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ДЕКЛАРАЦИЯ – ПРИЗИВ
От национален инициативен комитет
за защита на свободата на вярата и основните права на човека
С този документ ние заявяваме нашия протест срещу противоправното
ограничаване на свободата на съвестта и вярата и на основни човешки права,
гарантирани в Република България.
С тревога и загриженост установяваме тенденция в редица общини в страната
общински съвети да приемат административни нормативни актове в нарушение на
Конституцията на Република България и Европейската конвенция за правата на човека.
В общините Стара Загора, Шумен, Силистра, Сливен общинските съвети
наскоро приеха изменения и допълнения в свои наредби за обществения ред, в които
под предлог за забрана за носене на така наречените „бурки“ същите безцеремонно
приемат и ограничения на свободата на съвестта и религията, както и свързаните с тях
основни човешки права на свобода на изразяването, печата и словото, събирането и
разпространяването на информация, на събранията и на сдружаването за всички
вярващи и спазващи закона граждани. Подобни предложения са постъпили или се
обсъждат в общинските съвети в Бургас, София, Русе и др.
Правото на свобода на вероизповеданието е право от най-висш разред, то е
лично, абсолютно, неотменимо право с най-висша ценност, без което е невъзможно
съществуването на гражданското общество, както е установил Конституционният съд
на Република България в свое Решение № 5 по конституционно дело № 11 от 1992 г.
Именно поради тази причина свободата на съвестта, религията и словото и
съпровождащите ги права са основни човешки права, без чието упражняване, в
резултат на противоправно ограничаване, се застрашава демократичния и
конституционен ред в страната. По същата причина основните човешки права са
уредени от закони, които в йерархията на българското законодателство стоят найвисоко, а именно българската Конституция и Европейската конвенция за правата на
човека. Фактът, че звена от най-нисък разред в нормотворческата правна система на
Република България, като общинските съвети, си позволяват противно на закона да
преуреждат, преформулират и ограничават норми на Конституцията и международните
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актове, по които България е страна, и които са ратифицирани по надлежния ред от
Народното събрание и така са част от вътрешното право на Републиката, говори за
ширещ се правен нихилизъм и невежество, които водят да потъпкване на основите на
демокрацията.
Вярата в Бога, свободата на съвестта, вярата и убежденията съществуват
независимо от желанието на управляващите да ги признаят или не. В демократичните и
свободни общества тези права са гарантирани от държавата и нейните органи. За
разлика от тях тираничните и тоталитарни режими имат за цел да заличат плурализма,
да изкоренят всяко другомислие и дори да установят единен идеологически режим под
заплаха от държавна принуда и даже от несакционирано насилие. По този начин всяко
нормотворчество, особено това, на което му липсва компетентността да се произнася по
съществуването и практикуването на основни човешки права, се явява противно на
закона и на практика е акт, чиято цел е нарушаване на чл. 11, ал. 2 от Конституцията и
по същността си е заявка за установяване на идеологически тоталитарен режим в
Републиката.
Въпреки че явлението, за което алармираме е все още частично, ентусиазмът, с
който редица общински съвети се поддават на тенденцията да уреждат конституционни
въпроси с общински наредби, налага да заявим своето несъгласие и протест срещу
всяка такава наредба, независимо колко благовиден е предлогът за нейното
предложение и приемане. Считаме този протест за наш дълг и право пред законите и
Конституцията на България и пред собствената си съвест.
С оглед на горното:
Призоваваме всички религиозни общности да не изпълняват местни наредби,
които нарушават религиозните и граждански права на хората и ограбват дадената ни от
Конституцията и ЕКПЧ свобода. Тези наредби, в които се третира ограничаването на
основни човешки права, са нищожни като противоречащи на закона, Конституцията и
международните актове, които са част от българското вътрешно право. И не само това.
Бог е създал човеците със свободна съвест, така че тези, които Го търсят, да Го познаят,
и светските власти нямат право, нито могат да ограничат тази свобода. Призоваваме
всички християни – евангелско-протестантски, православни, римокатолици и други, да
продължат да упражняват дадените им от Бога и от закона права на вяра,
вероизповедание, проповядване, събрания, богослужение и сдружаване.
Призоваваме засегнатите вярващи във всички общини, където подобни наредби
вече са били приети, да употребят всички позволени от закона средства, за да се
противопоставят на тираничните забрани. Тези средства включват воденето на съдебни
дела за отмяна на противозаконните общински наредби; упражняване на правото на
публична проповед и споделяне на вярата; упражняване на правото на петиции, жалби
и подписки срещу всяка инициатива, която противозаконно ограничава граждански и
човешки права; упражняване на правото на публични мирни шествия и демонстрации в
защита на конституционния законов ред и свободата на вяра в Бога.
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Настояваме за широк публичен дебат и обяснения от общинските съветници
относно причините, поради които редица общински съвети не зачитат основните
закони на страната, правовия ред и йерархията на нормативните актове.
Настояваме за прозрачност на държавните и управленски органи пред всички
данъкоплатци, които издържат администрацията, включително и пред тези, които имат
религиозни убеждения, относно мотивите, с които се ограничават правата на хората в
България единствено и само поради факта, че вярват в Бога.
Християнската църква е била гонена през годините от императори, атеистични
идеолози и държавно-терористични режими. Заробването на цели народи чрез терор
над умовете и сърцата на хората, чрез забрана и ограничаване на съвестта, вярата в Бога
и нейното публично проявление беше част от близкото минало на нашата страна.
Затова дълг, отговорност и право на всеки християнин е, независимо от богословските
различия, да се противопостави на всеки опит за връщане на полицията на мисълта и
робството на духа, особено в съвременна демократична България.
Ние сме за реда, правото, справедливостта и срещу хаоса и анархията. Ние сме
убедени, че светският управник е назначен от Бога да бъде служител на доброто, а не на
беззаконието. Затова сме решени да отстояваме твърдо правото си на вяра и слово в
защита на всички спазващи закона български и чужди граждани под юрисдикцията на
Република България.
С уважение,
Следват подписи на църкви, християнски религиозни общности и организации, в
подкрепа на горната декларация-призив
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