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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 302 

                   

 гр. София, 11.03.2021 г. 

                

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Петчленен разширен заседателен 

състав, определен с Разпореждане №1581/10.10.2019 год. на Председателя на КЗД,  в състав: 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Дукова 

                                 ЧЛЕНОВЕ: Сабрие Сапунджиева 

                                                                                                                        Петър Кичашки 

                 Орлин Колев 

                  Баки Хюсеинов 

 

в закрито заседание разгледа докладваната от Сабрие Сапунджиева преписка №773 по описа 

на Комисията за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното: 

 Производството по преписката е образувано с Разпореждане №1581/10.10.2019 год. 

на Председателя на Комисията за защита от дискриминация въз основа на постъпила жалба в 

КЗД с вх.№ 44-00-3039 от 01.10.2019 г. подадена от Н. Б. Л.от гр. К. 

           С оглед изложените оплаквания за по-неблагоприятно третиране по признак “етническа 

принадлежност”, „произход“ и „увреждане“  преписката е разпределена за разглеждане от 

Петчленен разширен заседателен състав.  Производството е по реда на Раздел І от Глава 

четвърта на Закона за защита от дискриминация. 

           След като разгледа инициативния документ, подаден от Н. Б. настоящият състав счита, 

че същият отговаря формално на изискванията на чл.51 и чл.52 от ЗЗДискр. и съставлява годно 

основание за образуване на производството, а относно фактическия състав на евентуалното 

нарушение приема следното:  

В жалбата на Н. Л.са изложени оплаквания срещу действия на членовете ТЕЛК - 

общи заболявания към МБАЛ „д-р Н. В.” АД гр. К. и НЕЛК- Специализиран състав по 

Хирургични и ортопедични болести във връзка с издадено Експерно решение №*** от 

заседание № г. на ТЕЛК общи заболявания към МБАЛ д-р Н. В. АД гр. К. и Експертно 

решение №* от заседание №*г. на Специализиран състав по Хирургични и ортопедични 

болести на НЕЛК. Жалбоподателката сочи, че с горепосочените експертни решения трайно 

намалената й работоспособност е намалена от 68 % на 40 % при много повече заболявания в 

сравнение с предишното освидетелстване от ТЕЛК и НЕЛК.  Твърди, че е дискриминирана от 

членовете на ТЕЛК общи заболявания към МБАЛ  „д-р Н. В.“ АД гр. К. и от членовете на 

НЕЛК – Специализиран състав по Хирургични и Ортопедични болести тъй като необективно 

на извършени и невзети предвид нейни изследвания, съгласно Експертните решения на ТЕЛК 

и НЕЛК й е определен 40 %ТНР.  При извършена служебна проверка на жалбата са 

констатирани нередовности и е даден 3-дневен срок на жалбоподателката за отстраняването 

им.  
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Съгласно чл.27, ал.2 от АПК преценката за допустимост на искането е абсолютно 

процесуално задължение за административния орган във всеки един момент от 

производството. В тази връзка, ако дори и в началото на проучването по чл.56 от ЗЗДискр., с 

оглед представените от жалбоподателя доказателства, се установи недопустимост, съставът  не 

следва да се произнася по същество. 

С указателно писмо на Комисия за защита от дискриминация от жалбоподателката  е 

поискано да уточни претенциите си, като посочи обстоятелства, предмет на произнасяне 

съгласно правомощията на административния орган, като е указано, че органите издали 

медицинските експертизи ( ТЕЛК и НЕЛК ) са колективни органи, поради това членовете на 

посочените органи не могат да носят отговорност за постановени от комисията актове.  

С писмо с вх. № 44-00-3320/29.10.2020 г. е постъпил отговор на жалбоподателката от 

което е видно, че Н. Л.не е отстранила констатираните нередовности на жалбата и не е 

изпълнила указанията в срока посочен в уведомление с вх. №44-00-3135/19.10.2020 г.  

Нещо повече, видно по постъпилото допълнение от Н. Б.нередовността на жалбата не е 

преодоляна с допълнителното писмо на жалбоподателката. По същество същото преповтаря по 

съдържание изложеното в жалбата, а именно  несъгласие с определената й  трайно намалената 

работоспособност  в издадените експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК. Искането за ревизия на 

медицинска експертиза не е от компетентността на Комисията, а от изложеното в жалбата и в 

допълненията към нея е видно, че именно такава проверка и промяна на действията и 

решенията на органите на медицинската експертиза е желаният от Н. Л.резултат. 

 Настоящият състав, след като се запозна с изложените в жалбата твърдения, 

съобрази становището на  жалбоподателката и с оглед на уредените в разпоредбата на чл.47 от 

ЗЗДискр. правомощия на Комисията за защита от дискриминация, съобразявайки основните 

принципи на административното производство /чл.4, ал.1 от АПК във вр. с чл.70, ал.1 от 

ЗЗДискр./ по реда на Административнопроцесуалния кодекс, субсидиарно приложим за 

неуредените в Закона за защита от дискриминация въпроси, намира за недопустима за 

разглеждане в производство пред Комисията за защита от дискриминация по реда на Глава 

Четвърта, Раздел І от ЗЗДискр. жалбата с вх.№ .№ 44-00-3039 от 01.10.2019 г. подадена от Н. Б. 

Л.от гр. К.  

       Съгласно чл.1 от ЗЗДискр. Законът за защита от дискриминация урежда всички форми на 

дискриминация и съдейства за тяхното предотвратяване. Повдигнатият в жалбата спор не 

касае до упражняване на общото правомощие на Комисията за защита от дискриминация, а до 

несъгласие с издадена медицинска експертиза от ТЕЛК и НЕЛК и ангажиране на отговорност 

на членовете на ТЕЛК и НЕЛК във връзка с издадените от тях решения. Видно е , че се иска 

промяна на определения  % ТНР. Следва да се отбележи, че в този случай редът и средствата за 

защита на жалбоподателката са регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс. КЗД 

няма правомощия да се произнася относно правилността на действия, на органите на 

медицинската експертиза, извършени в хода на производството. 

Актовете на НЕЛК подлежат на обжалване пред съответния компетентен 

административен съд , а не пред административен орган, какъвто е Комисията за защита от 

дискриминация. В случая жалбоподателката е разполагала с конкретна законова възможност и 

средства за защита във връзка с претенциите по неправилни или противоречиви според нея 

постановените актове. Към момента на подаване на жалбата и допълненията към нея липсват 

данни, че жалбоподателката е предприела действия за обжалване на издадените актове в 

законоустановения срок и по надлежния ред. Решенията на органите на медицинската 

експертиза, които не се обжалват или редът на обжалване е изчерпан са задължителни за 

всички органи в страната. Следва да се отбележи също, че законодателя изключва 

възможността актовете на медицинската експертиза да ангажира отговорност на членовете на 

ТЕЛК и НЕЛК. 
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        С оглед на гореизложеното настоящото оплакване не следва да бъде счетено като годно 

основание за „стартиране“ на производството относно нарушаване правото на равно третиране.  

      Липсата на компетентност на КЗД по настоящия случай се потвърждава и от факта, че 

жалбоподателката отправя искания за произнасяне от страна на Комисията относно акт 

медицински орган. КЗД няма правомощия да се произнася относно законосъобразността и 

правилността на действия, извършени в хода на медицинската експертиза по издаване на 

експертни решения. При действащата нормативна уредба, даваща автономност и независимост 

на органите на медицинската експертиза, въпросът за законосъобразността на актовете на 

посочените по-горе органи не може да бъде разрешен по пътя на административното 

производство пред КЗД.  

Предвид изложеното, в настоящият случай съставът счита за недопустимо разглеждане 

по същество на поставения в жалбата на Н. Б. Л. предмет, с оглед на преждеизложените 

обстоятелства.  

Воден от гореизложените обстоятелства, като съобрази разпоредбите на чл.4 от АПК 

във връзка с чл.31, ал.1 от АПК във връзка с чл.70, ал.1 от ЗЗДискр. от една страна и 

правомощията на КЗД, уредени от законодателя и чл.47 от ЗЗДискр. от друга, с оглед на 

гореизложеното и на основание чл.8, ал. 2, предложение първо от ППКЗД във вр. с чл. 52, ал.3 

от ЗЗДискр., Първи специализиран заседателен състав 

 

  Р Е Ш И: 

 

  ПРЕКРАТЯВА производството по преписка №773 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2019 г. 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх..№ 44-00-3039 от 01.10.2019 г. подадена от 

Н. Б. Л.от гр. К. . 

 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от получаването му пред административния съд по седалището на териториалната 

структура на КЗД, в чийто район се намира постоянния или настоящия адрес или седалището 

на жалбоподателя. 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………................. 

                 /Златина Дукова / 

        

            ЧЛЕНОВЕ:       …………………….................. 

         / Сабрие Сапунджиева / 

          

                ……………………………….... 

                    /Петър Кичашки / 

 

        ……………………………… 

         /  Орлин Колева  / 

 

        ……………………………….. 

                      /  Баки Хюсеинов  / 
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