водещи по време на извънредното положение бяха заповедите на 

министъра на здравеопазването, с които се налагаха различни 

ограничения и противоепидемични мерки, то всяка заповед на 

директор на лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ 

би следвало да е съобразена с действащото законодателство и да 

отчита тези ограничения и мерки. В ситуация на извънредна 

епидемична обстановка лечебните и здравни заведения, независимо 

от собствеността им, са длъжни да изпълняват разпоредените от 

министъра на здравеопазването мерки (чл. 59 ал. 2 от Закона за 

здравето). Следователно заповедите на директорите на отделните 

лечебни заведения би трябвало да се основават на мерките, 

разпоредени в заповедите на министъра на здравеопазването. 

Анализът на заповедите на министъра на здравеопазването, които 

касаят дейността на лечебните заведения във времето на 
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извънредното положение, показва, че с първата заповед N
o
 РД-01-

124/13.03.2020 г., точка 7, министърът на здравеопазването 

преустановява плановите детски и женски консултации, 

профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и 

провеждането на планова оперативна дейност, включително 

присаждането на органи от живи и трупни донори, както и 

свижданията във всички лечебни заведения. Впоследствие тази 

разпоредба е частично отменена и допълнена със заповед N
o
 РД-01-

225 от 20.04.2020, като се облекчават така въведените мерки и се 

възобновяват детски и женски консултации, задължителни 

имунизации, планов прием и оперативна дейност. В сила останаха 

само ограниченията за преустановяване на дейности по присаждане 

на органи, както и свижданията в лечебните заведения. В заповед 

N
o
 РД-01-225 от 20.04.2020, точка 5 е предвидено, че при 

съмнения или минимални симптоми за заболяване новоприетите в 

лечебните заведения лица се подлагат за изследване за COVID-19 

не по-късно от 24 часа от приемането. А според точка 6 при 

откриване на лице със съмнение за COVID-19 при провеждане на 

възобновените медицински услуги, незабавно се предприемат 

необходимите действия по изолация и транспорт на заболелия до 

лечебно заведение, в което се осъществява лечение на болни от 

COVID-19. От внимателния прочит на дейностите, които се 

преустановяват със заповед N
o
 РД-01-124/13.03.2020, е видно, че 

доброволната хоспитализация на лица с психична болест в лечебни 

заведения за стационарна психиатрична помощ, както и посещението 

на амбулатории не е сред тях. Липсват конкретни ограничения лица 

с психични разстройства да бъдат хоспитализирани в психиатрични 

или многопрофилни болници. Единствено при съмнение за инфекция с 

COVID-19 (заповед N
o 
РД-01-225 от 20.04.2020 г.) следва да се 

направи тест в рамките на 24 часа и при доказана такава болният 

да се транспортира до съответно лечебно заведение. 

В рамките на заявление за достъп до обществена информация, 

отправено до МЗ, касаещо въпроси, свързани с организиране и 

гарантиране на достъп на лица с психична болест до здравна 

грижа, бе отговорено, че във връзка с кризата от COVID-19  не са 
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издавани методически указания, препоръки, насоки, инструкции и 

др. актове, насочени отделно към директорите на 12-те държавни 

психиатрични болници. На интернет страницата на Министерството 

на здравеопазването се публикуват препоръки, указания, насоки и 

др. по различни аспекти на COVID-19 към медицинските 

специалисти, независимо от спецификата на дейността им и общи за 

всички лечебни заведения, като основни стъпки и поведение за 

идентифициране на пациенти със съмнение за COVID-19; насоки на 

Световната здравна организация за клинично управление на тежко 

остро респираторно заболяване, когато се подозира заболяване от 

COVID-19; препоръки за здравните власти за управление на лица, 

контактни на COVID-19, вкл. здравни работници; указание на 

Европейския център за превенция и контрол на инфекциите за 

носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебните 

заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение или 

потвърдени за  COVID-19; превенция и контрол на инфекциите при 

медицинско обслужване на пациент със съмнение за COVID-19 и др. 

Също така, от отговора е видно, че на МЗ не е известно, че за 

периода на извънредното положение в държавни психиатрични 

болници на територията на страната е ограничаван приемът на 

психично болни лица на доброволно лечение (с изключение на 

ограниченията в ДПБ-Ловеч, за която практика МЗ бе информирано 

от заявлението за достъп до обществена информация. 

Следователно не са налице правни основания за ограничаване на 

посещенията на хора с психични разстройства в амбулаториите, 

както и на доброволните им хоспитализации в лечебни заведения за 

психиатрична помощ. Но видно от приложението към Решението на МЗ 

за предоставяне на достъп до обществена информация, последното 

не е издало никакви писмени методологически указания и насоки 

във връзка с осигуряване на достъп до здравна грижа на лица с 

психични заболявания, които  са по-уязвими от общата популация в 

условията на епидемията, което е създало условия за свободна 

интерпретация на заповедите на министъра на здравеопазването от 

страна на директорите на лечебните заведения. Въз основа на това 

може да се направи изводът, че заповедта на директора на ДПБ - 
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Ловеч и сходни заповеди на директори на други психиатрични 

болници и лечебни заведения са незаконосъобразни. Както вече бе 

споменато, вероятно са издадени или въз основа на некоректна и 

твърде свободна интерпретация на заповед No РД-01-

124/13.03.2020г., според която доброволното лечение на лица с 

психична болест неправилно е приравнено на профилактичен 

преглед, или на база устни вътрешни инструкции в рамките на 

здравната система, които не са публично достояние. Или стигмата 

по отношение на психично болните е станала толкова иманентна 

част от системата, че самите професионалисти, които лекуват 

психични разстройства в условията на криза, имат първосигнална 

реакция да дискриминират лицата с психични заболявания. В тази 

връзка възниква въпросът за контрола, осъществяван от РЗИ, и 

бездействието от тяхната страна по повод подобни заповеди.  Също 

така забележително е и незнанието на министерство на 

здравеопазването за издадени заповеди в отделни държавни 

психиатрични болници, които преграждат възможностите на лица с 

психична болест да постъпят на доброволно лечение. От анализа на 

анкетни карти за оценка на психосоматичното и социално здраве на 

пациенти с психични разстройства, лекуващи се извънболнично в 

условията на извънредно положение по повод пандемия от COVID-19, 

изготвен от  доктор по медицина, психиатър Иво Нацов, март-май 

2020 г. става ясно, че такива заповеди са издадени в няколко 

държавни психиатрични болници и една университетска болница.  

Тези факти обаче не са отчетени и се оказва, че са неизвестни  

за МЗ
10
. Независимо от конкретните причини (недостатъчна 

подготовка и некомпетентност на директора или системна грешка), 

довели до издаването на заповедта на директора на ДПБ - Ловеч и 

на други подобни заповеди, е важно да се отбележи, че с тях не 

само че не се постига запазване на живота и здравето на 

психично-болните лица, а напротив - те са поставени в риск. 

                                                 
10

 Според Приложение към Решение на МЗ за предоставяне на достъп до обществена информация По въпрос № 

1: Копия от заповедите/съответните актове/ на директорите от 12-те държавни психиатрични болници в 

страната, с които се спира настаняването на лица за доброволно лечение се твърди, че  „през визирания 

период 13.03.-14.05.2020 г. не са издавани заповеди/актове от съответния директор, с които се спира или 

ограничава приемът на пациенти за провеждане на доброволно лечение в ДПБ, с изключение на ДПБ – 

Ловеч“. За наличието на такава заповед, издадена от директора на ДПБ Ловеч, МЗ е уведомено в самото 

заявление за искане на достъп до обществена информация 
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Психиатрите и психолозите, които работят с лица с психична 

болест, фокусират част от усилията си върху това да развият 

разбиране у лицата за тяхното заболяване и да ги стимулират, 

когато разпознаят признаците на криза да постъпят на доброволно 

лечение. Основен принцип, въведен от Закона за здравето, е, че 

лечението на пациентите става въз основа на тяхното информирано 

съгласие. Задължителното настаняване по чл. 155 и следващите от 

Закона за здравето е изключение и се прилага само за случаите, 

когато лицата не са способни да изразяват информирано съгласие 

за лечение и респективно са опасни за себе си или другите. 

Тогава гарант за спазване на техните права е съдът като 

независим орган. В тази връзка ограничаването на доброволния 

прием на лечение на психично болни лица, които могат за изразят 

съгласие за лечение в стационарни психиатрични лечебни 

заведения, е грубо нарушение на тяхното право на достъп до 

здравна грижа. А принудителното им поставяне в ситуация да имат 

достъп до болнична помощ единствено и само въз основа на съдебно 

решение води до отлагане и забавяне на лечението и променя 

фокуса на медицинската грижа, която следва да е съобразена с 

потребностите на пациентите. 

Освен ограничения достъп до специализирана стационарна и 

амбулаторна психиатрична помощ в условията на извънредното 

положение лицата с психична болест търпяха и ограничен достъп до 

специалисти за лечение на соматични заболявания както в 

доболничната, така и в болничната помощ. Лицата с психична 

болест никога не са били желани пациенти за лечение на соматични 

заболявания или дентална помощ. Тази тенденция намери своето 

проявление и в периода на извънредното положение. По данни на 

фондация „Глобална инициатива в психиатрията“, която управлява 

услуги за психично болни лица в София и Ловеч, за периода на 

извънредното положение са документирани случаи на отказ за 

болничен прием на лица с психически разстройства. Например, 

отказан е прием на жена с психична болест за лечение на 

соматично заболяване поради наличие на въшки и изходът е 

летален. Нейната смърт не е попаднала в новините, защото не е 
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част от официалната статистика за COVID-19. Също така е имало 

затруднения за настаняване на болнично лечение на травма в 

ортопедия на мъж с психична болест. Следва обаче да се отбележи, 

че в периода на извънредното положение не само лицата с психична 

болест търпяха трудности и ограничения в достъпа до медицински 

услуги. Това е общ проблем, който се констатира по отношение на 

цялото общество. Според първото социологическо изследване „лице 

в лице“, проведено след края на извънредното положение, 

извършено за независимата инициатива „Индекс на болниците“, 15% 

от българите са имали проблем с достъпа до медицинска помощ в 

извънредното положение заради коронавируса, а 28% - с 

осигуряването на лекарства и консумативи11. Медицински услуги са 

отлагани или са отпадали било по преценка на пациента или на 

лекуващия лекар. Най-често хората са срещнали пречки в достъпа 

до извънболнична помощ, но и по отношение на приема в болница. 

От социологическото проучване е видно, че дяловете на лицата, 

които по-скоро сами са отлагали или отменяли посещения при 

лекар, и на тези, на които им е отказвано или отлагано да бъдат 

прегледани или лекувани, са приблизително сходни – съответно 50% 

и 44%. 

Фактически здравната система беше мобилизирана максимално да 

поеме пациентите с COVID-19, но за повече от месец беше 

затворена за заболелите от други болести, с изключение на 

спешните случаи. Адекватен подход ли беше това? 

Както вече бе споменато, в условията на епидемията COVID-19 

ограничителните мерките, които бяха наложени, се оценяват от 

гледна точка на тяхната необходимост и съразмерност. За да 

отговаря една мярка на стандартите за необходимост и 

пропорционалност, е нужно обосноваването на необходимостта от 

използването на мярката да бъде мотивирано чрез достоверни данни 

и оценка за нейния ефект. А основната идея на принципа на 

пропорционалността е, че държавата не бива произволно и не 

повече от безусловно необходимото да ограничава основните права, 

                                                 
11  https://www.gallup-international.bg/43360/hospital-index-medical-help-

coronavirus/ 
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за да съхрани съответното им същностно съдържание. Трябва да се 

признае, че настоящата криза с COVID-19 прави този тест за 

необходимост и пропорционалност труден, защото, от една страна, 

информацията и изследванията за вируса са недостатъчно и са 

твърде нови. От друга страна, легитимната цел на мерките не е 

опазване на живота и здравето на гражданите въобще като цяло, 

нито постигане на нулев риск от заразяване. Мерките целят да 

намалят натиска върху здравната система, за да може тя да 

разполага с достатъчен ресурс за лечение на пациенти с вируса и 

да не трябва да се вземат съдбовни решения. Друга възможна 

легитимна цел е запазване на живота и здравето на по-голяма 

група хора, като се релативира фокусът върху индивидуалните 

права И съответно претеглянето на други основни права на 

гражданите следва да е пропорционално на тези цели. 

В условията на епидемия на COVID-19 най-често поставяният 

въпрос е за конкуренцията/колизията между правото на живот и 

здраве, от една страна, и основни други права (право на 

изразяване на мнение, на събирания, на свобода на придвижване и 

пр.), от друга страна. 

В българския контекст обаче бе въведен един абсурден аспект 

на релативиране на правото на живот и здраве поради мерки за 

опазване на същото право на живот и общественото здраве. 

Мерките, действащи по време на извънредното положение, дадоха 

шанс на здравната система да се подготви за прием на болни от 

COVID-19, но обективно ограничиха за един доста дълъг период от 

време достъпа до адекватна здравна грижа на множество други 

пациенти, като не бе отчетена спецификата и диференцираното 

въздействие на пандемията върху уязвимите групи от обществото, 

особено лицата с психични разстройства. По този начин 

практически изложиха на риск и застрашиха техния живот и здраве. 

В тази връзка, ако приложим посочените по-горе стандартите за 

необходимост и пропорционалност спрямо мерките, предприети от 

директорите на държавните психиатрични болници за опазване на 

живота и здравето на пациентите, както и от директорите на други 

лечебни заведения, с които се ограничи достъпът на психично 
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болни лица не само до доброволно психиатрично лечение, но и до 

различни други специалисти, ще се наложат следните изводи: 

 в едно демократично общество ограничаването на достъпа до 

здравна грижа на пациентите, включително на психично болни 

лица, в името на легитимната цел да се намали натиска върху 

здравната система или за да се осигурят медицински услуги на 

по-голям кръг от лица с COVID-19, не може да се обоснове като 

необходимо, защото то засяга правото на живот и на достъп на 

тези хора до медицински услуги в неговата същност; 

 постигането на пропорционалност и съразмерност на мерките 

можеше да се постигне, като по отношение на лицата с психична 

болест се създаде протокол за допълнително гарантиране на 

правото на достъп до медицински грижи; 

съществуващите мерки бяха продиктувани по-скоро от страха 

лечебните заведения да не се превърнат в огнища на COVID-19, 

без да се държи сметка за реалните права и потребности на 

пациентите и в този смисъл ограниченията не бяха съразмерни 

на претендираната легитимна цел.  

В заключение ако поставим въпроса защити ли адекватно 

българската държава живота и здравето на гражданите с психична 

болест, отговорът ще бъде НЕ. Изводът, който се налага, е, че 

противоепидемичните мерки, които бяха въведени по време на 

извънредното положение на национално ниво и с вътрешни заповеди 

на директорите на лечебните заведения, по-скоро поставиха на 

допълнителни рискове хората с психични разстройства и на 

практика застрашиха техния живот и здраве. В условията на 

извънредното положение липсваше адекватен контрол върху 

дейността на лечебните заведения по отношение на изпълнение на 

противоепидемичните мерки, което направи възможно ограничаване 

на достъпа до здравна грижа на психично болни лица въз основа на 

заповеди на директорите на държавните психиатрични болници, без 

подобни мерки да са предвидени в заповедите на министъра на 

здравеопазването. Последното доведе до създаване на различни 

стандарти за достъп и обслужване на пациенти в отделните лечебни 



17 

заведения. Наред с това остава и сянката на съмнението, че 

изготвянето на тези вътрешни заповеди не е резултат само на 

некомпетентността на директорите на лечебните заведения. 

Възможно е тези действия на администрацията на болниците да са 

повлияни от вътрешни инструкции, препоръки на Националния 

оперативен щаб или други документи, които не са публикувани. 

Независимо от причините, като обобщение можем да кажем, че в 

условията на кризата с COVID-19, българската държава демонстрира 

отново, че липсва разбиране за повишената уязвимост на лицата с 

психична болест и за позитивните задължения, които държавата има 

за гарантиране на техния живот и здраве. За съжаление кризата с 

COVID-19 доказа за пореден път, че хората с психична болест са 

стигматизирани и неравнопоставени в нашето общество. 

 

 


