
Мотиви 

към Заповед № РД-01-950 от 19.11.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-726 от 

23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена 

и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 

23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 

г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., 

Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г., Заповед 

№ РД-01-292 от 5.05.2021 г., Заповед № РД-01-341 от 11.05.2021 г., Заповед № РД-01-

379 от 28.05.2021 г., Заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г., Заповед № РД-01-711 от 

18.08.2021 г., Заповед № РД-01-744 от 31.08.2021 г. и Заповед № РД-01-921 от 

10.11.2021 г. 

 

Със Заповед № РД-01-950 от 19.11.2021 г. се изменя Заповед № РД-01-726 от 

23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, като отпада 

задължението за предоставяне на информирано съгласие в писмена форма от лицата, 

които желаят да им бъде поставена ваксина срещу COVID-19. 

Съгласно чл. 87 от Закона за здравето всички медицински дейности се 

осъществяват след изразено информирано съгласие на пациента, съответно на неговия 

родител, настойник или попечител.  

В съответствие с посочената разпоредба и с чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г. за 

имунизациите в Република България, както при всяка друга медицинска дейност, така и 

при поставянето на ваксина срещу COVID-19, лицето трябва да бъде информирано от 

лекаря, извършващ имунизацията за: 

- ползите от поставянето на ваксината; 

- рисковете от COVID-19 и неговите усложнения; 

- показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с 

други лекарствени продукти; 

- очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт. 

Информацията се предоставя преди извършването на ваксинация в подходящ 

обем и форма, даващи възможност за свобода на избора от лицето. Съгласно чл. 89, ал. 

1 от Закона за здравето, информираното съгласие се предоставя в писмена форма само 

при хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и 

терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента 

или до временна промяна в съзнанието му. 

С оглед на посочените разпоредби и вземайки предвид, че ваксинацията срещу 

COVID-19 е препоръчителна и се извършва само при заявено желание на лицето, 



писмена форма на информирано съгласие при поставяне на ваксина срещу COVID-19 не 

е медицински и правно обоснована, поради което регламентираното със Заповед № РД-

01-726 от 23.12.2020 г. на министъра на здравеопазването изискване за предоставяне на 

такова се отменя. 

 


