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ÆÀËÁÀ ÄÎ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÅÍ 
ÑÚÄ ÎÒ ÀÄÂÎÊÀÒÈÒÅ ÌÀÐÈß ØÀÐÊÎÂÀ, 

ÅÌÈËÈß ÍÅÄÅÂÀ, ÑÍÅÆÀÍÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ È 
ÒÅÎÄÎÐ ÑÒÎÅÂ ÑÐÅÙÓ 

ÇÀÏÎÂÅÄ ¹ ÐÄ-01-264/14.05.2020 Ã. 

ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
ДО ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Æ À Ë Á À1

от Мария Георгиева Шаркова2, Емилия Недева Недева3,  
Снежана Христова Стефанова4, в лич но ка чест во и в ка чест во то 
си на май ка и за ко нен пред ста ви тел на М. Д. П., и Теодор Стоев 
Стоев5 

п р о т и в:

Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. 
на ми нистъ ра на здра ве опаз ва не то

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ, 

На ос но ва ние чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република 

1 Жалбата е вне се на в Министерството на здра ве опаз ва не то на 19 май 2020 
го ди на – б. р.

2 Адвокат от Пловдив.
3 Адвокат от Пловдив.
4 Адвокат от Пловдив.
5 Адвокат от София.
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България и чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК об жал ва ме пред Вас Заповед 
№ РД-01-264/14.05.2020 г. на ми нистъ ра на здра ве опаз ва не то, с 
която той опре де ля кръ га на ли ца та, под ле жа щи на за дъл жи тел на 
изо ла ция и бол нич но или до маш но ле че ние при „пот вър де ни слу-
чаи на COVID-19“.

Заповедта е из да де на в на ру ше ние на изиск ва нията по чл. 59, 
ал. 2 АПК от не ком пе тен тен ор ган, при съ щест ве но на ру ше ние на 
ад ми нистра тив нопроиз вод ст ве ни те пра ви ла, не съ от вет на е на 
цел та на за ко на и се на ми ра в до тол ко ва гру бо про ти во ре чие с 
разпо ред би на Конституцията на Република България, Конвен-
цията за пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (КЗПЧОС) и на 
Закона за здра ве то, че то ва пъл но ма те риал ноправ но не съ от ветст-
вие во ди и до пъл на та ѝ ни щож ност.

Ето за що Ви мо лим да обя ви те ни щож ност та на Заповед 
РД-01-264/14.05.2020 г. на ми нистъ ра на здра ве опаз ва не то или да 
я от ме ни те на ос но ва ние чл.146 АПК.

I. ÎÒÍÎÑÍÎ ÍÀËÈ×ÈÅÒÎ ÍÀ ÏÐÀÂÅÍ ÈÍÒÅÐÅÑ 
1. Оспорената за по вед е по съ щест во то си общ ад ми нистра-

ти вен акт (ОАА), кой то пря ко за ся га су бек тив ни пра ва, сво бо ди и 
ин те ре си на фи зи чески те ли ца. Това е та ка, за що то от нея произ-
ти чат за дъл же ния и съ от вет но се огра ни ча ват пра ва и сво бо ди не 
са мо на ли ца та, които съставля ват т.нар. пот вър де ни слу чаи на 
COVID-19, но и на ли ца та от тях но то до ма кин ст во, как то и на 
всич ки дру ги ли ца, които са би ли в кон такт с тях. Доколкото в ос-
но ва нията за из да ва не на за по вед та е впи са но, че се из да ва „във 
връз ка с обя ве на та с Решение № 325 на Министерския съ вет от 
14.05.2020 из вън ред на епи де мич на об ста нов ка“, нейно то ед-
нократ но дейст вие е без спор но.

Ето за що от са мо то съ дър жа ние на за по вед та се из вли ча 
прав ният ин те рес на вся ко ли це (не за ви си мо да ли е бъл гар ски 
гражданин), което се на ми ра на те ри то рията на Република Бълга-
рия и което би могло да е но си тел на ви ру са на COVID-19 или да 
е кон так ту ва ло с ли це но си тел.

Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (ЕСПЧ) не от клон но 
след ва прак ти ка та си, че са мо то съ щест ву ва не на за ко но во пред-
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ви де ни въз мож ности за огра ни ча ва не на пра ва, га ран ти ра ни с 
КЗПЧОС, ле ги ти ми ра застра ше ни те ли ца да оспо рят за кон ност та 
на та ки ва ак то ве. И то ва е до пусти мо не са мо в слу чаите, ко га то 
дейст ви тел но оспо ре ни те мер ки са би ли при ло же ни, но и то га ва, 
ко га то те са разпи са ни по та къв им пе ра ти вен на чин, че при ла га-
не то им не съм не но би до ве ло до огра ни ча ва не на пра ва, сво бо ди 
или до за ся га не на за кон ни ин те ре си.

2. Независимо от на ли чието на пра вен ин те рес, произ ти чащ 
от то ва, че съ дър жа ние то на оспо ре на та за по вед за ся га пра ва та и 
за кон ни те ин те ре си на не огра ни чен кръг фи зи чески ли ца, два ма 
от оспор ва щи те от го ва рят на конкрет ни приз на ци, опи са ни в 
оспо ре на та за по вед:

2.1. Снежана Стефанова е май ка и за ко нен пред ста ви тел на 
ма ло лет но де те, което е с хро нич но за бо ля ва не аст ма, по па да що в 
об се га на т. 1, б. „б“ от оспор ва на та за по вед.

2.2. Теодор Стоев е ли це, на вър ши ло 60 го ди ни, и по па да в 
об хва та на т. 1, б. „а“ от оспор ва на та за по вед.

Обстоятелството, че към мо мен та ни то един от нас не е „по-
т вър ден слу чай на COVID-19“, е ире ле вант но пред вид ха рак те-
ристи ки те на за бо ля ва не то, лип са та на ма со во тесту ва не и най-
ве че по ра ди из клю чи тел но ши ро ко то опре де ле ние за ли ца та, по-
па да щи в т. 11 от оспор ва на та за по вед – „близ ки кон так т ни“, 
което прев ръ ща в близ ко кон так т но ли це все ки, престоявал в за-
тво ре но по ме ще ние (клас на стая, бол нич на стая, стая за сре щи и 
др.) с па циент с COVID-19 за 15 или по ве че ми ну ти и на раз-
стояние ми ни мум 2 метра.

2.3. Наред с из ло же ни те до во ди все ки един от оспор ва щи те 
би мо гъл да от го ва ря на конкрет ни приз на ци, опи са ни в оспо ре-
на та за по вед – те зи по т. 1, б. „г“ – „ли ца с не въз мож ност за изо-
ла ция и ле че ние в до маш ни усло вия, не за ви си мо от кли нич но то 
про ти ча не на за бо ля ва не то“. Тъй ка то в за по вед та не е по со че но 
по как ви кри те рии се пре це ня ва, че да де но ли це е в не въз мож-
ност за „изо ла ция и ле че ние в до маш ни усло вия“, на прак ти ка та-
ка ва пре ценка би могло да се напра ви за все ки – мо жем са мо да 
пред по ла га ме, че та ки ва ли ца мо гат да бъ дат напри мер жи веещи-
те в жи ли ща, в които не мо же да бъ дат от де ле ни от дру ги ли ца, с 
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които съ жи тел ст ват (де ца, съпру г/а, пар т ньор, въз раст ни роди-
тели); жи веещи те са ми, без въз мож ност за по мощ при об служ ва-
не или де зин фек ция, снаб дя ва не то с хра ни тел ни и ле кар ст ве ни 
про дук ти; не под виж ни ли ца или затруд не ни да се са мо об служ-
ват; без дом ни; как то и мно го дру ги, до кол ко то по доб но усло вие 
за изо ла ция и бол нич но ле че ние мо же да бъ де ин терпре ти ра но по 
мно го на чи ни.

Поради из ло же но то на ли це са пред постав ки те по чл. 147, 
ал. 1 във вр. с чл.184 АПК от нос но на ли чието на пра вен ин те рес 
за оспор ва не.

II. ÎÒÍÎÑÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÑÒÒÀ 
Атакуваната за по вед е из да де на на 14.05.2020 г. и не за бав но 

е обя ве на на ин тер нет стра ни ца та на Министерството на здра ве-
опаз ва не то.

Настоящата жал ба е по да де на в ед но ме сеч ния срок по 
чл. 179 АПК.

III. ÈÇËÎÆÅÍÈÅ ÎÒÍÎÑÍÎ ÎÑÍÎÂÀÍÈßÒÀ ÇÀ 
ÎÑÏÎÐÂÀÍÅ 

3. Заповедта е из да де на при лип са на ком пе тент ност 
(чл. 146, т. 3 АПК)

3.1. При из да ва не то на за по вед та е по со че но ос но ва ние за 
нейно то из да ва не – чл. 61, ал. 7, 9 и 12 от Закона за здра ве то6 (ЗЗ). 
Нито в по со че ни те от из да те ля на за по вед та нор ми, ни то в дру ги 

6 Член 61 (7). Министърът на здра ве опаз ва не то по пред ло же ние на глав ния 
дър жа вен здра вен ин спек тор със за по вед опре де ля сро ка на за дъл жи тел на та 
изо ла ция и ле че нието по ал. 5 на ли ца та по ал. 1 и за дъл жи тел на та ка ран ти на по 
ал. 6 на ли ца та по ал. 2 в съ от ветст вие с епи де мич ния риск от разпростра не-
нието на за раз на та бо лест.

(8) Контактните ли ца по ал. 2 и 3 не мо же да от ка жат из вър ш ва не то на из-
след ва не с цел уста но вя ва не на но си тел ст во на за раз на бо лест по ал. 1 или 3.

(9) Министърът на здра ве опаз ва не то ут вър ж да ва обра зец на пред пи са нията 
по ал. 4, 5 и 6.

(10) Предписанията по ал. 4, 5 и 6 под ле жат на пред ва ри тел но изпъл не ние.
(11) Заповедите по ал. 3 и 7 и пред пи са нията по ал. 4, 5 и 6 под ле жат на об-
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та ки ва се пред виж да ми нистъ рът на здра ве опаз ва не то да опре де-
ля гру пи па циен ти по раз лич ни приз на ци (въз раст, въз мож-
ност за изо ла ция или с опре де ле ни симптоми), които да под ле жат 
на за дъл жи тел на изо ла ция в бол ни ца и бол нич но ле че ние. 
Съгласно чл. 84, ал. 2 ЗЗ ре гистра цията на ед но ли це ка то па циент 
се осъ щест вя ва са мо с не го во то съгла сие, ос вен ако в за кон не 
е по со че но дру го, а в чл. 87, ал. 1 ЗЗ е пред ви де но, че ме ди цин-
ски те дейности се осъ щест вя ват след из ра зе но ин фор ми ра но 
съгла сие от па циен та. Освен то ва на ос но ва ние чл. 90, ал. 1 ЗЗ па-
циен тът по вся ко вре ме мо же да от ка же оказ ва не то на ме ди цин-
ска по мощ, вклю чи тел но и след ка то е за поч на ло нейно то оказ ва-
не. В чл. 52, ал. 4 от Конституцията на Република България се съ-
дър жа забра на за при ну ди тел но ле че ние или са ни тар ни мер ки, 
ос вен в пред ви де ни те от за ко на слу чаи.

3.2. В чл. 61, ал. 1 ЗЗ е по со че но, че на за дъл жи тел на изо ла-
ция и/ или бол нич но ле че ние под ле жат ли ца, бол ни от и за ра зо но-
си те ли на хо ле ра, чу ма, ва риола, жъл та треска, ви рус ни хе мо ра-
гич ни трески, диф те рия, ко ре мен тиф, по лиомиелит, бру це ло за, 
ан тракс, ма ла рия, те жък остър респи ра то рен син д ром, COVID-19 
и ту бер ку ло за с ба ци ло от де ля не. В та зи разпо ред ба не се съ дър-
жа де ле га ция, в изпъл не ние на която ми нистъ рът на здра ве опаз-
ва не то да мо же да опре де ля в кои слу чаи изо ла цията се осъ щест-
вя ва в бол нич но за ве де ние и в кои – на дру ги места из вън ле чеб-
ни те за ве де ния. Предвид пре доста ве на та от за ко на въз мож ност за 
ку му ла тив но или са мостоятел но при ла га не на изо ла цията и бол-
нич но то ле че ние (чрез употре ба та на съ юзи те и/или) ста ва яс но, 
че неви на ги за дъл жи тел на та изо ла ция след ва да включ ва и до-
пъл ни тел но огра ни че ние, а имен но – за дъл жи тел но бол нич но ле-
че ние на ли це то, което е бол но или е са мо за ра зо но си тел на 
COVID-19.

жал ва не пред съ от вет ния ад ми нистра ти вен съд по ре да на Администра тив-
нопроцесуалния ко декс.

(12) Заповедите по ал. 3 и 7 са об щи ад ми нистра тив ни ак то ве, които се из да-
ват по ре да на чл. 73 от Административнопроцесуалния ко декс, публи ку ват се 
на ин тер нет стра ни ца та на Министерството на здра ве опаз ва не то и под ле жат на 
пред ва ри тел но изпъл не ние.
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3.3. В чл. 61, ал. 4 и 5 ЗЗ са по со че ни две раз лич ни фор ми на 
изо ла ция:

а) в ал. 4 изо ла цията е съ че та на с бол нич но ле че ние, сле до-
ва тел но изо ла цията про ти ча в ле чеб но за ве де ние за бол нич на по-
мощ и включ ва и ле че ние, и б) в ал. 5 е пред ви де но изо ла цията 
и/ или ле че нието да се из вър ш ват в до маш ни усло вия. При то ва в 
ал. 4 се изпол з ва са мо съ юзът и, т.е. за дъл жи тел но изо ли ра но то 
ли це под ле жи и на ле че ние, а в ал. 5 се изпол з ват съ юзи те и/ или, 
т.е. изо ла цията в до маш ни усло вия не включ ва за дъл жи тел но и 
ле че ние на изо ли ра но то ли це.

Това оз на ча ва, че в оспор ва на та за по вед е пред ви ден ред за 
за дъл жи тел на изо ла ция на да де но ли це, което пред ставля ва ли-
ша ва не от сво бо да, как то и за дъл жи тел но ле че ние, пред ставля ва-
що на ме са в лич ния жи вот на граж да ни на, под ло жен на за дъл жи-
тел но бол нич но ле че ние, което из ключ ва въз мож ност та па циен-
тът да из ра зя ва ин фор ми ра но съгла сие за своето ле че ние, да от-
каз ва ме ди цин ска по мощ или да от каз ва да бъ де ре гистри ран ка то 
па циент. При съ постав ка та меж ду ал. 4 и ал. 5 на чл. 61 ЗЗ е за бе-
ле жи ма по-ви со ка та сте пен на за ся га не на лич ни те пра ва и сво бо-
ди на граж да ни те при бол нич на та изо ла ция и ле че ние в срав не-
ние с та зи, пред ви де на да се осъ щест вя ва у до ма, къ де то ле че-
нието не е за дъл жи тел но.

3.4. В ци ти ра ни те разпо ред би на чл. 61, ал. 4 и ал. 5 ЗЗ са по-
со че ни две ку му ла тив ни усло вия за бол нич на изо ла ция и ле че-
ние: а) пред пи са ние на ди рек то ра на РЗИ и б) пред ло же ние на ле-
ка ря, на со чил па циен та за хоспи та ли за ция. Наличието на пред ло-
же ние пред хож да пред пи са нието на ди рек то ра на РЗИ и по след-
но то е ос но ва но на пре ценка та на на соч ва щия ле кар. Ни къ де не 
се пред виж да, че ле ка рят, на со чил па циен та за хоспи та ли за-
ция, след ва да се ръ ко во ди от въз раст та на па циен та, по со че-
на в за по вед на ми нистъ ра на здра ве опаз ва не то, от спи сък на 
на лич ни сим п то ми, по со че ни в за по вед на съ щия ми нистър, 
или от усло вията за осъ щест вя ва не на изо ла ция у до ма. 

Нещо по ве че, са мо пре ди ня кол ко дни по по вод ре гистри ра-
ни слу чаи на COVID-19 в до мо ве за въз раст ни хо ра бя ха публи-
ку ва ни публич ни из каз ва ния на доц. д-р Ангел Кунчев – дър жа-
вен гла вен ин спек тор, кой то по со чи, че не е не об хо ди мо бол нич-
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но ле че ние на пот вър де ни те слу чаи на бо лест та в те зи ин сти-
ту ции, тъй ка то съ щи те ня мат сим п то ми.7 Хоспитализацията 
на ли ца та след ва да се из вър ш ва след вни ма те лен ана лиз на кри-
те риите за хоспи та ли за ция. В до го вор № РД-НС-01-4-3/ 
28.04.2020 г. за из ме не ние и до пъл не ние на Национален рам ков 
до го вор за ме ди цин ски дейности за 2020–2022 г. (НРД за МД) е 
по со че но, че при обя ве на епи де мич на об ста нов ка по по вод на ин-
фек ция с COVID-19: 1. па циен ти с ин фек ция с COVID-19 се 
хоспи та ли зи рат по ед на от след ни те кли нич ни пъ те ки с № 39 или 
№ 48 или № 104; 2. па циен ти с брон хоп нев мо ния или брон хо лит, 
пре диз ви ка ни от COVID-19, се хоспи та ли зи рат по кли нич на пъ-
те ка № 39 или № 48; 3. па циен ти без брон хоп нев мо ния или брон-
хо лит, но с ин фек ция от COVID-19 се хоспи та ли зи рат по кли нич-
на пъ те ка № 104, ка то в те зи кли нич ни пъ те ки не са по со че ни 
кри те рии за хоспи та ли за ция, ос но ва ни един ст ве но на въз-
раст та на за ра зо но си те ля, сим п то ми, опре де ле ни със за по вед 
на МЗ, или въз мож ности те за до маш на изо ла ция. 

Ето за що ми нистъ рът на здра ве опаз ва не то не е ком пе тен тен 
да опре де ля конкрет ни приз на ци, по които опре де ле ни гру пи 
граж да ни след ва да под ле жат на за дъл жи тел на бол нич на изо ла-
ция или ле че ние. Задължителната изо ла ция и ле че ние се из вър ш-
ват един ст ве но по ре да, пред пи сан в за ко на (в слу чая ЗЗ), и изо-
ла цията и ви дът на ле че нието се пре це ня ват от ле ку ва щия ле кар, 
кой то, ако пре це ни, че ле че ние мо же да се осъ щест ви в до маш ни 
усло вия, как то со чи ал. 5 на чл. 61 ЗЗ, пра ви и оценка на съ щест-
ву ва щия епи де ми чен риск. Никъде за ко нът не е пред ви дил им пе-
ра тив ни кри те рии ка то въз раст, вид хро нич ни за бо ля ва ния, сим п-
то ми и др. об щи бе ле зи, които не от чи тат ин ди ви ду ал но то здра-
вослов но състояние, ха рак те ра на съ пътст ва що то хро нич но за бо-
ля ва не и др. Със за по вед та си ми нистъ рът е до пи сал за ко на, с 
което е из ля зъл из вън пре де ли те на своята ком пе тент ност.

7 Например тук: https://bnr.bg/post/101267101/ot-rzi-vidin-otrichat-pacient-s-
vlosheno-sastoanie-ot-socialnia-dom-v-gara-oreshec-da-e-varnat-v-doma?fbclid=Iw
AR0sL55oqxN0Rkmvvtn29NevsSHM2cEDft8t3S201v0Evj2xLbyYUscTAeQ.
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4. Допуснати са съ щест ве ни на ру ше ния на ад ми нистра-
тив нопроиз вод ст ве ни пра ви ла (чл. 146, т. 3 АПК) 

4.1. Оспорената за по вед е ОАА по сми съ ла на чл. 65 АПК, 
при из да ва не то на която ми нистъ рът на здра ве опаз ва не то се е по-
зо вал на чл. 73 АПК.8 Посочената разпо ред ба пред виж да въз мож-
ност ор га нът, из дал за по вед та, да не спа зи ня кои от разпо ред би те 
на раз дел II от гл. пе та от АПК за уве до мя ва не и участие на заин-
те ре со ва ни те ли ца в произ вод ст во то по из да ва не на ак та. В те зи 
слу чаи в хо да на изпъл не нието на ак та се опо вестя ват съ обра же-
нията за из да ва не то му. Тъй ка то по со че на та разпо ред ба пре-
доста вя опе ра тив на са мостоятел ност на ор га на, из дал съ от вет ния 
ОАА, той след ва да из ло жи мо ти ви, ка саещи по зо ва ва не то на 
чл. 73 АПК, тъй ка то на ли чието на пред постав ки те за из да ва не то 
на ак та по то зи ред не се пред по ла гат.

В конкрет ния слу чай та ки ва мо ти ви не са из ло же ни. 
4.2. По от но ше ние на мо ти ви те оспо ре ният ОАА съ дър жа 

още един по рок, тъй ка то при ло же нието на про це ду ра та по чл. 73 
АПК не от ме ня за дъл же нието за мо ти ви ра не на из да де на та за по-
вед и за опо вестя ва не на съ обра же нията за из да ва не то ѝ. В кон-
крет ния слу чай се пред виж дат за дъл жи тел на изо ла ция и ле че ние 
в ле чеб но за ве де ние за бол нич на по мощ на опре де ле ни ка те го рии 
ли ца, без да се из ла гат мо ти ви за що точ но те зи ка те го рии ли-
ца, вклю чи тел но и та ки ва без сим п то ми, под ле жат на за дъл-
жи тел на бол нич на изо ла ция и ле че ние. В слу чаите, ко га то не са 
из ло же ни мо ти ви за из да ва не то на за по вед та и за съз да ва не то на 
за дъл же ния за не опре де лен кръг ад ре са ти на съ ща та, са на ли це 
преч ки за осъ щест вя ва не на про вер ка на оспо ре ния ОАА по съ-
щест во по от но ше ние на спаз ва не то на цел та на за ко на (чл. 146, 
т. 5 АПК) и съ от ветст вието с ма те риал ния за кон (чл. 146, т. 4 
АПК).

8 Член 73. Когато не от лож но тряб ва да се из да де общ ад ми нистра ти вен акт за 
пре дот в ра тя ва не или пре уста но вя ва не на на ру ше ния, свър за ни с на ционал на та 
си гур ност и об щест ве ния ред, за оси гу ря ва не на жи во та, здра ве то и иму щест во-
то на граж да ни те, мо же да не се спа зят ня кои от разпо ред би те на то зи раз дел за 
уве до мя ва не и участие на заин те ре со ва ни те ли ца в произ вод ст во то по из да ва не 
на ак та. В те зи слу чаи в хо да на изпъл не нието на ак та се опо вестя ват съ обра же-
нията за из да ва не то му.
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5. Несъответствие с цел та на за ко на (чл. 146, т. 5 АПК)
5.1. Тъй ка то лип с ват мо ти ви за приема не то на про цес на та 

за по вед, е труд но да се ана ли зи ра съ от ветст вието ѝ с цел та на за-
ко на. Въпреки то ва в съ дър жа нието ѝ пра ви впе чат ле ние об-
стоятел ст во то, че е пред ви де на за дъл жи тел на бол нич на изо ла-
ция и ле че ние на ли ца, които ня мат при чи ни да бъ дат ле ку-
ва ни (въ об ще или в бол нич ни условия), но спо ред ми нистъ ра 
под ле жат на за дъл жи тел но наста ня ва не в бол ни ца и на за дъл жи-
тел но ле че ние. Целта на чл. 61, ал. 1–12 ЗЗ е да за щи ти об щест ве-
но то здра ве в усло вията на епи де мия (пандемия), ка то огра ни чи 
разпростра не нието на конкрет ни бо лести, по со че ни в ал. 1 на тек-
ста. Изолацията и при ну ди тел но то ле че ние са две от дел ни мер ки, 
ка то ед на та е на со че на към огра ни ча ва не на конкрет ния за ра зо-
но си тел или бо лен, та ка че да се из бег не пре на ся не то на за бо ля-
ва не то към дру ги хо ра, а дру га та – към не го во то из ле ку ва не. Не е 
яс но за що в та къв слу чай хо ра та над 60 г. под ле жат на при ну ди-
тел но ле че ние в бол ни ца, а хо ра та под 60 г. имат пра во да бъ дат 
изо ли ра ни вкъ щи и да пре це нят да ли да бъ дат ле ку ва ни, или не. 
Същото ва жи и за ли ца та, които имат опре де ле ни сим п то ми – ня-
ма дан ни (та ки ва не са по со че ни от из да те ля на заповедта), че хо-
ра та с из броени те сим п то ми или състояния в за по вед та (с хро-
нич ни за бо ля ва ния, за дух и т.н.) са по-опас ни за об щест ве но то 
здра ве, от кол ко то ли ца без те зи ха рак те ристи ки, че ед ни те след ва 
да бъ дат наста ня ва ни за дъл жи тел но в ле чеб но за ве де ние за бол-
нич на по мощ, а дру ги те – у до ма. Нещо по ве че, спря мо те зи ли-
ца не са ана ли зи ра ни въз мож ни те риско ве от престоя в бол-
ни ца, свър зан с кон такт с дру ги па то ге ни, на ли чие на вътре-
бол нич ни ин фек ции и отра же нието им вър ху пси хич но то им 
състояние.

5.2. Някои от въ ве де ни те в за по вед та кри те рии съ дър жат са-
мо ня как ви до пъл ни тел ни ха рак те ристи ки на ад ре са ти те, без на-
ли чие на сим п то ми – напри мер въз раст, прид ру жа ва щи за бо ля ва-
ния. На прак ти ка се оказ ва, че се пред виж да за дъл жи тел но ле че-
ние на ли ца, които ня мат сим п то ми, т.е. не е яс но от как во ли це то 
ще бъ де ле ку ва но при ну ди тел но и за що изо ла цията не мо же да 
бъ де осъ щест ве на в до маш ни усло вия. Обобщавайки опи та на ле-
ка ри те, ле ку ва щи COVID-19, д-р Брънзалов, за мест ник-пред се да-
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тел на Българския ле кар ски съ юз, кой то е и об щопрак ти ку ващ ле-
кар, за яви пред БНР9 след но то: За раз ли ка от гри па, за ко ро на ви-
рус на ин фек ция ние ня ма ме дан ни за спе ци фич но ле че ние – ви ру-
сът е съв сем раз ли чен, но сим п то ма ти ка та мо же да бъ де овла-
дя на със сим п то ма тич ни сред ст ва в за ви си мост от оплак ва-
нията на па циен та. Именно за то ва от за по вед та не ста ва яс но 
как во ще бъ де ле ку ва но за дъл жи тел но при лип са на кли ни ка, за 
да е в си ла пра ви ло то, че въз раст ни те на и над 60 г. се хоспи та ли-
зи рат „не за ви си мо от кли нич но то про ти ча не на за бо ля ва не то“.

До да та та на из да ва не на за по вед та за без сим п том ни те по-
твър де ни слу чаи се при ла га ше пра ви ло то па циен тът да е изо ли-
ран, да е под ка ран ти на в до ма си и да из бяг ва кон так ти с дру ги, 
които мо же да за ра зи, не за ви си мо да ли е под, на или над 60 го ди-
ни.

Във връз ка с то ва не е из лиш но да се при пом ни, че в прав на-
та док три на ос но ва нието за оспор ва не „не съ от ветст вие с цел та на 
за ко на“ се приема за частен слу чай на зло употре ба с пра во, как-
ви то бе ле зи оче вид но раз кри ва оспор ва на та за по вед.

6. Противоречие с Конвенцията за за щи та на пра ва та на 
чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди в кон тек ста на за дъл же нието по 
чл. 6 АПК (съразмерност) да не се за ся гат чрез ад ми нистра ти вен 
акт пра ва и за кон ни ин те ре си в по-го ля ма сте пен от най-не об-
хо ди мо то за цел та, за която ак тът се съста вя.

6.1. Конвенцията, в си ла от 7 сеп тем в ри 1992 г., е част от 
вътреш но то пра во на стра на та, с пре дим ст во пред вътреш ноправ-
ни нор ми, които ѝ про ти во ре чат.10

6.2. Предвидените в оспор ва на та за по вед про ти воепи де мич-
ни мер ки „за дъл жи тел на изо ла ция и/ или бол нич но ле че ние“ по-
па дат под об хва та на за щи та на чл. 5 и чл. 8 от Конвенцията и 
след ва да от го варят на га ран циите, из ве де ни от прак ти ка та на 
ЕСПЧ по при ло же нието на те зи тек сто ве. 

9 https://bnr.bg/horizont/post/101237912.
10  Кон сти ту ция на Република България, чл. 5, ал. 4: Международните до го во-

ри, ра ти фи ци ра ни по кон сти ту ционен ред, об на род ва ни и влез ли в си ла за Репу-
блика България, са част от вътреш но то пра во на стра на та. Те имат пре дим ст во 
пред те зи нор ми на вътреш но то за ко но да тел ст во, които им про ти во ре чат.
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Нарушение на чл. 5 от Конвенцията
6.3. Съгласно чл. 5, § 1, б. „е“ от Конвенцията: 
„1. Βсеки има пра во на сво бо да и си гур ност. Никой не мо же 

да бъ де ли шен от сво бо да, ос вен в след ни те слу чаи и по ре да, 
пред ви ден от за ко на:

Е. за ко но съ образ но ли ша ва не от сво бо да, с цел да се пре-
дот в ра ти разпростра не нието на ин фек циоз ни бо лести, как то и 
на ду шев но бол ни ли ца, ал ко хо ли ци, нар ко ма ни или скит ни ци;“

Европейският съд ве че е имал въз мож ност да се произ не се, 
че при ну ди тел но то ле че ние по Закона за здра ве то пред ставля ва 
ли ша ва не от сво бо да по сми съ ла на чл. 5, § 1, б. „е“ от Конвен-
цията.11

Форма на ли ша ва не от сво бо да е и пред ви де на та мяр ка „за-
дъл жи тел на изо ла ция“ – по ра ди „сте пен та и ин тен зи те та“ на 
огра ни че нието на сво бо да, а имен но пъл на та со циал на изо ла ция, 
не въз мож ност та ли це то да на пуска място то на изо ла ция по ни-
как ви при чи ни, как то и не го ва та про дъл жи тел ност.12

Следователно пред ви де ни те в оспор ва на та за по вед мер ки, 
пред виж да щи край на фор ма на огра ни че ние на сво бо да та на 
прид виж ва не, след ва да от го ва рят на га ран циите за за ко но-
уста но ве ност и лип са на произ вол.13

Според трайна та прак ти ка на ЕСПЧ, за да се спа зи чл. 5, § 1, 
ли ша ва не то от сво бо да тряб ва да бъ де „пра во мер но“ и да бъ де из-
вър ше но „в съ от ветст вие с про це ду ри, пред ви де ни от за ко на“. По 
то зи въпрос Конвенцията препра ща ос нов но към на ционал но то 
за ко но да тел ст во и прогла ся ва за дъл же нието за спаз ва не как то на 

11 Каяджиева сре щу България, ре ше ние от 18 сеп тем в ри 2006 г.; Върбанов 
сре щу България; Кепенеров сре щу България.

12 Guzzardi сре щу Италия. По де ло то Николова сре щу България е прието, че 
до маш ният арест за срок от 24 ча са е фор ма на ли ша ва не от свобода.

13 Всички изпол з ва ни в чл. 5, § 1, б. „е“ по ня тия имат ав то ном но зна че ние по 
Конвенцията. Всички ка те го рии лица, об хва на ти от та зи подточка, мо же да бъ-
дат ли ше ни от сво бо да „или за да по лу чат ме ди цин ско лечение, или от 
съображения, дик ту ва ни от со циал на та по ли ти ка“, или и по две те причини, ка-
то „пре обла да ва щият мо тив“ да се раз ре ши ли ша ва не от сво бо да е, че въпрос-
ни те ли ца „са опас ни за обществото, но съ що и че тех ни те соб ст ве ни ин те ре си 
мо же да на ла гат за дър жа не то им“. За за дър жа не то по та зи под точ ка Съдът при-
ла га про вер ка за не об хо ди мост и пропорционалност.
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ма те риал ни те, та ка и на про це су ал ни те нор ми, но ос вен то ва 
изиск ва все ки слу чай на ли ша ва не от сво бо да да съ от ветст ва 
на цел та на чл. 5: да се за щи ти от дел ният ин ди вид сре щу 
прояви те на са мо во лие (Winterwerp сре щу Нидерландия, ре ше-
ние от 24 ок том в ри 1979 г., се рия A № 33, с. 17, § 39; Aerts сре щу 
Белгия, ре ше ние от 30 юли 1998 г., Сборник с прак ти ка та на Съда 
1998-V, с. 1961, § 46; Hutchison Reid сре щу Обединеното крал ст-
во, № 50272/99, § 47, 20 фев ру ари 2003 г.).

Особено зна че ние се при да ва на ка чест во то на на ционал ния 
за кон, кой то тряб ва да от го ва ря на усло вията за „яс но та“ и „пред-
ви ди мост на прав ни те после ди ци“, та ка че да бъ де из бег нат вся-
ка къв риск от произ вол.

Видно от из ло же ни те в пър ва та част на настояща та жал ба 
ар гу мен ти от нос но „до пис ва не то“ и „раз ши ря ва не то“ на разпо-
ред би от ЗЗ, оспор ва на та за по вед не би могло да се опре де ли ка то 
от го ва ря ща на изиск ва нията за „яс но та“ и „пред ви ди мост“. Раз-
по редбите на оспор ва на та за по вед из ключ ват и при ло же нието на 
за дъл жи тел ни те про це дур ни стъп ки за до пуска не на огра ни че-
нията на пра ва на за сег на ти те ли ца.

ЕСПЧ приема, че кри те риите за опре де ля не на за кон ност та 
на за дър жа не то по чл. 5, §1, б. „е“ във връз ка с „ин фек циоз ни бо-
лести“ са:

а) да ли разпростра не нието на ин фек циоз ни бо лести е опас но 
за об щест ве но то здра ве или бе зо пас ност, и 

б) да ли за дър жа не то на ин фек ти ра но то ли це е край на мяр ка, 
за да се пре дот в ра ти разпростра не ние на бо лест та, за що то се смя-
та или е уста но ве но, че по-ле ки мер ки са не доста тъч ни за закри-
ла та на об щест ве ния ин те рес.

Лишаването от сво бо да преста ва да е за кон но, ако те зи кри-
те рии не са изпъл не ни.

От та зи глед на точ ка им пе ра тив но пред ви де но то в т. 1, б. „a“ 
и „б“ от за по вед та за дъл жи тел но бол нич но ле че ние на въз раст ни 
ли ца над 60 г. и ли ца с прид ру жа ва щи хро нич ни за бо ля ва ния 
и/ или иму но ком про ме ти ра щи състояния не пред поста вя пре-
ценка на конкрет ния слу чай от глед на точ ка на „не об хо ди мост“ и 
„про пор ционал ност“ на на ло же на та мяр ка. Тези две гру пи ли ца 
ще бъ дат за дъл жи тел но бол нич но ле ку ва ни не за ви си мо от лип са-
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та или на ли чието на сим п то ма ти ка и те жест та на нейно то про ти-
ча не.

Липсва как ва то и да би ло регла мен та ция на прав но то по ло-
же ние на спе ци фич на ка те го рия ли ца ка то ма ло лет ни те. Незави-
симо от прояве ни те сим п то ми по си ла та на разпо ред ба та на т. 1, 
б. „б“ от за по вед та ма ло лет ни те с прид ру жа ва щи хро нич ни за бо-
ля ва ния ще под ле жат на за дъл жи тел но бол нич но ле че ние. Тех-
ният ро ди тел или прид ру жи тел ав то ма тич но би ва огра ни чен по 
от но ше ние на сво бо да та си или чрез за дъл жи тел ния престой с де-
те то в бол нич но за ве де ние, или чрез за дъл жи тел на изо ла ция ка то 
кон так т но ли це, ка то по то зи на чин се до пуска на ру ше ние как то 
на пра во то на сво бо да и си гур ност по чл. 5, та ка и на пра во то му 
на ли чен жи вот по чл. 8 от Конвенцията.

Освен то ва за дъл жи тел на та изо ла ция и бол нич но ле че ние на 
ли ца под 18 г. са мо за ра ди хро нич но то им за бо ля ва не и без пре-
ценка на сим п то ми те и те жест та на състоянието и без из ра зе но 
ин фор ми ра но съгла сие от ро ди тел по ре да на чл. 87 ЗЗ на ру ша ва 
най-добрия ин те рес на де те то, га ран ти ран в чл. 3 от Конвенцията 
за пра ва та на де те то. В за по вед та не е регла мен ти ра но да ли и по 
ка къв на чин де те то ще бъ де хоспи та ли зи ра но, ще има ли пра во на 
прид ру жи тел (ро ди тел, близък), или ще бъ де изо ли ра но са мо в 
ле чеб но за ве де ние за един мно го дъ лъг пе риод от вре ме (най-мал-
ко 28 дни или до отри ца те лен ре зул тат за COVID-19), което би 
съз да ло се риоз ни риско ве за не го во то фи зи ческо и пси хи ческо 
здра ве.

Оспорените разпо ред би про ти во ре чат и на га ран циите на 
чл. 5, § 4 от Конвенцията, изиск ва щи не за ба вен и все об хва тен съ-
де бен кон трол вър ху за кон ност та на ли ша ва не то от сво бо да. 
Видно от разпо ред ба та на чл. 61, ал. 11 във вр. с чл. 61, ал. 4 ЗЗ, 
на ло же ни те мер ки под ле жат на об жал ва не пред съ от вет ния ад ми-
нистра ти вен съд по ре да на АПК. От глед на точ ка на га ран циите 
на про це ду ра та habeas corpus по чл. 5, § 4 от Конвенцията съ деб-
ният кон трол тряб ва да е пе риоди чен, а ре ше нието на съ да да 
бъ де взе то „в кра тък срок“. Липсват как ви то и да би ло га ран ции, 
че в об що то произ вод ст во по АПК ад ми нистра тив ният съд ще се 
произ не се в рам ки те на про дъл жа ва що то ли ша ва не от сво бо да. 
От дру га стра на, нор ми те на оспор ва на та за по вед, които не да ват 
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въз мож ност за пре ценка на конкрет ни те об стоятел ст ва по слу чая, 
а пред пис ват за дъл жи тел ни мер ки, ли ша ват и съ да от въз мож-
ност да об съж да те зи об стоятел ст ва и да осъ щест ви пъл но це-
нен и все об хва тен съ де бен кон трол. 

Нарушение на чл. 8 от Конвенцията
Разпоредбата на чл. 8 КЗПЧОС, за щи та ва ща пра во то на ли-

чен жи вот, се при ла га по от но ше ние на про веж да не на ле че ние 
без съгла сието на ли це то. Предвиденото в об жал ва на та за по вед 
за дъл жи тел но ле че ние в бол нич но за ве де ние без спор но по па да в 
об хва та на то зи текст. 

В съ от ветст вие с трайна та прак ти ка на ЕСПЧ по доб на на ме-
са е до пусти ма в слу чаи на спеш на ме ди цин ска не об хо ди мост, 
не посред ст ве но застра ша ва ща жи во та на за сег на то то ли це, как то 
и в огра ни че ни слу чаи при не въз мож ност на ли це то да да де ин-
фор ми ра но съгла сие. Преценката за про пор ционал ност във все ки 
конкре тен слу чай е за дъл жи тел на га ран ция сре щу произ вол.

Видно от оспо ре ни те тек сто ве на за по вед та (точ ка 1, б. „а“, 
„б“ и „г“), на за дъл жи тел но ле че ние и не за ви си мо от съгла сието 
им ще под ле жат ка те го рии ли ца без пре ценка от ме ди цин ско ли-
це да ли състоянието им е спеш но и да ли дру ги фор ми за ле че ние 
не са под хо дя щи в конкрет ния слу чай. 

Това обусла вя на ли чието на зна чи те лен брой слу чаи, по 
които пра во то по чл. 8 ще бъ де на кър не но.

Ето за що Ви мо лим, ка то съ обра зи те ос но ва тел ност та на из-
ло же ни те ар гу мен ти, да обя ви те ни щож ност та на Заповед 
№ РД-01-264/14.05.2020 г. на ми нистъ ра на здра ве опаз ва не то или 
да я от ме ни те на по со че ни те ос но ва ния по чл.146 АПК.

IV. ÈÑÊÀÍÅ ÇÀ ÑÏÈÐÀÍÅ ÍÀ ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅÒÎ 
ÍÀ ÇÀÏÎÂÅÄÒÀ

Молим на ос но ва ние чл.180, ал. 2 АПК да спре те изпъл не-
нието на оспо ре на та за по вед в част та от нос но т. 1, б. „а“ и б. „б“ 
от нея по ра ди след ни те съ обра же ния:

7. Спирането на изпъл не нието на за по вед та в та зи част ня ма 
да се отра зи на об щест ве ния ин те рес и на ле ги тим на та цел, която 
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би тряб ва ло да се преслед ва с из да ва не то на та ка ва за по вед, а 
имен но пре дот в ра тя ва не на разпростра не нието на за раз ни те бо-
лести и ле че ние на за бо ле ли те. Това е та ка, тъй ка то Законът за 
здра ве то съ дър жа ред, под роб но разпи сан в чл. 61, за то ва как се 
изо ли рат и ле ку ват бол ни те и за ра зо но си те ли те на опи са ни те в 
ал. 1 от съ щия текст бо лести. Тези нор ми са дейст ва ли и пре ди 
оспор ва на та за по вед, ще дейст ват и за напред, не за ви си мо да ли 
съ щест ву ва, или не из вън ред на епи де мич на об ста нов ка, или ста-
ва ду ма един ст ве но за изо ли ра ни слу чаи на за бо ля ва не. С пря ко-
то при ло же ние на те зи нор ми об щест ве ният ин те рес от овла дя ва-
не на разпростра не нието на за ра за та и ле че нието на за бо ле ли те е 
за щи тен.

8. В слу чай че изпъл не нието на за по вед та не бъ де спря но в 
по со че ни те части и ли ца, които са без сим п том ни, но от го ва рят на 
им пе ра тив ни те кри те рии за за дъл жи тел но ле че ние и хоспи та ли-
за ция по т. 1, б. „а“ и „б“ от нея бъ дат за дъл жи тел но приети в 
бол нич ни за дъл же ния, би бил на ру шен ба лан сът меж ду об щест-
вен и ли чен ин те рес и за дър жа не то с цел „ле че ние“ би би ло не съ-
от вет но на стан дар ти те по чл. 5, § 1 КЗПЧОС по из ло же ни те в 
пред ход ни те раз де ли на та зи жал ба при чи ни. Този факт се под-
сил ва от об стоятел ст во то, че от са ма та за по вед е вид но, че по доб-
но за дър жа не не съставля ва она зи край на мяр ка, един ст ве но чрез 
която мо же да се пре дот в ра ти разпростра не ние на бо лест та, и че 
съ щест ву ват дру ги, по-ле ки мер ки, които успеш но мо гат да до ве-
дат до огра ни ча ва не на разпростра не нието на бо лест та и из ле ку-
ва не на за бо ле ли те. Затова вся ко за дъл жи тел но бол нич но ле че ние 
на ли ца по т. 1, б. „а“ и б. „б“ от за по вед та би им при чи ни ло се-
риоз ни не иму щест ве ни и иму щест ве ни вре ди. То би на ру ши ло и 
пра во то им на достъп до съд, тъй ка то съ дът не би мо гъл да поста-
но ви ос во бож да ва не на ли ца та пре ди из ти ча не на сро ка на изо ла-
цията им, за що то не е пред ви де на спе циал на уско ре на про це ду ра 
за то ва, а са при ло жи ми об щи те пра ви ла на АПК. Това пра ви при-
чи не на та вре да не попра ви ма от глед на точ ка на сво бо да та на лич-
ност та.

Ето за що Ви мо лим да поста но ви те спи ра не на изпъл не нието 
в по со че ни те части. 
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ÄÎÊÀÇÀÒÅËÑÒÂÀ:
1. Да се изиска от ми нистъ ра на здра ве опаз ва не то ця ла та 

пре писка по из да ва не то на за по вед та.
2. Молим да бъ де до пус на та ком плек с на ме ди цин ска ек спер-

ти за, която да се из вър ши от епи де миолог, пул мо лог и ин фек-
ционист, която да от го во ри на след ни те въпро си:

● Възможно ли е ли це, което е „пот вър ден слу чай на 
COVID-19“, да не раз вие сим п то ми или за бо ля ва не то да про те че 
ле ко или сред но ле ко /теж ко?

● Възможно ли е ле че нието на COVID-19 да бъ де про ве де но 
в до маш ни усло вия и как ва част от пот вър де ни те слу чаи на 
COVID-19 по све та, съ от вет но в България, са из ле ку ва ни ам бу ла-
тор но?

● Съществува ли ут вър де на ме ди ка мен тоз на или дру га те ра-
пия на COVID-19 към да та та на из да ва не на Заповед 
№ РД-01-264/14.05.2020 г., или ле че нието се про веж да сим п то ма-
тич но?

● В слу чай че се про веж да сим п то ма тич но ле че ние, съ щест-
ву ва ли ут вър де на в мо мен та те ра пия за ли ца та, които са но си те-
ли на COVID-19, но ня мат кли нич ни сим п то ми или съ щи те са ми-
ни мал ни?

● Поставянето на ли це, което е пот вър ден слу чай на 
COVID-19, но ня ма кли нич ни по ка за те ли, в ин фек циоз но или 
дру го от де ле ние на бол ни ца, в която се ле ку ват ли ца с изя ве ни 
сим п то ми на COVID-19, по ви ша ва ли риска от раз ви тие на за бо-
ля ва не то или от пър вич но ин фек ти ра не с дру га вътре бол нич на 
ин фек ция?

● С оглед на де фи ни цията „пот вър ден слу чай на COVID-19“, 
„ла бо ра тор но пот вър де на ин фек ция с COVID-19“, как ва е ве роят-
ност та от фал ши во по ло жи тел ни ре зул та ти при изпол з ва не на 
най-на деж д ния тест в България?

3. Молим да за дъл жи те Министерството на здра ве опаз ва не-
то да пре доста ви след ни те дан ни: кол ко от пот вър де ни те слу чаи с 
COVID-19 в пе риода от де ня, в кой то е уста но вен пър вият слу-
чай, до да та та на пре доста вя не на справ ка та са ли ца над 60 г. и 
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ли ца с хро нич ни за бо ля ва ния и кол ко от тях са изо ли ра ни и ле ку-
ва ни в ле чеб но за ве де ние за бол нич на по мощ? 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß:
1. Акт за раж да не на М. Д. П.
2. Амбулаторен лист на М. Д. П.
3. Документ за пла те на дър жав на так са и до ку мент за пла те-

на так са за об на род ва не в „Държавен вест ник“.
4. Копие от жал ба та.

18 май 2020 г.    С ува же ние: (подписи)

1. Мария Шаркова
2. Емилия Недева 
3. Снежана Стефанова
4. Теодор Стоев


