
ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО                                    ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАВЕН САЙТ 
                      www.justicedevelopment.org                                                                  www.ChallengingTheLaw.com 

 

1 

МОДЕРНИ ПРАВНИ РЕШЕНИЯ: 

ПРАВО И ЕТИКА В НАЦИОНАЛНИТЕ БИОПОЛИТИКИ 
/резюме на проектно предложение/ 

 

Кандидатстваща НПО: ,,Фондация за развитие на правосъдието” 

 

Обща цел: Повишаване на ефективността на националните здравни и биополитики чрез 

обезпечаването им с модерни и основани на знание правно-етични решения. 

Специфични цели: 

1. принос към консолидирането на биоправноетичен сектор за активно развиване на 

интердисциплинарни научни знания в подкрепа на националните биополитики; 

2. повишаване на информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната 

дейност по изграждане и прилагане на националните биополитики;  

3. повишаване на обществената информираност и ангажираност с развиването и прилагането на 

съвременни биополитики.  
 

Проблемен анализ: 

1. По почти всички съществени биоправни въпроси в българското законодателство 

съществува нормативна празнота въпреки инцидентна законодателна дейност, провокирана от 

международен натиск (права на пациента, евтаназия, заместващо майчинство и асистирана 

репродукция, извънредни средства за лечение, рискове и особености на донорството приживе и 

трансплантацията, телесни модификации, палиативни грижи, социална медицина, ГМО, правна 

уредба на статута на животните, биоинформационни технологии). Законодателните инициативи 

представляват безкритично, непълно и неточно възпроизвеждане на чуждестранно законодателство 

без конструктивен обществен или професионален дебат, в резултат на което възниква хаотична 

регулация, създаваща здравни и правни рискове за обществото. Следователно, нормативната 

основа на национални биополитики се развива неинформирано и изолирано от знание, което 

би я направило компетентна и ефективна. 

2. Съдебната власт не разполага с капацитет да разпознава биоправните казуси и да 

им отговаря с рационално съвременно правораздаване. Биоетичната юриспруденция е оскъдна, 

противоречива и съдържа парадоксални правни решения, компрометиращи развитието на 

здравните права и биоправата на човека дори в традиционни или относително познати области на 

правата на човека (въпроси на гражданското състояние на лицата, материя на брака и семейството, 

дискриминация по биопризнаци – пол, възраст, здравен статус, генотип, произход, сексуална 

ориетация, етническа и расова принадлежност и др.). 

3. Биоправото, биомедицината и биоетиката все още се възприемат у нас като екзотична 

научна област. Тя не се преподава във ВУЗ. Експертите са малко, а създаваното от тях знание е 

фрагментарно въпреки неговата актуалност и фундаменталност. Липсват цялостни изследвания. Не 

се прилага интердсицплинарният подход, който в тази материя е необходим. Въпреки това вече 

натрупаните изследвания и изградените изследователски практики представляват значим 

източник на знание в подкрепа на националните биополитики. 
4. Обществената чувствителност по отделни въпроси нараства през последните години 

и обуславя обществено търсене на информация и дебат, както и начало на обществена претенция 

към държавата за осигуряване на прогресивна и компетентна национална биополитика. 
 

Проектни решения: 

Проектът е насочен към повишаване на ефективността на националните здравни и 

биополитики чрез обезпечаването им с модерни и основани на знание правно-етични решения. 

Изпълнението на проекта ще допринесе за консолидирането на биоправноетичен сектор за активно 

развиване на интердисциплинарни научни знания, чието функциониране ще повиши 
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информираността и компетентността на законодателната и правораздавателната дейност по 

изграждане и прилагане на националните биополитики в условия на обществена ангажираност.  

За тези цели към проекта ще бъдат привлечени водещи специалисти по биоправо, 

биомедицина и биоетика, под чието научно ръководство в следващите три години ще бъдат 

развити модерни научни интердисциплинарни изследвания на конкурсен принцип и въз основа на 

иновативни изследователски методологии. Изследователските резултати ще бъдат поставени на 

експертно и обществено обсъждане на първи по рода си годишни национални конференции, чиито 

резултати са годни пряко да подпомогнат законодателната и правораздавателната дейност на 

държавата с добри практики. След проучване на обучителните потребности на целевите групи ще 

бъдат разработени обучителни методологии, въз основа на които ще бъдат проведени цикъл 

обучения за практикуващи юристи. По този начин пряко ще бъде повишен капацитетът на 

професионалните съсловия, ангажирани с нормирането и съдебната защита на здравните и 

биоправа на гражданите. Проектните резултати ще бъдат разпространени сред всички партньори 

на ФРП, представителни структури на целевите групи и заинтересованите страни. 

Проектни резултати: 

- Достъпни през интернет електронни книги, съдържащи анализи и изследвания по 

биоправни и биоетични въпроси, значими за националните биополитики, вкл. препоръки за 

подобряване на законодателството и съдебната практика (идентифицирани добри 

законодателни и правораздавателни практики) 

- Изследователски методологии 

- Обучителни методологии, програми и модули за повишаване на знанията и уменията на 

целевите групи 
 

 

Целеви групи 

- практикуващи лекари и медицински 

специалисти; 

- практикуващи  юристи, вкл. 

адвокати, които консултират клиентите си по 

биоправни въпроси и магистрати, които се 

произнасят по биоправни въпроси 

(гражданско състояние на лицата, защита от 

дискриминация по защитени биопризнаци, 

съдебна защита на здравни права, 

разследване, преследване и наказване на 

биопрестъпления и др.) или ползват за 

целите на правосъдието биоекспертизи; 

- практикуващи психолози, 

журналисти, теолози и други хуманитарни 

специалисти; 

- изследователи и анализатори от 

областта на хуманитарното знание; 

- експертни екипи на ресорни 

парламентарни комисии и правителствени 

структури, ангажирани с нормативното 

развиване и прилагането на биополитики; 

- студенти по право, журналистика, 

философия, медицина, психология, социални 

науки и др. 

 

Заинтересовани страни: 

- държавни органи, ангажирани с 

държавните политики по здравеопазване, 

развиване и упражняване на здравни права, 

юридическо и здравно образование и др., вкл. 

комисии към Народното събрание, МЗ, 

НЗОК, МОН, Национална Етична комисия, 

съдебна власт); 

- неправителствени организации – 

изследователски центрове, правозащитни и 

съсловни професионални органзиации; 

- образователни институции – 

юридически, журналистически и 

медицински звена на ВУЗ, медицински 

висши училища и институти, 

специализирани звена на БАН и др. 

- медии. 

 

Бенефициенти: 

- целевите групи; 

- гражданите, упражняващи активно 

своите здравни и биоправа; 

- обществото като цяло. 

 

 

София, 11.02.2013 г. 


