
ДО 

ДИРЕКТОРА/ УПРАВИТЕЛЯ 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. 

 

       ПОДПИС: 

 


