
ДО 

ДИРЕКТОРА НА……….. 

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с издадената Заповед……………., в която е инкорпорирана Заповед 

№…………/2021 г. на министъра на здравеопазването, моля да имате предвид, че същата 

е издадена при нарушения на българското законодателство и по-конкретно: 

Конституцията на РБ, Закон за нормативните актове, Административно процесуалния 

кодекс и др. Независимо от приетия на 13.03.2021 г. Закон за мерките и действията по 

време на извънредно положение, по време на извънредно положение или временна 

епидемична обстановка министърът на здравеопазването може да въвежда мерки и 

ограничения, определени със закон и за които има стабилна законова основа. Въведените 

в заповедта мерки са система от ограничаващи правата на …….. мерки, които права са 

гарантирани от нормативни актове с по-висока степен. 

Заповед № ……………..2021 г. въвежда противоепидемични мерки под формата 

на груби ограничения на законовоуредени граждански права, което противоречи на 

целите на Регламент (ЕС) 2021/953, имащ за цел улесняване на безопасното и свободно 

движение по време на пандемията от COVID-19 в рамките на ЕС. Регламентът дава само 

едно предимство в рамките на пътуването в ЕС, докато заповедта налага ограничения на 

национална територия на граждани данъкоплатци. Неоснователността на заповедта се 

състои в това, че член 61 алинея 2, член 63 алинея 4, 6 и 11, и член 63 буква В от ЗЗ, 

допускащи въвеждането на противоепидемични мерки от министъра на 

здравеопазването в условията на извънредна епидемична обстановка, се отнасят до 

задължителната карантина на лица, които са били контактни на болни от ковид, и 

това се разминава с „всички лица“ - адресати на заповедта. Ето защо тази заповед е 

във висящ процес в АССГ и срещу нея има заведени множество дела. 

Във връзка с изложеното следва да имате предвид, че човешките права, 

ограничавани с нея, не могат да бъдат поставяни в зависимост от медицински процедури. 

Това правило се съдържа в чл.2 от Конвенцията за защита правата на човека и 

човешкото достойнство в областта на медицината и биологията, според текста на който 

индивидуалното човешко право е издигнато над интереса на обществото и този на 

медицината. Мерките са неприсъщи за свободно и демократично общество и всички, 

които ги прилагат, привеждайки незаконосъобразната заповед в изпълнение, ще носят 

персонална административна, административно-наказателна, наказателна и 

имуществена отговорност по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. 

Според действащата нормативна уредба и решенията на Върховен 

административен съд на РБ е забранена дерогацията на нормотворческа дейност. 

Министърът може да има нормотворческа дейност под формата на наредби и 

правилници. Не може заповедта на министъра като общ административен акт да 

дерогира нормативни документи с по-висок ранг – Закони, Кодекси и КРБ. 

При отмяна на действието на тази незаконосъобразна заповед всички нанесени 

имуществени и неимуществени вреди ще бъдат търсени и от органите, прилагащи тази 

отменена заповед. Имайте предвид, че дори да не я отмени съдът, а това да се случи в 

резултат на отмяната от самия министър, всички актове и действия, произведени на 

основание тази заповед се считат за отменени, а отговорността за нанесените вреди ще 

бъде понесена от органите, които са я прилагали и не са поискали изрично тя да бъде 



потвърдена за прилагане от тяхна страна с изрични указания. В този смисъл има 

достатъчно съдебна практика на административните съдилища. 

 Съгласно Становище на КЗД: „Защитата на общественото здраве като 

национална кауза всъщност е детерминирана от предприетите мерки на държавата за 

индивидуалната защита на живота и здравето на всеки гражданин.“, какъвто съм/е …….. 

А това определя и защита на моя интерес (интереса на …..). Според същото становище 

мерките трябва да бъдат единствено необходимите за предотвратяване на нежеланите 

последици. Според КЗД: „Принципът на пропорционалност и съпътстващите го мерки 

трябва да намерят своето приложение към отделните групи лица, ползващи се с 

конкретни, характерни за групата специфични нужди (напр.: противопоказания за 

ваксиниране, установено преболедуване по друг от приетия със заповедта метод, 

наличие на антитела без регистрирано заболяване на лицето, лицето да  в процес на 

ваксинационен курс и др.).“ 

КЗД подчертава, че за да се избегне дискриминация на тези, които не са 

ваксинирани, и поради посочените по-горе причини, държавата в лицето на 

компетентните органи следва да гарантира универсални, достъпни, навременни и 

щадящи мерки, които да не предизвикват особена тежест за гражданите, както от 

финансово или социално, така и от времево или друго естество, различно от 

обикновените ограничения, които гражданите търпят в ежедневието си при 

създадената обстановка. 

Заповедта третира непропорционално и нееднакво всички лица, независимо от 

здравния, имунизационния или какъвто и да било друг статус. Въведеният „зелен 

сертификат“ не е съобразен с принципа на пропорционалност, а мерките не са нито 

обществено необходими, нито социално оправдани. 

Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 

г. относно рамката за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими 

сертификати за ваксинация срещу направено изследване за и преболедуване на COVID-

19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по 

време на пандемията от COVID-19, зачита основните права и съблюдава принципите, 

признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), 

включително правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на 

личните данни, правото на равенство пред закона и недискриминацията, свободата на 

движение и правото на ефективни правни средства за защита. Когато прилагат 

регламента, държавите членки и техните органи трябва да се съобразяват с Хартата. 

На национално ниво защитата на основните права на гражданите е уредена в 

Конституцията на  Република България, съгласно която се гарантират животът, 

достойнството и правата на личността и се създават условия за свободно развитие на 

човека и на гражданското общество. 

Равното участие в обществения живот е гарантирано и в Закона за защита от 

дискриминация (ЗЗДискр.). Законът гарантира недопускането на пряка или непряка 

дискриминация срещу граждани на територията на страната по признаци, 

неизчерпателно изброени в нормата на чл. 4 от ЗЗДискр.  

Комисията обръща внимание на работодателите от сферите, извън посочените в 

заповедта, да не ограничават правото на труд чрез въвеждане на мерки, които не са 

обективно оправдани и надвишават необходимото за постигане на целта. 

С оглед на горното Ви уведомявам, че в случай на нарушаване и възпрепятватване 

на гражданските ми, човешки и трудови права ще се възползвам от правото си да потърся 



пред компетентната институция, както и пред компетентния съд, защита на правата си 

от изпълнение или прилагане на обективираните в оспорваната в съда незаконосъобразна 

заповед мерки персонално срещу Вас. 

С изпълнение на заповедта Вие нарушавате и основни права на детето, 

гарантирани в Конвенцията на ООН за защита правата на детето и в Закона за 

закрила на детето, а именно: 

 

Според Закона за закрила на детето: 

 

Чл. 3. Закрилата на детето се основава на следните принципи: 

1. зачитане и уважение на личността на детето. 

Чл. 10. (1) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, 

умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси. 

Чл. 11. (1) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, 

неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно 

развитие. 

(2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство 

методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на 

въздействие, противоречащи на неговите интереси. 

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Сведения и данни за дете не се разгласяват 

без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 

7, ал. 1. 

Чл. 15. (1) Във всяко административно или съдебно производство, по което се 

засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-

годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси. 

(3) Преди изслушването на детето съдът или административният орган трябва: 

1. да осигури необходимата информация, която да му помогне да формира 

мнението си; 

2. да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от 

поддържаното от него мнение, както и за всяко решение на съдебния или 

административен орган. 

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Всички сведения, получени в 

административни или съдебни производства, засягащи детето, не могат да бъдат 

разгласявани без съгласието на родителите или законните представители, а ако детето е 

навършило 10-годишна възраст - и без негово съгласие. 

Според другия фундаментален за правата на детето документ – Конвенция на 

ООН за закрила правата на детето:  

Член 12 1. Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което 

може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно 

по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, 

съответствуващо на възрастта и зрелостта на детето. 

2. За тази цел на детето е предоставена по-специално възможност да бъде 

изслушвано при всякакви съдебни и административни процедури, отнасящи се до него, 

или пряко, или чрез представител или съответен орган по начин, съответствуващ на 

процедурните правила на националното законодателство. 

Член 16 1. Никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или незаконна 

намеса в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция, нито на незаконно 

посегателство срещу неговата чест и репутация. 



Не само че не са спазени изискванията на тези документи от по-висша степен, но 

и на родителите, като законни представители на децата, не е дадена такава възможност, 

а е подготвен формуляр „декларация за съгласие“, който не предоставя никакъв избор.  

Вследствие на горното, какъвто е и настоящият случай, като законен представител 

на детето си – адресат на заповедта, се налага да спра да упражнявам професията си, за 

да осигуря, според изискванията на посочените в оспорваната заповед препратки към 

текстовете на ЗПУО, необходимите условия и надзор на детето си за обучение в 

електронна среда. 

Що се касае до самите тестове, които следва да се използват в училище, следва да 

бъдат спазени изискванията за произход от производител, който произвежда тестове, 

включени в Общия списък на взаимно признати бързи антигенни тестове за COVID-19 

на Комисията за здравна сигурност на ЕС, актуален към датата на подаване на офертата. 

Списъкът е публикуван на следния интернет адрес: 

 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-

19_rat_common-list_en.pdf 

Декларацията за съответствие, издадена от производителя или упълномощен 

негов представител, да е по реда на Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 октомври 1998г. относно диагностичните медицински изделия in vitro или 

Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година 

за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и 

Решение 2010/227/ЕС на Комисията. 

Да е наличен валиден сертификат на БДС EN ISO 13485:20хх или еквивалент, 

издаден на името на производителя на бързи антигенни тестове за COVID-19 от 

акредитирана институция или агенция за управление на качеството, с обхват 

производство на медицински изделия. 

В случай, че горното не е изпълнено, може да се окаже, че ще носите персонална 

отговорност за неспазване на изискванията. 

Оспорваната заповед е изключително опасна за психичното състояние на децата, 

подлагайки ги на масово тестване пред останалите им съученици, в случай, че са 

попаднали в групата на тестваните, или подлагайки ги на изолация в „електронна среда“ 

на обучение. Синът/дъщеря ми е от учениците в „електронна среда“ на обучение, поради 

нежеланието му и развитата тревожност като реакция на опасността, с която детето е 

свикнало в последната година да свързва тестването във връзка с популярната пандемия. 

Наблюдавам поява на страх от посещение на училище, ако е предхождано от 

процедурата за тест. Детето е споделило, че преживява страха от предстоящия резултат 

като евентуална опасност, свързана с живота му. Като всеки загрижен родител за 

психичното състояние на детето си, реших да не пускам детето си в училищна среда, 

провеждана след тестване, но забелязвам, че това също влияе негативно на 

самочувствието на детето ми, още повече след заявяването от страна на министъра на 

образованието по медиите, че децата в училищна среда ще бъдат обучавани с предимство 

пред тези в „електронна среда“. Електронната среда, в която детето е принудено да се 

обучава поради  предприетите с оспорваната заповед забрани, го лишава от 

социализация, усвояване на нагласи, убеждения и традиции, които се придобиват в 

колективите от децата в училище в резултат на общуването между тях. 

Неоправдан е рискът от наложеното със заповедта изискване за провеждане на 

тестове на учениците за преодоляване на забраната за посещаване на учебни занятия в 

училищна среда и от гледна точка на резултатите от проведеното на 10.11.2021 г. масово 

тестване. Резултатът, публикуван във всички медии, една от които:  

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf


(https://nova.bg/news/view/2021/11/10/345943/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D

0%BE%D0%B2-5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-

%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

covid-19-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-37-832/), показва 

неоправдания риск, на който двамата министри - на здравеопазването и на образованието 

и науката, основаха въвеждането на тестовете сред децата. Конкретният резултат от 

първото тестване е „5 бр. положителни резултати“ – при това съмнително положителни 

резултати, от общо 37 832 бр. извършени тестове. От това е видно, че училищната среда 

не е опасна за разпространение на вируса, нито пък децата са негови носители и 

разпространители. Това прави безпредметно прилагането на тестовете като 

противоепидемична мярка. 

С оглед на изложеното Ви уведомявам, че за всички претърпени имуществени и 

неимуществени вреди ще търся правата си пред компетентните институции и 

компетентния съд лично срещу Вас. 

 

 

ПОДПИС: 

 

https://nova.bg/news/view/2021/11/10/345943/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-covid-19-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-37-832/
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