Настоящият правен анализ съдържа конфиденциална информация, като самият той или част от
него, не може да бъде предоставян, копиран или разкриван по какъвто и да е друг начин, без
предварителното писмено одобрение на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“.
Анализът е изготвен в съответствие с приложимото законодателство, съдебна и административна
практика към посочената по-горе дата и е ограничен до изложените в него въпроси, като всички
дадени примери и направени изводи не бива по никакъв начин да се отнасят към други въпроси, които
не са предмет на настоящия анализ.
В случай, че анализът бъде предоставен на трети лица, дори и със съгласието на Адвокатско
дружество „Гугушев и партньори“, последното не носи никаква отговорност в никоя юрисдикция по
отношение на трети лица, без значение от основанието, на което се търси тази отговорност –
договор, договор в полза на трето лице, груба небрежност, некомпетентност или друго.
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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ предоставя обобщен анализ на основните промени, въведени с
приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година (Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение или Закона), обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от
24.03.2020 година (извънреден).
Настоящият анализ e актуален към дата към 24 март 2020 година и отразява всички въведени с
окончателно обнародвания закон новости. Анализът е изготвен от юридическите специалисти
на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ и е предназначен да бъде ползван единствено
с информативна цел. Никаква част от този документ не представлява правен съвет/становище
и няма да се счита за професионално-обвързващ по отношение на Адвокатско дружество
„Гугушев и партньори“.
За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с предоставената настояща
информация, можете да се свържете с нас на електронната ни поща office@gugushev.com или
на телефон 00359 2 815 75 10, както и чрез страниците ни във Facebook и LinkedIn.

II.

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И САНКЦИИТЕ
ПРИ ТЯХНОТО НАРУШЕНИЕ

1. Закон за здравето
В Закона за здравето се предвижда възможността министърът на здравеопазването да
разпореди задължителна изолация на болни, заразоносители, контактни лица и на лица,
които са влезли на територията на страната от други държави. Наложените мерки могат да се
осъществяват в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск.
Обжалването на заповедта за задължителна изолация, издадена от ръководителя на
съответното лечебно заведение, не спира изпълнението на същата.
При нарушение се предвиждат следните санкции:
• отказът на контактно лице от извършване на необходимите изследвания се наказва с
глоба от 50 до 500 лева;
• при отказ от доброволно явяване за изследване се налага мярка за принуда принудително довеждане със съдействието на органите на МВР;
• при установено носителство на заразна болест отказът от изпълнение на задължителна
изолация и лечение се наказва с глоба в размер на 5000 лева;
• глоба в размер на 5000 лева се налага и на влезлите на територията на страната, които
не изпълняват наложената им задължителна изолация.
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2. Закон за лечебните заведения
С изменения в Закона за лечебните заведения се предвижда до 2 (два) месеца след отмяната на
извънредното положение аптеките да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна
книжка, съобразно последно отпуснатите в нея медикаменти. На министъра на
здравеопазването се възлагат правомощия да разпореди извършването на проверки за
спазването на противоепидемичните мерки, както и да забрани износа на определени
лекарствени продукти.
3. Закон за държавната собственост
С промени в Закона за държавната собственост се предвижда, че по време на извънредното
положение лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна
апаратура, хигиенни материали и консумативи, частна собственост на държавата, могат да се
предоставят за временно безплатно ползване на лечебни заведения.

ОБОБЩЕНИЕ
С приемането на закона се въвеждат нови правила, свързани със закупуването на
медикаменти и медицински консумативи със средствата на държавния бюджет,
ограничаването на износа на лекарствени продукти, удължаването на учебните срокове,
както и правомощията на военнослужещите от въоръжените сили да участват в прилагането
на противоепидемичните мерки на територията на страната. Предвиждат се и санкции при
нарушение или отказ от съдействие във връзка с провеждане на изследване, задължителна
изолация и лечение и други карантинни изисквания.

Оставаме на Ваше разположение при възлагане на последващо съдействие, включително на
искане за становище с посочените характеристики.

С уважение,
Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“
Виктор Гугушев – Партньор
Илиян Трифонов – Консултант
Елица Толева – Адвокатски сътрудник

24 Март 2020г.
гр. София
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