
 

ДО 

ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА 

ГР…………………… 

 

СИГНАЛ ОТ 

………………………………………… 

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖО/Г-Н ………………………., 

 

Днес…………, в ………….ч. , при опит да осъществя законното си право на 

работа на основание сключен трудов договор (заповед, служебно правоотношение) не 

бях допуснат до работното ми място в …………………….. на адрес:…………………… 

 От страна на …………………., на длъжност:……………… ми беше отправена 

устна/писмена заповед да напусна сградата, вследствие на горното не бях допуснат до 

работното си място. 

 Лицето не ми представи заповед или релевантен документ, с което е 

оправомощено да събира данни, касаещи здравния ми статус, както и да обработва лични 

данни. 

 Не ми бяха представени и приети вътрешни правила, изискващи пропускателен 

режим след представяне на здравен сертификат. 

Не ми беше представен и анекс за промяна на трудовия ми договор за задължаване 

за представяне на такъв сертификат. 

Тук може да се добави ако е имало заплахи и закани…… 

Съгласно чл. 8 от Хартата на основните права в Европейския съюз, всеки 

има право на защита на неговите лични данни. Тези данни трябва да бъдат 

обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на 

заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закона легитимно 

основание. Разпоредбите на хартата, предвид чл. 51 от нея, се отнасят за институциите, 

органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, 

както и за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза. В този 

смисъл те зачитат правата, спазват принципите и насърчават тяхното прилагане в 

съответствие със своите компетенции и при зачитане на предоставените в Договорите 

компетенции на Съюза. Хартата не разширява приложното поле на правото на Съюза 

извън компетенциите на Съюза, не създава никакви нови компетенции или задачи за 

Съюза и не променя компетенциите и задачите, определени в Договорите. 

В този смисъл и Комисията за защита на личните данни е приела становище, 

съгласно което: „Към настоящия момент националното ни законодателство не 

регламентира разширеното използване на лични данни от Цифровия COVID сертификат 

на ЕС за цели, различни от улесняването на правото на свободно движение в Съюза по 

време на пандемията от COVID-19 и само в рамките на определения от Регламент (ЕС) 



2021/953 срок. Единствената правна възможност за администраторите, извън посочената 

в параграф втори, да осигурят баланс при изпълнението, както на заповедите на 

министъра на здравеопазването, така и на законодателството за защита на личните данни, 

е да извършват проверка на Цифровия COVID сертификат на ЕС, без да съхраняват 

резултатите от нея. Тези действия могат да се извършат само при доброволно 

представяне на сертификата, а липсата на такова представяне не може да се използва за 

ограничаване на правата и свободите на физическите лица.“ Възможността за 

нарушаване на правото за неприкосновеност на личността, което включва „тайната за 

здравния му статус“, е реална при липса на нормативно определени гаранции за защита 

и проверка от случайни лица, неоправомощени за тази цел изрично. В заповедта на 

Министъра на здравеопазването, използвана като повод да ми бъде изискано представяне 

на сертификат, този ред не е регламентиран, което прави заповедта немотивирана в тази 

ѝ част и застрашаваща основни права на гражданите при обработката на личните им 

данни. А прилагането ѝ от служители на работодателя ми е незаконосъобразно и не е 

свързано с правомощията им. Кодекса за професионална етика на лекарите в България, 

издаден от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., 

изм. и доп. ДВ. бр.85 от 28 септември 2013г., постулира:  

„Чл. 52. Лекарската тайна се простира и върху цялата медицинска 

документация и илюстрационен материал, а така също и върху данните и 

заключенията на извършени консултации.“ 

С въведените противоепидемични мерки по процесната заповед се препятства 

правото на труд и достъпът ми до жизнен стандарт. Аз, като български гражданин, за 

който не е задължително въвеждането на препарата за медицинска терапия срещу COVID 

19, не съм съгласен да го използвам или да се тествам постоянно с този вид PCR тестове, 

отразяващи моментното му състояние, поради което и не съм допускан до обществени 

места, не мога да упражнявам професията си и да осигурявам жизнения си стандарт, а 

Конституцията на РБ не само, че дава право на гражданите да упражняват правото си на 

труд, но и задължава държавата в лицето на нейните органи да гарантират това право на 

труд. В този смисъл се ограничава правото ми на труд и съответно да получавам доходи 

от труда си. Установено е както правото на труд, така и задължението на държавата 

чрез своите органи да се грижи за създаване на условия за полагане на този труд 

(чл.48 от Конституцията на Република България), което право, освен изложеното 

дотук, не е сред тези, които могат да бъдат ограничавани дори при извънредно 

положение и по време на война.  

Съгласно Директива 2000/78/ЕО НА СЪВЕТА, от 27 ноември 2000 година за 

създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите: 

„(9) Заетостта и упражняването на занятие са ключови елементи за гарантиране на 

равните възможности за всички и силно подпомагат пълното участие на гражданите в 

икономическия, културния и социален живот и реализирането на техния потенциал.“ 

 

Съгласно Всеобщата декларация за правата на човека : 

„Член 23 1. Всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на 

справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица. 

2. Всеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на равно 

възнаграждение за равен труд. 



3. Всеки човек, който се труди, има право на справедливо и задоволително 

възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществувание, 

съответстващо на човешкото достойнство и допълнено, ако това е необходимо, с други 

средства за социална защита.“ 

 

С оглед изложеното дотук, моля да извършите проверка на място на посочения от 

мен адрес за обективираното оплакване и да установите по посочените от мен данни и 

препратки към по-високите по ранг нормативни документи: има ли извършено 

нарушение на правата ми касателно тези документи, от кого и нормативно установени 

ли са правомощията на това лице, като съставите констативен протокол от извършената 

проверка с посочване на констатациите и ме уведомите писмено. 

 

       ПОДПИС: 

 

 


