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ÄÈÑÊÓÑÈÈ

COVID-19 – ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÎ ÇÀÁÎËßÂÀÍÅ 
ÇÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÒÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈ

Ìàðèÿ Øàðêîâà*, Åí÷î Äèíåâ**

Пандемията от COVID-19 за сег на вся ка дър жа ва по све та в 
по-го ля ма или по-мал ка сте пен. Здравните систе ми по на сят 
огром на те жест за ра ди значителния брой слу чаи, в които се на ла-
га бол нич но ле че ние, вклю чи тел но ле че ние в ин тен зив ни от де ле-
ния. Медицинските спе циалисти са из ло же ни на из клю чи тел но 
ви сок риск от за ра зя ва не, тъй ка то ин фек цията се пре да ва по въз-
душ но-кап ков път. Обстоятелството, че ви ру сът има дъ лъг инку-
ба ционен пе риод, затруд ня ва разпоз на ва не то на ин фек ти ра ни те 
ли ца и во ди до лес но разпростра ня ва не на ин фек цията сред ме ди-
цин ския пер со нал въпре ки пред паз ни те мер ки (но се не на за щит-
но облекло, дезинфекция).

По дан ни на ин фор ма цион на та систе ма https://coronavirus.bg 
от на ча ло то на епи де мията до 7.04.2021 г. об щият брой на по-
твър де ните слу чаи на COVID-19 сред ме ди цин ски те спе циалисти 
над ви ша ва 12 300 ду ши. По дан ни на Българския ле кар ски съ юз 
по чи на ли те ме ди ци в България за съ щия пе риод са 120.

За раз ли ка от дру ги про фе сии ме ди цин ски те спе циалисти са 
из ло же ни на из клю чи тел но ви сок риск от за ра зя ва не. Действи-
телно има ра бот ни ци или слу жи те ли, които съ що об щу ват с го-
лям брой хо ра (напри мер ка сиери, шофьо ри в об щест ве ния тран-
спорт, про да вач-кон сул тан ти, учи те ли и пр.). За раз ли ка от ме ди-
цин ски те спе циалисти оба че ра бот ни ци те или слу жи те ли те, 
упраж ня ва щи при мер но из броени те по-го ре про фе сии, ня мат ин-
тен зи вен кон такт със за раз нобол ни. При на ли чие на въ ве де ни 

* Адвокат от Пловдив.
** Адвокат от София.
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пра ви ла за ка ран ти ни ра не на кон так т ни и изо ли ра не на бол ни, 
но се не на пред паз ни маски в закри ти простран ст ва, из мер ва не на 
тем пе ра ту ра, как то и пред приема не на дру ги мер ки, свър за ни със 
здра вослов ни те и бе зо пас ни усло вия на труд, мо же да се из ка же 
ос но ва тел но пред по ло же ние, че банки те, ма га зи ни те, об щест ве-
ният тран спорт, учи ли ща та и про чее места са мно го по-бе зо пас ни 
от ле чеб ни те за ве де ния. Последните из вър ш ват имен но дейност 
по оказ ва не на ме ди цин ска по мощ на па циен ти, вклю чи тел но за-
бо ле ли от COVID-19, което пра ви не въз мож но спаз ва не то на мер-
ки, огра ни ча ва щи за ра за та. Медицинският пер со нал непре къс на-
то е в кон такт със за раз нобол ни па циен ти, ка то при спеш ни слу-
чаи е на пъл но въз мож но да не се взе мат всич ки мер ки за пред паз-
ва не от за ра зя ва не.

Тази спе ци фи ка на ме ди цин ска та про фе сия на ла га да се об-
съ ди въпро сът да ли за ра зя ва не то с ви ру са, при чи ня ващ 
COVID-19, не след ва да се приеме за про фе сионал но за бо ля ва не с 
всич ки произ ти ча щи от за ко на после ди ци.

Ïðîôåñèîíàëíà áî ëåñò – ñúù íîñò è ñïå öè ôè êè
Професионална бо лест е за бо ля ва не, което е настъ пи ло из-

клю чи тел но или пре дим но под въз дейст вието на вред ни те фак то-
ри на ра бот на та сре да или на тру до вия про цес вър ху ор га низ ма и 
е вклю че но в Списъка на про фе сионал ни те бо лести.

За про фе сионал на бо лест мо же да се приз нае и за бо ля ва не, 
нев клю че но в спи съ ка на про фе сионал ни те бо лести. В то зи слу-
чай Кодексът за со циал но оси гу ря ва не (КСО) изиск ва да се уста-
но ви, че за бо ля ва не то е при чи не но ос нов но и пря ко от оби чайна-
та тру до ва дейност на оси гу ре ния, как то и че е при чи ни ло вре-
мен на не ра бо тоспо соб ност, трай но на ма ле на ра бо тоспо соб ност 
или смърт на оси гу ре ния. Това оз на ча ва, че за бо ля ва не то тряб ва 
да е настъ пи ло вслед ст вие на и при изпъл не ние на оби чайни те 
тру до ви функ ции и да е при чи не но от фак то ри, които не мо гат да 
бъ дат отстра не ни, трай но при съст ват и са пря ко свър за ни с 
естест во то на изпъл ня ва на та ра бо та.

Процедурата за уста но вя ва не на ед но за бо ля ва не за про фе-
сионал на бо лест е уре де на в Наредбата за ре да за съ об ща ва не, ре-
гистри ра не, пот вър ж да ва не, об жал ва не и от чи та не на про фе-
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сионал ни те бо лести (обн., ДВ, бр. 65 от 22.07.2008 г., посл. изм., 
бр. 18 от 10.03.2015 г.). При съм не ние за про фе сионал на бо лест 
прак ти ку ва щият ле кар изпра ща бър зо из вестие до те ри то риал но-
то по де ле ние на Националния оси гу ри те лен ин сти тут (НОИ). 
НОИ от кри ва до сие и за поч ва про уч ва не за про фе сионал на бо-
лест. Проучването уста но вя ва про фе сионал ния марш рут, фак то-
ри те на ра бот на та сре да и ра бот ния про цес, при които е ра бо ти ло 
за бо ля ло то ли це, как то и дру ги дан ни, не об хо ди ми на ор га ни те 
на ме ди цин ска та ек спер ти за за пот вър ж да ва не или от хвър ля не на 
про фе сионал ния ха рак тер на за бо ля ва не то. ТЕЛК или НЕЛК се 
произ на сят с ек спер т но ре ше ние, ка то пот вър ж да ват или от хвър-
лят про фе сионал ния ха рак тер на бо лест та. Експертното ре ше ние 
под ле жи на об жал ва не по ре да на чл. 112 от Закона за здра ве то.

Установеният с вляз ло в си ла ек спер т но ре ше ние на ТЕЛК/
НЕЛК про фе сиона лен ха рак тер на за бо ля ва не то има прав ни 
после ди ци в ня кол ко на со ки:

– оси гу ре но то ли це пол з ва па рич ни обез ще те ния, па рич ни 
по мо щи, пен сия за ин ва лид ност по ра ди об що за бо ля ва не, а при 
смърт на оси гу ре но то ли це наслед ни ци те имат пра во на ед нократ-
на по мощ и наслед ст ве на пен сия;

– ан га жи ра се обек тив на та (безвиновна) иму щест ве на от го-
вор ност на ра бо то да те ля по чл. 200 от Кодекса на тру да (КТ).

По ре да на чл. 200 КТ оси гу ре но то ли це има пра во да тър си 
от ра бо то да те ля си обез ще те ние за вре ди от тру до ва зло по лу ка 
или про фе сионал на бо лест, които са при чи ни ли вре мен на не ра-
бо тоспо соб ност, трай но на ма ле на ра бо тоспо соб ност 50 и над 50 
на сто или смърт на ра бот ни ка или слу жи те ля. Ако оси гу ре но то 
ли це по лу ча ва обез ще те ние и/ или пен сия по об щест ве но то оси гу-
ря ва не, ра бо то да те лят ще дъл жи раз ли ка та меж ду при чи не на та 
вре да – не иму щест ве на и иму щест ве на, вклю чи тел но про пус на-
та та пол за и по лу че но то обез ще те ние.

Както нор ма та на чл. 200 КТ, та ка и нор ма та на чл. 56, ал. 2 
КСО из рич но пред виж дат ка то хи по те за и настъ пи ла та вре мен на 
не ра бо тоспо соб ност, при чи не на от про фе сионал на бо лест.1

1 Мръчков, В. Имуществена от го вор ност на ра бо то да те ля. С.: Сиби, 2013, 
104–119.
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Ïðåäëîæåíèå de lege ferenda
Както ве че бе ше из ло же но в увод на та част, ме ди цин ски те 

спе циалисти, ра бо те щи в ле чеб ни за ве де ния за бол нич на и из вън-
бол нич на по мощ, са поста ве ни в сре да, в която рискът от за ра зя-
ва не с COVID-19 е мно го по-ви сок в срав не ние с дру ги про фе сии 
до ри при спаз ва не на всич ки уста но ве ни в конкрет но то пред-
приятие пра ви ла за бе зо пас ни и здра вослов ни усло вия на труд. 
Това се дъл жи на след ни те при чи ни:

– В ле чеб ни те за ве де ния обек тив но не е въз мож но оси гу ря-
ва не на на пъл но бе зо пас ни усло вия на труд, пред паз ва щи пер со-
на ла от за ра зя ва не, за що то към тях се на соч ват ли ца, нуж даещи 
се от ме ди цин ска по мощ. При упраж ня ва не то на всич ки дру ги 
про фе сии е оси гу ре на по-го ля ма бе зо пас ност на ра бот но то място. 
Сред най-чести те пра ви ла са те зи, свър за ни с огра ни ча ва не на 
по то ка от по тен циал но за раз ни ли ца (не се до пускат ли ца с ви со-
ка тем пе ра ту ра, без маска, със сим п то ми на респи ра тор но за бо ля-
ва не и др.).

– Преумората и на то вар ва не то при на ли чие на го лям брой 
па циен ти в теж ко състояние мо гат да до ве дат до не во лен про пуск 
в но се не то на пред паз но облекло, а оттам – и до за ра зя ва не.2

– Медицинските спе циалисти са в постоянен кон такт със за-
раз нобол ни па циен ти, ка то спе ци фи ка та на ра бо та та изиск ва 
често и осъ щест вя ва не на мно го бли зък кон такт – напри мер при 
ин ту би ра не, фи зи ка лен преглед, опе ра тив на ин тер вен ция. 
Лекарите и ме ди цин ски те сестри не мо гат да спаз ват изиск ва-
нията за дистан ция.

В мно жест во дър жа ви от Европа COVID-19 е приз на т за про-
фе сионал но за бо ля ва не. В Белгия3 COVID-19 се приз на ва за про-
фе сионал но за бо ля ва не за ме ди цин ски те спе циалисти, които са 
из ло же ни на по ви шен риск от за ра зя ва не, как то и за ра бот ни ци 

2 Към 7.04.2021 г. по дан ни от Националната ин фор ма цион на систе ма над 
10 000 па циен ти се ле ку ват в ле чеб ни за ве де ния за бол нич на по мощ, ка то над 
700 от тях са наста не ни в от де ле ния за ин тен зив но ле че ние.

3 Godderis, L., A. Boone, J. Bakusic. COVID-19: a new work-related disease 
threatening healthcare workers. – Occup Med (Lond), 2020, Vol. 70, 315–316.
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или слу жи те ли от дру ги важ ни сек то ри. В Германия4 то зи 
въпрос е уре ден по схо ден на чин – COVID-19 се приз на ва за про-
фе сионал но за бо ля ва не сред ме ди цин ски те ра бот ни ци. Във 
Франция5 приз на ва не то на про фе сионал но за бо ля ва не включ ва 
и спе ци фич ни кри те рии, сред които е изиск ва не то бо лест та да е 
ста на ла при чи на за смърт или не об хо ди мост от ле че ние с кисло-
род или на апа рат на вен ти ла ция. Норвегия и Италия съ що са сред 
дър жа ви те, които включ ват то ва за бо ля ва не сред про фе сионал-
ни те бо лести.6

В САЩ се пред виж да, че всич ки фе де рал ни слу жи те ли, 
които се раз бо леят от COVID-19 при или за ра ди изпъл не нието на 
своите за дъл же ния, имат пра во на обез ще те ние. По от но ше ние на 
дру ги про фе сии уред ба та е пре доста ве на на от дел ни те ща ти.7

В Спи съ ка на про фе сионал ни те бо лести в България бо лести, 
при чи не ни от бак те рии и ви ру си, се приз на ват за про фе сионал ни. 
Така напри мер остри те ви рус ни хе па ти ти, при чи не ни от ви ру сен 
хе па тит А, B и С, се приз на ват за про фе сионал ни бо лести сред 
хо ра, ра бо те щи в здра ве опаз ва не то, ра бо те щи с кръв и кръв ни 
про дук ти и в ла бо ра то рии.8 За про фе сионал но за бо ля ва не е приз-
на та ту бер ку ло за та, при чи не на от Mycobacterium tuberculosis и 
Mycobacterium bovis, за ли ца та, из вър ш ва щи дейности по ле че ние 
и ме ди цин ски гри жи на ту бер ку лоз но бол ни па циен ти.

Необходимо е из ме не ние в Спи съ ка на про фе сионал ни те бо-
лести, като в т. 3.2 „Професионални бо лести, при чи не ни от ви ру-
си“ се до ба ви ви ру сът SARS-CoV-2, при чи ня ващ COVID-19. 
Действително ня ма преч ка ед но за бо ля ва не да бъ де приз на то за 
про фе сионал но и без да е вклю че но в Списък на про фе сионал ни-

4 Nienhaus, A., R. Hod. COVID-19 among health workers in Germany and 
Malaysia. – Int J Environ Res Public Health, 2020, Vol. 17, p. 4881.

5 Eurofond Factsheet for case FR-2020-38/1465 – measures in France: recognition 
of COVID-19 as an occupational disease, 2020.

6 International Labour Organization Measures adopted in Italy to support workers, 
families and enterprises during the COVID-19 emergency, 2020.

7 U. S. Department of Labor Offi ce of Workers‘ Compensation Programs (OWCP) 
Division of Federal Employees‘ Compensation (DFEC) Claims under the federal 
employees‘ compensation act due to the 2019 novel Coronavirus (COVID-19), 2020.

8 Т. 3.2 от Списък на про фе сионал ни те бо лести, Приложение към член един-
ст вен на ПМС № 175 от 16.07.2008 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.).
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те бо лести, Приложение към член един ст вен на ПМС № 175 от 
16.07.2008 г. В то зи слу чай оба че ще бъ де из клю чи тел но труд но 
да се до ка же конкрет ният из точ ник на за ра зя ва не пред вид из вън-
ред на та епи де мич на об ста нов ка и ди фуз но то разпростра не ние на 
за ра за та. Това е та ка, за що то за бо ля ва не то се предава по въз душ-
но-кап ков път и на прак ти ка не е на ли це ме тод, чрез кой то да се 
уста но вят точ ният мо мент и мястото на за ра зя ва не.

Допустимо е та зи про мя на да бъ де напра ве на са мо за сро ка 
на из вън ред на та епи де мич на об ста нов ка, по вре ме на която са на-
ли це го лям брой риско ви фак то ри – ди фуз но разпростра не ние на 
за бо ля ва не то, го лям брой хоспи та ли зи ра ни па циен ти, не въз мож-
ност за раз де ля не на по то ци те па циен ти и пр.

При включ ва не на COVID-19 в Списъка на про фе сионал ни-
те бо лести би би ло до пусти мо и да се об съ ди с ме ди цин ски те спе-
циалисти по-кра тък срок на ек спер т но то ре ше ние за пот вър ж да-
ва не на про фе сионал на бо лест (по настоящем сро кът е 3 години).

Друга мяр ка, която би могла да се пред приеме, е ме ди цин-
ски те спе циалисти да бъ дат застра хо ва ни сре щу то зи риск. 
Отделен въпро с е до кол ко по доб на застра хов ка на прак ти ка би 
би ла фи нан со во оправ да на пред вид об стоятел ст во то, че рискът 
от за ра зя ва не на те зи спе циалисти при усло вията на пан де мия е 
из клю чи тел но ви сок.

Няма съм не ние, че чо веш ки те ре сур си в здра ве опаз ва не то 
имат клю чо ва ро ля при овла дя ва не на епи де мията от COVID-19. 
Средата и усло вията на ра бо та поста вят ме ди цин ски те спе-
циалисти в по-ви сок риск в срав не ние с дру ги ра бот ни ци или слу-
жи те ли, кой то след ва да бъ де взет пред вид. Предложената про мя-
на ще съз да де си гур ност за та зи осо бе на уяз ви ма и теж ко за сег на-
та от епи де мията гру па слу жи те ли.


