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ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМАТА, КАКТО И ЗА ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА ЗА 
НАБИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОТНОСНО ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ – 
www.equalrights.bcnl.org  

 
НОВАТА „ФОРМУЛА“ ЗА ДЕЕСПОСОБНОСТТА - 

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВСИЧКИ ДА УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА СИ 
 

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНЕНАТА С ЧЛЕН 12 ОТ КПХУ ПАРАДИГМА   
 

Правният проблем 

След приемането от Организацията на обединените нации (ООН) на Конвенцията за правата на 
хората с увреждания, класическите правни теории и законодателства, отнасящи се до правоспособността и 
дееспособността на физическите лица, са изправени пред предизвикателството да се променят така, че да 
осигурят гаранции за самостоятелно упражняване на правата от всяко лице1. Предизвикателството е огромно. 
Налага се промяна както в теорията и принципите й, така и създаване на работещи и адекватни „нови правни 
институти”, които да заменят съществуващите (някои от тях функциониращи повече от 2000 години). Това 
означава да се промени парадигмалния подход на правото към хората с увреждания – не като обекти, а като 
активни субекти на правата им, от подход на милосърдие към подход, основан на правата, от патернализъм 
към овластяване2. Това е и фокусът на Конвенцията, която не формулира нови права, но предлага ново 
разбиране за упражняването им от всеки, както и гаранции за това в чл.12:   

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
.......................................................................................  
ЧЛЕН 12  РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРЕД ЗАКОНА  
 
1. Държавите - страни по настоящата конвенция, потвърждават, че хората с увреждания навсякъде се признават от 
закона като правни субекти.  

2. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правоспособността и дееспособността на хората с 
увреждания наравно с всички останали във всички сфери на живота.  

3. Държавите - страни по настоящата конвенция, предприемат подходящи мерки за осигуряване достъп на хората с 
увреждания до необходимата им подкрепа за самостоятелно упражняване на техните права.  

4. Държавите - страни по настоящата конвенция, гарантират, че всички мерки, отнасящи се до самостоятелното 
упражняване на права от хората с увреждания, съдържат в себе си подходящи и ефективни гаранции срещу злоупотреба 
в съответствие с международното право в областта на правата на човека. Подобни гаранции обезпечават, че мерките, 
отнасящи се до самостоятелно упражняване на права от хората с увреждания, зачитат волята и предпочитанията им, не 
позволяват конфликт на интереси или неправомерно влияние, че са пропорционални и пригодени към състоянието на 
лицето, че се прилагат за възможно най-кратък срок и подлежат на редовен преглед по реда на надзора от страна на 
компетентен, независим и безпристрастен орган или съдебна инстанция. Гаранциите са пропорционални на степента, до 
която тези мерки засягат правата и интересите на съответното лице.  

5. В съответствие с текста на настоящия член държавите - страни по конвенцията, предприемат подходящи и ефективни 
мерки за осигуряване на равните права на хората с увреждания да притежават и наследяват имущество, да контролират 
собствените си финансови дела и да имат равен достъп до банкови кредити, ипотеки и други форми на финансово 
кредитиране и защитават хората с увреждания от произволно отнемане на тяхното имущество. 

...................................................................................................................... 

                                                           

1 Европейският съюз също ратифицира за първи път като съюз този международен правен акт (Конвенцията) през 2009 г. (Council decision 2010/48/EC 
of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with disabilities). 
2 Human rights Commissioner Office, CommDH/IssuePaper (2012)2 Strasbourg, 20 February 2012, paper “Who gets to decide? Right to legal capacity for 
persons with intellectual and psychosocial disabilities”.  
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 България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) през 2012 г.. От този 
момент вътрешното законодателство влиза в конфликт с чл. 12 от КПХУ, който има предимство, осигурено от 
Конституцията. Затова въпросите, които се поставят са не дали да се промени парадигмата, а:  

 как да се промени системата на запрещението и настойничеството, чрез които волята и личното 
участие на лицето се заместват, а може би и изместват от чужда воля?  

 как правото да гарантира личното упражняване на правата от всеки, независимо от неговия 
интелектуален капацитет или умствено развитие?  

 от каква подкрепа има нужда лицето за да се осигури това упражняване на практика?  
 кога във времето ще се случат тези промени, като се има предвид, че е приета Концепция за промени 

на националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл.12 от Конвенцията 
за права на хората с увреждания3. 

 

Българското status quo  

Правният статус на физическите лица е уреден в българското законодателство от Закона за лицата 
и семейството (ЗЛС), приет през 1949 г., като съответната уредба остава непроменена до днес. Институтът на 
запрещението е развит в ЗЛС и в Гражданско процесуалния кодекс (ГПК), а на настойничеството и на 
попечителството – в Семейния кодекс (СК) и в ГПК. Последните два кодекса, макар и приети сравнително 
скоро (съответно през 2009 г. и 2007 г.), не предлагат нови разрешения, а почти възпроизвеждат отменените 
уредби.   

Правоспособността както и дееспособността, са правни институти. Чрез тях човекът, като 
естествено, биологично създание, се конституира като правен субект и това става като (чрез законите, 
обективното право) му се приписва правното качество правосубектност, което е единство от правоспособност 
и дееспособност. Концепцията за правосубектността е основана на разбирането за „разумния и рационален” 
субект. Днес, достигнатото ново познание и философия в областта на правата на хората с увреждания и 
тяхното овластяване, изискват да се отиде по-нататък, за което институтът на дееспособността трябва да се 
преосмисли. В това становище се излагат доказателства за тази теза, както и се очертават възможните 
траектории на промяната4. 

Според класическата доктрина правоспособността е абстрактна възможност за притежаване на 
права и задължения, така както са очертани от обективното право. Можем да я определим като статичен 
елемент на правосубектността, тъй като за придобиването й е достатъчно възникването на субекта – 
раждането на живо човешко същество. Дееспособността представлява възможността, правата, свободите и 
юридическите задължения да бъдат реализирани самостоятелно – от свое име и за своя сметка5. Доколкото 
дееспособността обуславя личното упражняване на правата, тя се предпоставя от постигането на това 
интелектуално и волево състояние, което позволява разбиране и ръководене на поведението (когнитивна/ 
интелектуална зрелост и възможност за изразяване на воля) – т.е. от достигането на „правна зрелост”. 
Прието е, че правната зрелост се придобива при наличието на определени предпоставки (пълнолетие, 
отсъствие на заболяване или увреждане), които обуславят самостоятелното поведение. Поради това 
дееспособността може да бъде определена като динамичния елемент на правосубектността.  

Исторически, уредбата на дееспособността на пълнолетните физически лица е създадена с цел 
защита, която се развива на три нива: за лицето, за третите лица и за цялото общество. На първо място, 
уредбата на дееспособността защитава физическото лице от самото него, като се предполага, че го 

                                                           

3 Приета с Протоколно решение на Министерския съвет № 43 от 14.11.2012 г. 
http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=8RMxcMeAentEcHr/4hQgUw    
4 Становището представя идеите на група юристи - Надя Шабани (Програмен директор на Български център за нестопанско право), Павлета Алексиева 
(Програмен директор на Български център за нестопанско право), Мариета Димитрова (адвокат, Правен консултант на Български център за 
нестопанско право), Анета Генова (адвокат, правен консултант на Mental Disability Advocacy Center), Велина Тодорова (д-р доц. по гражданско и 
семейно право, които работят по темата, и има за цел да предизвика конструктивна дискусия в юридическата, но не само, общност за това какво, кога и 
как трябва да се промени. Основните положения, които са развити в настоящия текст, стъпват на приетите положения в Концепцията за промени на 
националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл.12 от конвенцията за права на хората с увреждания.  
5 Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част, дял II. С., 1973 г. 
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предпазва от действия, чийто смисъл и значение то не разбира поради липса на „правна зрелост“. Уредбата 
има за цел да предпази и третите лица, които влизат в правоотношения с това лице, а с това и правния 
оборот като цяло, което е „в интерес на обществото“. Защитата се осъществява чрез въвеждането на 
предпоставката възраст и чрез възможността за ограничаване или отнемане на дееспособността на лицата. В 
последния случай, с оглед упражняването на правата, се назначава друго лице, което замества лицето – 
настойник, или му оказва правно съдействие – попечител, в зависимост от тежестта на увреждането.  

Дееспособността обслужва не само правните действия на лицето. Тя има и социален смисъл – 
обуславя цялостния живот на лицето във всички сфери на живота, а тъй като достъпът до редица основни 
сфери на живот de facto е през правата, дееспособността на практика е ключът към тях. Поради това, 
ограничаването й, от перспективата на лицето, изглежда като отнемане на права, предвид невъзможността за 
личното им упражняване: съдържанието на правоспособността се предоставя за упражняване на други 
физически лица. Ограничаването на дееспособността и поставянето под запрещение също така, води до 
подчиняване на чужда воля, поставяне на лицето в зависимост, което без съмнение ограничава изобщо 
личната свобода/автономия, което води до неравнопоставеност пред закона. На лицето се назначава 
„заместник” в правния оборот, какъвто е настойникът и в по-малка степен – попечителят6.  

В този смисъл, действащия институт на запрещението отразява медицинския модел за 
увреждането, насочен към самото функционално разбиране за болест и увреждане, както и към разбирането 
за норма в медицината и съответно - за отклоняващото се от нормата различие, описвано задължително като 
болестно състояние. Водещ критерий при отнемане на дееспособността е наличието на „слабоумие” или 
„душевна болест”7, без законодателството да предоставя възможност за съобразяването със степените на 
увреждане, с динамиката и индивидуалната специфика на заболяванията и уврежданията при отделните 
лица. В резултат се възприемат само две степени на „не можене“, които обосновават двете форми на 
поставяне под запрещение. Говоренето общо за уврежданията или заболяванията скрива особеностите, 
които са налице при различни видове физически, сензорни и когнитивни увреждания и които по различен 
начин засягат индивидите и тяхната способност или неспособност за извършване на определени дейности, за 
връзка с другите и света8.  

Отвъд теоретичния анализ, практическите последици от това състояние на уредбата също 
очертават тежките й дефицити. Хората с увреждания и в частност тези, с психичноздравни проблеми и 
интелектуални затруднения, по презумпция се приемат за неспособни, на база само на диагнозата си. Поради 
това лесно биват лишавани и от юридическата си дееспособност. И това е резултат не само на 
невъзможността на системата на запрещението адекватно да отговори на техните нужди, поради което често 
става инструмент за злоупотреба от страна най-близките им, но и на системни и наследени от миналото 
разбирания, политики и мерки за изключване, „скриване“, неразбиране и неприемане.  

В много случаи хората с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения, поставени под 
запрещение, се настаняват (от близките си или от системата на грижи, която не им предоставя избор) в 
институции извън общността до края на живота си9. От близо 7 500 лица, поставени под запрещение към 2012 

г., 3 500 са настанени за „грижа“ в специализирани институции. Изследванията сочат, че много често 
институцията уврежда по-тежко, отколкото самото заболяване или затруднение поради режима на изолация и 
отсъствието на самостоятелен живот. Това дехуманизира лицата и причинява загуба на придобитите през 
живота им способности. В двата си последователни последни доклада за България от 2008 г.10 и 2012 г.11, 
Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията (КПИ) изрично подчертава, че в институциите 

                                                           

6 Изхождайки от фактите по делото Станев срещу България, следва да бъде отбелязано, че за запретените лица, в съвременния граждански оборот и 
социална действителност, последиците на ограничаването на дееспособността и назначаването на попечител са аналогични като степен на 
ограничаване на свободата и автономията с тези при пълно лишаване от дееспособност и назначаване на настойник. 
7 Член 5 от Закон за лицата и семейството. Дори самите термини, използвани от ЗЛС са излезли от употреба и днес звучат архаично и неадекватно. 
8    „Увреждане и достоен живот: Проблеми на грижата и справедливостта“, Валентина Кънева.  
9  Източник: Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл.12 от конвенцията за права на 
хората с увреждания, Приета от Министерски съвет на 14.11.2012 г. с протокол  43/14.11.2012 на Министерски съвет 
http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=8RMxcMeAentEcHr/4hQgUw==  
10 Докладът е изготвен след посещение на делегация на КПИ 2006 г. http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2008-11-inf-eng.pdf.  
11 Докладът е изготвен след посещение на КПИ в България за периода 18 – 29.10.2010 г. http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2012-09-inf-eng.pdf. 
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хората с ментални увреждания са подложени на унизителни и нечовешки условия и, че настаняването в 
институции е de facto лишаване от свобода. КПИ обръща внимание и на конфликта на интереси между 
поставените под запрещение и техните настойници в случаите, когато последните са и директори на 
институциите. В решението, постановено по делото „Станев срещу България” от Голямата Камара на 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)12, се подчертава, че поставянето под запрещение препятства 
достъпа до правосъдие13, тъй като настаняването там, дори и против волята на лицата, не е признато от 
българските власти за „място за лишаване от свобода“, което прави невъзможна защитата срещу подобно 
настаняване14. Изтъква се също така, „растящото значение, което международните инструменти за защита на 
лицата с психични разстройства днес придават на предоставянето на максимална юридическа автономност 
на тези лица”15. 

 
Обратно, според действащото българско законодателство, запретените лица не могат да вземат 

собствени решения. Това им пречи да упражняват най-важните си човешки права, включително правото да 
сключват брак, да гласуват, да работят, да предприемат правни действия и да търсят правата си по законен 
ред. Достъпът до правосъдие по правило е невъзможен. Упражняване на право на собственост е практически 
невъзможно. Липсва зачитане на личния и семеен живот на човека. Изводът е, че законодателството 
дискриминира тези лица, отказвайки им възможността да упражняват правата, на които са носители.  

 
Новата парадигма 

Член 12 от Конвенцията признава правоспособността и дееспособността на хората с увреждания 
наравно с всички останали във всички сфери на живота, т.е. хората с увреждания са равнопоставени субекти 
на правото: те не само притежават права, но също така трябва да могат да упражняват тези права чрез лични 
действия. Изводът е, че правоспособността и дееспособността се приемат от Конвенцията като два неделими 
елемента на правосубектността за разлика от действащите закони и установени практики, които ги разделят. 
Отива се и по-нататък - не само се признава правото на самостоятелно упражняване на права от хората с 
увреждания (независимо от наличието на заболяване, степен на когнитивен потенциал и пр.), с което се 
ограничава намесата на държавата и на трети страни в процеса на вземане на решения, но се създава и 
възможност за положителен избор на хората с увреждания, чрез въвеждането на подкрепеното вземане на 
решения – инструмент, чрез който да се осигури личния избор според желанието и предпочитанията на 
лицето.  

На тази идея може да се противопостави аргумента на защитата, на грижата за предпазването на 
лицата от грешни решения и избори. Този аргумент не е състоятелен, тъй като всеки прави грешки, понякога 
се учим от тях, понякога – не. Трябва да се прави разлика между правосубектността и капацитета за вземане 
на решения. Особено когато се решават въпроси, за които се изисква по-специална компетентност. И 
възможността да се направи грешка или да се вземе неправилно или просто неразумно решение, не би 
следвало да бъде основание за ограничаване на правата на хора с увреждания или психично здравни 
проблеми, така както не е основание за ограничаване на правата на хората без увреждания или заболявания. 
Не всеки взема правилното решение при сделки, не всеки се чувства компетентен, но при по-сериозните 
решения всеки е свободен да греши или да търси подкрепа, професионален съвет и пр. Докато на хората с 
увреждания, които са поставени под запрещение, на практика тази възможност е отказана. Това очертава 
огромно несъответствие между толерирането на грешните решения и неправилните избори на хора без 
увреждания от една страна и поставянето на изключително високи критерии спрямо процеса на вземане на 
решения на хора с увреждания. Позволяваме на мнозинството да прави своите грешки без правна 
интервенция, но наред с това не сме съгласни да третираме по същия начин малцинството (хора с 

                                                           

12 Решението е постановено на 17.01.2012 г. по жалба 36760/06 http://www.justice.government.bg/47/233/   
13 Параграфи 241-247 от Решение от 17. 01. 2012 по жалба 36760/06. 
14 Параграфи 217-221 от Решение от 17. 01. 2012 по жалба 36760/06. 
15 Параграф 244 от Решение от 17. 01. 2012 по жалба 36760/06. 
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интелектуални затруднения и психично здравни проблеми) като го оставим да допуска същите грешки и 
преекспонираме предпазната роля на закона16.  

Същността на промяната на парадигмата на чл.12 е именно в премахване на правните бариери 
пред лицата с увреждания за самостоятелни правни действия. Това означава на мястото на  заместването им 
при вземане на решения да се гарантира процес на вземане на решения и упражняване на права, който се 
осъществява с участието на лицата, при отчитане на тяхната воля и предпочитания, независимо от степента 
на увреждане, наличие на заболяване и/или комуникационни проблеми. Конвенцията задължава (чл. 12 ал.3 
във връзка с ал.1 и 2) да бъде осигурена необходимата подкрепа за упражняването на правата от хора с 
увреждания чрез лични действия. Разпоредбата не се ограничава само до процеса на вземане на решения. 
Тя следва да се прилага и по отношение на тези лица, които поради увреждане или заболяване не могат да 
изразят своите предпочитания или воля. Целта на подкрепата при всеки отделен случай би следвало да бъде 
разкриване на волята или създаване на социални условия, тази воля да бъде проявена или интерпретирана17. 
 

Отграниченията 

От особено значение в осмислянето на новата парадигма на правата на хората с увреждания е 
концептуализирането по нов начин на упражняването на личните права. Личните права не могат да бъдат 
упражнявани с чужда подкрепа. Те са свързани с личността и нейната идентичност, с интимния живот, със 
свободата на съвестта и религията, с участието и затова зависят от личната преценка на носителя си. Такива 
са например правото на брак и на семейство, репродуктивните права, правото на завещание, право на 
сдружаване, избирателни права.  

Тези права са не само фундаментални, но и толкова строго лични, че не е възможно да влязат в 
каквато и да е хипотеза на оценка/мярка за упражняване чрез другиго. За всяко едно от тези права следва да 
се предвидят не подрепящи, а различни предпазни мерки и най-вече за правото на брак и завещание, тъй 
като при тях рискът от злоупотреба е по-голям. По отношение на правото за гласуване не би следвало да има 
подобни специални предпазни мерки, а по-скоро общите, които важат за всички гласоподаватели/кандидати. 
Разбира се, това не значи, че няма да бъдат развивани социални услуги, които да подпомогнат хората, 
заявили нужда от подкрепа за реализиране на тези си права, но това ще бъде социална подкрепа, а не 
подкрепа за вземане на решение. 

Също така, важно е изрично да се подчертае, че не съществува пряка връзка между институтите на 
дееспособността/запрещението и тези, на вменяемостта в наказателното право и на задължителното 
настаняване за лечение по реда на българския Закон за здравето. Дори уредбата в България на последните 
два института е много по-близка до концепцията на чл.12 от КПХУ отколкото гражданскоправното разбиране. 
Запрещението не е приравнено на невменяемостта като основание за освобождаване от наказателна 
отговорност. Същото е и при настаняването за задължително лечение. И при двата института се провежда 
индивидуално изследване на капацитета на лицето и на неговите специфични нужди, рискове от поведението 
му за околните или способност за волеизразяване.  
 

Тестът „разбирам последиците от своите действия“ в светлината на чл. 12 от КПХУ 

Познатата концепция за дееспособността предпоставя кумулативната даденост на следните четири 
основни елементи: 

1. Разбиране: базисният елемент на дееспособността. Вземането на решение зависи от елементарното 
разбиране за фактите.  

2. Оценка: способност на лицето да преценява „естеството и значението на различните възможни 
алтернативи“ и да интегрира тази преценка в процеса на вземане на конкретно решение. Този 
компонент на дееспособността обикновено се извлича от нормативното изискване субектът на 
правото да може да разбира правните последици от определено решение.  

                                                           

16  Personhood and Legal Capacity. Perspectives on Paradigm Shift of art.12 CRPD. Gerard Quinn. Harvard Law School/2010 
17  Personhood and Legal Capacity. Perspectives on Paradigm Shift of art.12 CRPD. Gerard Quinn. Harvard Law School/2010 
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3. Обективиране и изразяване/комуникиране на избора на лицето по отношение на околните: възможно 
е първите два елемента да са налице, но субектът да е в невъзможност да обективира и комуникира 
своята вътрешна воля и предпочитания (например човек, преживял инсулт, лице, с диагноза детска 
церебрална парализа и други, при които интелектът е съхранен, но човек е неспособен да 
обективира своите желания вербално, писмено, чрез жестове или по друг начин).  

4. Възможност за формиране и автономно изразяване на воля: разбирането, оценката и 
обективирането на избора/решението като етапи от процеса на формиране на волята, следва да се 
осъществяват доброволно от лицето. 
 
Липсата на един от посочените по-горе елементи в процеса на вземане на решения е предпоставка 

за ограничаване на дееспособността и назначаване на настойник/попечител. Ефектът от това е заместване 
на волята на лицата, особено при настойничеството. Трябва да се има предвид обаче, че дееспособността не 
е двустепенна концепция (мога/не мога). Лицата, включително тези, които нямат интелектуални затруднения, 
увреждания или психично здравни проблеми, имат различни нива на капацитет и ресурс, които ангажират при 
вземане на определени решения. Не всеки може да вземе решение за сложни имущественоправни въпроси и 
правни действия, които трябва да се предприемат в една съдопроизводствена процедура, поради което се 
консултира със специалист. Подобни са примерите за вземане на решения за медицински интервенции и 
лечение, финансови въпроси и други. Това обаче не е причина, за ограничаване на дееспособността на тези 
хора и за определяне на други лица, които да вземат решения вместо тях.  

В контекста на новата парадигма, по отношение на лицата, които не покриват четирите елемента на 
концепцията за дееспособност, водещи могат да бъдат два нови елемента: 

1. Съществуване на воля/желания на лицето. 
2. Наличие на поне един (доверен) човек, който познава лицето и може да даде най-добрата 

интерпретация (тълкуване) на волята му, съобразно конкретните обстоятелства и контекст.  

 Първият елемент може да се регламентира като необорима презумпция, а за втория - следва да се 
предвидят ефективни средства за разкриване на довереното лице за целите на постигане най-адекватна 
подкрепа за човека с увреждане. Целенасоченото усилие да се разкрие наличието и съдържанието на горните 
два елемента, за целите на настоящето становище ще наричаме „двустепенен тест”. Двустепенният тест 
помага на законодателя при създаването на инструментариума, който да осигури личното участие на лицата 
при упражняването на правата им чрез необходимата им подкрепа.  

  
Концепцията за „доверителна връзка” като инструмент за изразяване на воля 

Новият инструментариум за лично упражняване на правата, изискващ прилагането на двустепенния 
тест, се основава на концепцията за доверителната връзка като средство за изразяване на волята на 
лицето с увреждане. Доверителната връзка ще се изследва от съда, поради което съдебният процес и 
правилата за провеждането му трябва да са така конструирани, че да гарантират задълбочено и 
индивидуализирано внимание към детайлите във всеки един случай. Необходимо е постигане на обективно 
установяване на субективни преживявания, които е много възможно да не могат да бъдат изразени по 
стандартен начин. Процесуалните норми на новото законодателство следва да са такива, че да се избегне 
формалния подход и да се гарантира гъвкавост и приспособимост към нуждите на всеки отделен случай.  

Доверителната връзка, както подсказва наименованието й, е връзка между две или повече лица, 
основана на взаимно доверие и разбиране. Възможно е законът да определи критерии, които характеризират 
една доверителна връзка и те да бъдат посочени като нейно минимално съдържание. Такива критерии (които 
следват от самото отношение на доверие и разбиране) са: 

1. Доброволност (взаимност): и двете страни трябва да са съгласни, че такава е налице. Съгласието 
може да бъде изразено в различна форма, в зависимост от вида и степента на увреждане на човека, 
който се нуждае от подкрепа, но то трябва да е разбираемо. Съгласието може да е конклудентно – да 
е очевидно от поведението на двамата. Например: човек със сериозни интелектуални затруднения, 
може да изразява предпочитанията си към точно определен човек от хората, които се грижат за него 
и това да е видно в ежедневните им взаимоотношения. Изразът на взаимност на доверието обаче 
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задължително трябва да е изразен при обстоятелства, които изключват манипулация или насилие. 
Преценката трябва да е комплексна и да се основава на множество източници. 

2. Изключване на неправомерно влияние: следва от установената липса на история на манипулация, 
злоупотреби и насилие. Съдията следва да е добре подготвен да разпознава данните за 
емоционална злоупотреба, психическо или физическо насилие18. Всички доказателствени средства 
трябва да са допустими за установяване на такова поведение.   

3. Способност за интерпретация на волята: следва от създадената комуникация между двамата и 
трайност на отношенията (връзката съществува от известно време и двамата са се опознали в такава 
степен, че твърдението им за наличие на доверие може да бъде прието сериозно, а не като израз на 
надежда, лекомислие, илюзия или друго подобно). Не може да се каже в кой момент във времето 
едно отношение преминава в доверително, но със сигурност доверието не се поражда в мига на 
срещата между двама души. Трайността на отношенията може да бъде проверена лесно, като се 
разпитат свидетели и/или въпроси в тази насока се включат в разговора със страните по това 
отношение. В доверителната връзка трябва да е налице комуникация – страните в нея трябва да са 
способни да разбират какво казва всяка от тях. За да установи това, съдията вероятно ще трябва да 
наблюдава как комуникират помежду си и да събере данни от техни близки за това, че комуникацията 
е възможна.   

4. Готовност за действие в интерес на подкрепяния и при максимално отчитане на 
индивидуалната му воля: готовността е за в бъдеще, но не се изключва проверка на действия в 
миналото, ако изследваната доверителна връзка е имала аспекти, които са включвали упражняване 
на подкрепа при вземане на решения. Готовността може само да бъде заявена, тя не може да бъде 
обективно изследвана преди да се развие отношението на подкрепено вземане на решения. Но 
задължително трябва да подлежи на системен мониторинг, в случай, че се стигне до формализиране 
на отношението на подкрепа. 

 

Предложения за новата правна уредба   

 „Подкрепено вземане на решения” като инструмент за самостоятелно упражняване на права (ПВР) 

Концепцията за „подкрепено вземане на решение” (която заменя „заместващото вземане на 
решение”) е основана на идеята винаги да бъдат отчитани желанията и предпочитанията на лицето, в 
условията на двустепенния тест (посочен по-горе). Прилагането на мерките за подкрепено вземане на 
решение предполагат признатата дееспособност на лицето. Подкрепеното вземане на решение винаги е 
мярка, основана на доверие между подкрепящ и подкрепен, чрез която доверителна връзка се постига 
личното упражняване на права (и зачитане на това от всички трети страни). Мярката се определя за 
конкретни сфери и/или действия, при наличие на затруднения за тях и винаги се постановява за определен 
срок, като сферите са свързани основно с упражняване на имуществените права, сключване на сделки, 
личния избор за място на живот, избор на лечение и реализиране на право на труд (не и на личните права).  

Законът19 следва да регламентира ПВР като съвкупност от мерки или от правни отношения, имащи за 
цел да осигурят необходимата подкрепа за самостоятелно упражняване на права (извършване на правни 
действия и/или бездействия) с оглед пораждане на определени правни последици, на основата на волята и 
предпочитанията на подкрепеното лице. ПВР може да:  1. съществува под формата на договор/споразумение 
между лицата или 2. произтича от предварително пълномощно/дългосрочно разпореждане и/или 3. бъде 
определено /резултат от специални съдебни процедури.   

Част от регламентацията на подкрепящата мярка е гарантиране избягването на конфликт на 
интереси и неправомерно влияние между подкрепящия и подкрепения. Нормативно следва да се уредят:  

- видовете мерки за ПВР; 

                                                           

18 Включително и да е преминал специфично обучение. 
19 Има се предвид като формална правна процедура, която има за резултат упражняване на конкретни права; преди това естествено е необходимо да е 
налице „неформална“ подкрепа като социална интервенция.  
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- предпазните механизми, за защита от конфликт на интереси и упражняване на неправомерно 
влияние върху лицето. Важен принцип е, че мерките се налагат в тяхната последователност 
и изчерпване възможностите на предходна мярка. 

Законовата уредба на ПВР (мерки за подкрепа) трябва да се основава на следните принципи:   
1. Необходимост и достатъчност: мерки за подкрепа следва да бъдат прилагани само ако са налице 

едновременно предпоставките: (1) състояние на психиката, породено от болест, травма или 
интелектуално затруднение или психично разстройство, и (2) в резултат на което лицето не покрива 
теста „разбирам последиците от своите действия“ и поради това изпитва трайни затруднения. 
Наличието на описаната съвкупност от предпоставки води до възникване на специфично право на 
подкрепа при упражняване на правата, без лицето да губи дееспособността си.  

2. Зачитане на волята, предпочитанията и ценностите на лицето: винаги и задължително, като 
първо условие се изследват волята и предпочитанията на лицето с увреждане в изключенията, 
когато решението се взема от друг (например процедурата по фасилитиране, виж по-долу). 
Невъзможността за самостоятелно изразяване на волята и предпочитанията по обичайния начин не е 
предпоставка за незачитането им, а следва да се осигури възможност те да бъдат комуникирани. 
Това следва и може да се постигне чрез съответните специалисти и/или близки хора, които да 
помогнат за разбиране на желанието/ желанията на лицето с увреждане.    

3. Пропорционалност: мерките трябва да отговарят на конкретния случай и състоянието на лицето и 
да се налагат в обем, в какъвто са необходими (само за засегнатите сфери и по отношение само на 
дейности, за чието реализиране лицето се нуждае от подкрепа). За всички останали правни действия 
следва да се приеме, че лицето действа напълно самостоятелно.  

4. Срочност: определят се за период от време – докато са необходими. При дългосрочни мерки е 
задължително да се извършва периодично преразглеждане на необходимостта (например, на всеки 3 
години).  

5. Избягване на конфликт на интереси и неправомерно влияние: законът трябва да регламентира 
кое лице може да бъде подкрепящ, както и да въведе изрична забрана кои лица не могат да бъдат 
подкрепящи, с оглед избягване на конфликт на интереси20.  

6. Гъвкавост на мерките: правна възможност и регламентиране на съответен механизъм за промяна 
на мерките в рамките на първоначално определения срок поради промени в динамиката на 
състоянието на лицето21 .  

7. Участие на лицето: подкрепяното лице следва да има възможност във всеки момент да започне 
производство за постановяване, промяна или прекратяване на мярка. Трябва да се гарантира 
неговото право да участва лично във всички свързани административни и/или съдебни процедури, да 
изразява воля, да подава молби, да получава правна помощ и други. Подобна възможност, трябва да 
се предвиди и за определен кръг от негови близки, за прокурора, или за професионалисти, които 
работят с лицето, включително граждански организации, чиято дейност е свързана с хората с 
увреждания (хората с психичноздравни проблеми и/или интелектуални затруднения) и/или защитават 
техните права и интереси. 
 

 Тъй като ПВР ще се прилага само при действия с правни последици, мерките за подкрепа трябва да 
се налагат от съда при спазване на специален съдопроизводствен ред. Поради това, че ПВР винаги 
предполага прилагането на двустепенния тест (концепцията, изложена по-горе), установяване на 
доверителна връзка ще става от съда при събиране на доказателства чрез: изслушване на потенциалните 
подкрепян и подкрепящ, на близки, които добре ги познават и експертизи (когато това се налага). Процесът за 

                                                           

20 Например, германското законодателство е въвело такава забрана по отношение на директорите на специализирани институции.   
21 Например: при оценка на възможностите на лицето е констатирано, че изпитва затруднения самостоятелно да формира своя избор и да взема 
решения, свързани с управление на недвижими имоти и/или упражняване на родителски права. Съответно наложена е мярка попечителство за 
определен срок. В рамките на този срок състоянието на лицето се променя и то вече развива умения за самостоятелно вземане на решения и 
упражняване на права и в сферите, за които е назначен попечител. Следва да се предвиди възможност в рамките на срока да се сезира компетентния 
орган за адекватна промяна на мярката.  
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идентифициране на доверителна връзка, следва да отговаря на следните принципи: конфиденциалност и 
подходяща среда и условия, изчерпателност и активност на съда, разглеждане на делата само от 
допълнително обучени съдии, зачитане на чувствата и усещанията на човека с увреждания, дори те да 
не са формулирани „правилно“ от гледна точка на обичайната комуникация. 
 Видове конкретни мерки на подкрепено вземане на решения, които следва да бъдат предвидени в 
закон, при отчитане на изброените принципи:  

1. Договор за подкрепено вземане на решения, сключен между подкрепян и подкрепящ в 
извънсъдебна процедура. Основни характеристики и специфики: формален (писмена форма за 
действителност), двустранен, наименован договор, intuitо personae, срочен или безсрочен, 
противопоставим на трети страни след вписването му в специален регистър. Предмет на договора е 
доверителната връзка между страните, а правните му последици са предвидени изрично в закон и те са 
следните:  

1.1.1. Конкретната сфера, за която ще се прилага ПВР (избор на място за живеене, сключване на 
сделки, избор на лечение, упражняване на родителски права, разпореждане с имущество); 

1.1.2. Права и задължения на страните по договора; 
1.1.3. Отговорността на страните при неизпълнение на договора; 
1.1.4. Действие на договора спрямо трети лица. 
1.1.5. Процедура за разрешаване на спор между подкрепяния и подкрепящия – трябва да е ясно, че 

ако има несъгласие между лицата, подкрепящият трябва да има възможност / трябва да 
предприема определени действия за да се освободи от отговорност.  

2. Самостоятелен избор (Person Appoint) - определя се на основата на съдебен акт, който постановява 
сключване на договор за ПВР (виж т. 1) – в случаите, когато липсва предхождащ договор или за 
„одобряване” на вече сключен договор за ПВР, когато подкрепата по него се отнася до извършването на 
правни действия, за които е предвидена специална форма за действителност. Производството по 
налагането на тази мярка е ограничено до случаи, в които са налице кумулативно следните три 
обстоятелства:  

2.1.1. лицето не покрива някой от четирите критерия по теста „разбирам последиците от своите 
действия”, като проверката се извършва от съда, лично или от определен от съда 
мултидисциплинарен екип, включващ говорен специалист/социален работник, психиатър, 
психолог и при необходимост други специалисти. Екипът следва да оцени функционалността на 
лицето в различните сфери, съобразно стандартите за оценка на болестта и увреждането, 
утвърдени от СЗО - ICF. Извън посочените специалисти, задължително в екипа следва да се 
включи  и лице, което работи или е по друг начин близко на лицето с увреждане и познава 
неговите навици, начини на комуникация и вземане на решения, както и изразяване на 
предпочитания.  

2.1.2. трябва да се вземе решение и/или разреши правен въпрос, попадащи сред изрично и 
изчерпателно посочените в закона сфери, а именно: избор на място за живеене, сключване на 
договор, избор на лечение, упражняване на родителски права, разпореждане с имущество;  

2.1.3. необходима е подкрепата на доверено лице (подкрепящ) за вземането на това конкретно 
решение и/или разрешаването на този конкретен въпрос.   

Особености на тази мярка: легитимирани с молбата за започване на производството са няколко групи 
лица („заинтересовани лица”) – лично лицето, по отношение на което ще се налага мярката, съпруг, 
роднини и близки на лицето, лица, които предоставят професионална подкрепа и грижа на лицето (социален 
работник, лекар), прокурор; Органът по дееспособността (виж по-долу за функциите на този орган) по сигнал 
на всяко трето лице, което има или би имало правен интерес (в този случай третото лице трябва да докаже, 
че е положило всички разумни усилия и въпреки това не е сигурно дали лицето е защитено извършване на 
правните действия). В случай, че лицето, по отношение на което ще се налага мярката не съдейства на съда 
или не посочва доверено лице, ще се премине към следваща мярка – назначаване на подкрепящ от съда.  
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3. Фасилитиране (асистиране). Целта на мярката е да се назначи фасилитатор и създаде индивидуален 

съвет, който да вземе конкретни решения за конкретно лице. Процедура по фасилитиране може да 
започне само след като са изчерпани всички възможности за определяне на мерки за подкрепено 
вземане на решения и при наличие на още поне една от следните предпоставки: 
� налице е обективен риск от сериозна непосредствена загуба на имущество или непосредствен риск 

от сериозно или необратимо увреждане на здравето на лицето или на негов близък (“Serious advert 
affects”); 

� когато лицето изразява предпочитания в определен момент, но тези предпочитания са в голямо 
противоречие с предходна воля (с предварителни мерки или ПВР). 
Процедура по фасилитиране е ограничена само до необходимостта от вземане на решения 

единствено по следните въпроси: 1. избор къде да живее лицето; 2. разпореждане с недвижимо имущество 
или движимо над определена стойност или 3. избор на спешно лечение. Решение за тази мярка взема съдът. 
На основание акта на съда, органът по дееспособността (орган към общината) назначава лице за 
фасилитатор измежду включените в определен списък (подобно на вещите лица) и подбрани според 
определени в закон критерии. Дейността на фасилитатора е възмездна. Основното му задължение е да 
организира дейността на индивидуалния съвет и да мониторира доколко лицата, включени в съвета действат 
с оглед/интерпретират най-добрата воля на лицето при конкретните обстоятелства и в конкретния контекст 
при спазване на следните задължителни критерии:  

• интерпретацията не е базирана само на външното поведение и състояние на човека; 

• всички относими обстоятелства са взети предвид; 

• всички необходими усилия са направени за да може човекът самостоятелно да вземе решението; 

• специално са обсъдени обстоятелствата, свързани с поддържащото лечение; 

• взети са предвид минали и настоящи желания, чувства, вярвания и ценности на човека; 

• обсъдени и взети предвид са и гледните точки на близките на лицето.  

Индивидуалният съвет взема следните решения:  

• подкрепящи: не пораждат непосредствено правни последици и са свързани с осигуряване на 
необходимата подкрепа за лицето. Тези решения не подлежат на вписване;  

• ограничителни: пораждат непосредствено правни последици (например – ограничаване на конкретно 
право на лицето, за което е определена мярката);  

• разпоредителни: само в определени в закон случаи, когато целта е непосредствена защита на 
живота, здравето и имуществото на лицето от преки вреди.   

4. Съвместно вземане на решения. Това е специфична мярка за подкрепа, при която подкрепеното лице 
действа заедно с подкрепящия и за да бъдат правно обвръзващи неговите действия е необходимо да се 
обективират и двете волеизявления. Следва да се учредява по отношение на пълнолетни лица, които 
изпитват затруднения да упражняват правата си най-вече в сфери на живот, свързани с управлението и 
сделки с недвижими имоти и финансови активи. То следва да е последна мярка, до която се прибягва, 
след като съдът е разгледал възможностите за прилагане на други мерки и е стигнал до заключението, че 
с оглед интереса на засегнатото лице, попечителството се явява единствената и най-адекватната мярка 
за подкрепа, която би имала и предпазващ ефект при нужда. Определя са само за сфери и дейности, за 
които съдът изрично установи, че е налице трайно и тежко затруднение за самостоятелно упражняване 
на права чрез лични действия. Във всички други сфери, засегнатото лице може да действа напълно 
самостоятелно и без никакви ограничения. В посочените в съдебното решение сфери/дейности, 
решенията се вземат съвместно от поставения под поставения под тази мярка и подкрепящото лице. 
Важен елемент е, че в случая желанието за налагане на тази мярка следва да е направено от 
самото лице, както и подкрепящото лице задължително да е посочен от него. Съвместното 
вземане на решение е възможно да се учреди само ако съответното лице е изразило воля за това пред 
компетентния съд.  

Предварителни мерки  
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Предварителните мерки са едностранни формални волеизявления, които проявяват последици под 
условие (ако настъпи състояние, водещо до трудност или невъзможност, лицето да взема самостоятелно 
решения и/или да го изразява). По правната си същност са: едностранна, адресна, формална правна сделка 
(писмена форма, с нотариална заверка на подписите и съдържанието), която се вписва в регистърa. Такова 
предварително волеизявление може да бъде направено от всяко лице, без да е налице медицинска диагноза, 
интелектуално затруднение или друг вид увреждане. То може да съдържа различни разпореждания за 
евентуален бъдещ момент, в който ще настъпи горепосоченото състояние.  

Мерките от този вид ще имат значение при откриване на производство за определяне на мерки за 
подкрепено вземане на решения или за съвместно вземане на решения. Те са задължителни за съда (ако 
отговарят на изискванията на закона) и за всички останали, след постановяване на решение, в което те (или 
съответната, отговаряща на закона част) се посочват като задължителни за в бъдеще.  

Предварителните мерки са алтернатива, даваща правна възможност за уважаване волята на 
лицата в бъдещ момент. Те представляват форма за изявяване на воля, която влиза в действие при наличие 
на обстоятелства, оказващи влияние върху способността за самостоятелно вземане на решения и  
упражняване на права чрез лични действия (например: криза на психично болен, прогресираща деменция, 
алцхаймер, терминални състояния със засягане на съзнанието и други заболявания). Предварителните мерки 
се предприемат от лица, за които са налице всички предпоставки, за да действат те правно независимо чрез 
лични действия към момента на осъществяване на мярката. Предварителни мерки могат да се предприемат и 
от лица, които се нуждаят от подкрепа при упражняване на дееспособността си и съответно са включени в 
системата на подкрепено вземане на решения.  

Независимо от вида си, те следва да съдържат: 1. насоки и изисквания относно процеса на вземане 
на решения; 2. кръга от въпроси,  по които третото лице е овластено да взема решения; 3. волеизявления 
относно това, което лицето не би искало да се случи с правата му или с личността му след настъпване на 
момента, който поставя в сила самия инструмент; 4. идентификация на събитията, които поставят в действие 
инструмента, както и възможности за динамичното му изключване и включване. Последното има отношение 
най-вече за лица с психични разстройства, който биха се нуждаели от ефекта на мярката в криза и биха 
искали да упражняват правата си самостоятелно чрез лични действия в ремисия. 

Предварителните мерки биват два основни вида: предварителни разпореждания и дългосрочни 
пълномощни, като е възможно и създаване на хибридни инструменти. Предварителните мерки са правни 
средства, които дават възможност да се отчете волята и предпочитанията на лицата (макар че е налице 
заместване при изразяване на волята). Предварителните декларации и дългосрочните пълномощни имат 
сходни компоненти, които трябва да бъдат регламентирани и предвидени при бъдещи законодателни 
промени. Също така всяка от тези мерки има своята специфика, която също следва да бъде отчетена. 
 

Структурни и институционални промени  

Наред с промените в законодателството, необходимо е да бъде развита система от органи, които 
да осигурят адекватното и максимално добро прилагане на новите правните институти, гарантирайки че 
техните цели ще бъдат постигнати. Предлага се съдаване на нова структура от органи, която да изпълнява 
следните функции: 

1) закрила: произтича от конституционното изискване за защита на всички лица, които са в риск (липса 
на грижа, невъзможност да се справят сами, наличие на друг фактор, който като пряка последица ще 
доведе до социално изключване). В българския контекст това са социалните служби като в техните 
задължения следва да се включи освен предприемане на мерки за закрила, още и да насочват към 
мерки за подкрепа.   

2) гарантирано упражняване на дееспособността – реализира се чрез: а) съдебно производство, за 
определяне мерките за подкрепа с оглед на предвидените в конвенцията и законодателството 
стандарти и предпазни мерки; б) водене на специален регистър и вписване на мерките и в) подкрепа 
за организиране на процеса по фасилитиране и наблюдение на мерките. Кметът като досегашен 
орган по настойничество и попечителство следва да бъде запазен като орган с конкретни 
правомощия, но с друго име – орган по дееспособността и със задължения, съобразени с новата 
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правна рамка. Регистър за вписване на мерки за подкрепа: създава се в рамките на Национална база 
„Население” (по смисъла на чл. 22 и сл. от Закона за гражданската регистрация).  

3) определяне на мерките и осигуряване на независимо решаване на въпроса: този орган според 
Конвенцията за ПХУ следва да отговаря на критериите за безпристрастност, независимост и контрол. 
В българския контекст това може да бъде единствено съд. Най-подходящ е районният съд, с оглед 
осигуряване на максимална достъпност на лицата до участие в производствата.   

 
Състояние на кома – статут на отсъстващ 

В българското законодателство има съществена празнота относно статута на лицата, изпаднали в 
кома. Комата е гранично състояние между живота и смъртта22 и може да настъпи при заболявания, които 
водят до първично или вторично увреждане на мозъчните структури. Следователно лицата, изпаднали в 
кома, не покриват теста „разбирам последиците от своите действия“. По отношение на тях по правило не са 
налице и другите два елемента, а именно: съществуването на воля/желания на лицето наличието поне на 
един човек, който го познава и може да даде най-добрата интерпретация (тълкуване) на волята на лицето, 
съобразно конкретните обстоятелства и контекст.  

При наличие на такава хипотеза, за да се избегне заместването и да се вземат решения, 
съобразени с волята и предпочитанията на лицата във връзка с упражняване на техните граждански права, 
биха могли да се използват инструментите на предварителните мерки.  Всяко лице има правната възможност 
да изготви предварително разпореждане или дългосрочно пълномощно по съответния ред. Както вече бе 
отбелязано предварителните мерки представляват алтернатива която дава правна възможност да се зачете 
волята на лицата в условията на състояния, водещи до трудност или невъзможност, лицето да взема 
самостоятелно решения и/или да ги изразява. В случая комата би следвало да е обстоятелството, което 
поставя в действие съответната предварителна мярка. 

Ако обаче лицето, което е изпаднало в кома, не е изготвило такова предварително разпореждане 
или пълномощно, то тогава било следвало да се регламентира съдебно производство за обявяване на 
статус на отсъстващ (по модела на безвестното отсъствие в ЗЛС). Целта на тази процедура е да се 
определи лице, което да замества волята на лицето, изпаднало в кома при упражняване на неговите права и 
вземане на решения до евентуалното му възстановяване или смърт.  
 
Възможност за встъпване на неправителствени организации в дела от името на лицето  

В новото законодателство за дееспособността и подкрепеното вземане на решения следва да се 
предвиди възможност, организации да започват производства за определяне на мерки за подкрепя, да 
встъпват в такива производства, да искат промяна на определените мерки (преминаване към друга мярка или 
прекратяване), подход, познат на българския законодател (напр. чл. 71 ал. 2 от Закона за защита от 
дискриминация).  
 

                                                           

22
 Ставру, С. Медико-правни проблеми на смъртта – понятие и установяване.   

 


