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РЕШЕНИЕ  

 

 

№ 532 

 

 

      гр. София, 11.06.2021 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчленен разширен 

заседателен състав, определен със Разпореждане № 834/16.06.2020 г. на председателя на 

КЗД, по реда на чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за защита от дискриминация, състоящ се от 

следните членове: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БАКИ ХЮСЕИНОВ 

ДОКЛАДЧИК:САБРИЕ САПУНДЖИЕВА 

ЧЛЕНОВЕ:ЗЛАТИНА ДУКОВА 

                    ПЕТЪР КИЧАШКИ 

                    СОФИЯ ЙОВЧЕВА    

     

                

разгледа докладваната Сабрие Сапунджиева преписка № 432 по описа на Комисията за защита 

от дискриминация (КЗД) за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството по преписката е образувано с Разпореждане № 834/16.06.2020 г. на 

Председателя на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, по жалба с вх. № 44-00-

1374/26.05.2020 г. и допълнение към нея с вх. № 44-00-1563/09.06.2020 г., подадени от Г. А. К. 

срещу „С – Х.“ ЕООД, представлявано от управителя М. М.. В жалбата са изложени оплаквания 

за, поради което преписката е разпределена за разглеждане от Петчленен разширен заседателен 

състав.  

Предвид изложените твърдения за дискриминация по признаци „лично положение“ и 

„имуществено състояние“ по смисъла на чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация и 

на основание Разпореждане № 834/16.06.2020 г. на председателя на КЗД преписката е 

разпределена на Петчленен разширен заседателен състав на КЗД. 

І. Конституирани страни по преписката са:  

Г.А.К., в качеството на жалбоподател, с адрес: гр. Х. 
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„С - Х“ ЕООД, представлявано от управителя М. М., като ответна страна,  с адрес: гр. 

Х.. 

В жалба с вх. № 44-00-1374/26.05.2020 г. Г. А. К. посочва, че На 02.04.2019г. на майка му 

открили  на белия дроб, без да е имала болки или симптоми свързани с това заболяване. 40 дни 

по-късно, на 12.05.2019г., тя починала в дома им, без да получи специализирана здравна помощ, 

както вкъщи, така и в болнично заведение, защото О. в Х. отказала да я приеме. 

Твърди, че три пъти събирал личните ѝ вещи за прием в О., но въпреки молбите му не я 

приели. Още щом открили заболяването майката на жалбоподателя започнала да вдига 

температура и всеки ден се чувствала зле. 

Първият път не я приели с обяснението, че трябва да направят някакви нови изследвания 

на пробите, взети от нея, някъде в някакъв друг град. Затова трябвало да чакат 2 седмици вкъщи 

да дойдат резултатите. Посочва, че нямало никакви други изследвания, никакво лечение, само 

медикаменти за сваляне на температурата в домашна обстановка. 

Когато след 2 седмици излезли резултатите от новите изследвания и се оказало, че 

наистина има злокачествен тумор в белия дроб отишли отново в болницата с надеждата, че ще 

я приемат. Този път не я приели с обяснението, че нямало свободно място в О.. След известно 

време щели да изписват някаква жена и чак тогава щяло да има едно свободно място. Не казали 

на жалбоподателя, че ще им съобщят по някакъв начин кога точно ще се освободи това място, 

за да отидат. Жалбоподателят твърди, че се наложило той да реши кога и как да пита дали се е 

освободило мястото или е. Добавя, че в О. в Х. не се дават никакви обяснения на болните и на 

техните близки за нищо. 

Твърди, че нямало място за оболната му майка в О. в Х.. Твърди, че дори с информация 

не им помогнали, а трябвало да чакат. Жалбоподателят твърди, че трябвало той да преценява 

кога и какви лекарства да ѝ дава, написани му на рецепта от „лекуващите" я о., да преценява 

кога и какви инжекции да ѝ бие, кога и какви системи да ѝ слага, кога и какви лекарства да ѝ 

дава за сваляне на температурата и т.н. 

Сочи, че третият път, когато тръгнали към болницата с надеждата, че ще я приемат, тя 

вече била много зле. Не можела вече да се придвижва самостоятелно, затова в паниката си 

жалбоподателят извикал спешна помощ. Посочва, че в спешното отделение ѝ сложили един 

урбазон и това била оказаната помощ. Дежурният лекар казал, че повече с нищо не може да ѝ 

помогне и че трябва да си вървят вкъщи или да я приемат по спешност в О.. Дежурният лекар 

от спешното отделение се обадил по телефона на „лекуващия“ я  Б. и му обяснил в присъствието 

на жалбоподателя каква е ситуацията. Б. пожелал да разговаря с жалбоподателя по телефона и 

казал следното: „Как може да съм бил толкова нагъл, че да го притеснявам. Наглостта ми вече 

преминала всякакви граници, защото и друг път съм се бил обаждал по телефона, за да го питам 

нещо си (най-вече как да лекувам мама и кога ще я приемат в болница)! И как може да съм 

толкова тъп, че да не разбера, че нямало никакъв, ама никакъв смисъл да бъде приета в болница. 

От това по-ясно нямало как да ми го каже!", след което затворил телефона. 

Оказало се, че линейката можела да я вземе, но не можела да я върне у дома. Такъв бил 

редът. Казали, че трябва сам да я закара до вкъщи, както и с каквото може. Добавя още: 

„Последвалото пренасяне до вкъщи с пластмасов стол, на който тя с последните си сили на тоя 

свят се опитваше поне да седи, за да можем ние с братовчед ми да я носим на ръце, тя падайки 

постоянно от стола, защото нямаше вече сили да седи, ние придържайки я с една ръка да не 

падне, а с другата ръка носейки стола първо до колата, после 2 етажа нагоре по стълбите 

(защото няма асансьор),... я доуби!! Същата нощ тя почина в неописуеми мъки, без изобщо да 

се стабилизира нито на йота от последното си пътуване на този свят!“ 
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Посочва, че майка му – М. Г. Д., 55 години плащала такса за здравни осигуровки, въпреки 

лишенията, които им коствали, защото знаели, че един ден ще има нужда от тези пари и от 

здравната система, но за нея нямало нито здравна система, нито пари. 

Твърди, че пише жалбата си с 1 година закъснение, защото всеки път, когато сядал да 

пише спомените нахлували и се сривал психически от неописуемата болка и мъка. 

Твърди, че това е недвусмислен пример за медицинска дискриминация, на лекарска 

дискриминация спрямо пациент, на болнична дискриминация спрямо здравноосигурено лице. 

В заключение добавя, че цели да бъде предотвратена занапред появата на подобни случаи 

в о.б. в гр. Х., както и „да няма повече хора в обществото, които цял живот са плащали, за да 

получат здравна помощ от него и когато най-много им потрябва, да получат отказ, защото 

здравната помощ няма време за тях, няма гориво в линейката за тях, няма място в болницата за 

тях и изобщо няма смисъл да бъдат лекувани, щом са се разболели от толкова сериозна болест“. 

В допълнение с вх. № 44-00-1563/09.06.2020 г. жалбоподателят уточнява, че защитеният 

признак, във връзка с който майка му и той били по-неблагоприятно третирани, е свързан с 

обстоятелството, че той и майка му са хора с обикновен произход, с нисък социален статус и 

ниско обществено положение, както и ниско материално състояние. Сочи, че като обикновени 

хора и такива с нисък социален статус били по-неблагоприятно третирани от болничното 

заведение от хора в подобно положение, при сравними, сходни обстоятелства. Твърди, че всяко 

друго лице при сходни обстоятелства, което се нуждае от специализириано болнично 

медицинско лечение би било прието в болница и би било лекувано. 

В допълнение с вх. № 44-00-2319/14.08.2020 г. жалбоподателят прилага копие от писмо 

от ИА „Медицински надзор“. 

По преписката е проведено е проучване по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр., в хода на 

което становища, документи и информация по случая са изискани от ответната и 

заинтересованите страни, а именно: 

В постъпилото становище с вх. № 18-00-106/06.08.2020 г. ответната страна посочва, че за 

смъртта на майка си Г. К. е сигнализирал и други държавни институции, като относимо в случая 

била извършената проверка от ИА „Медицински надзор". В това производство били събрани 

обясненията на д-р С. Б. /цитиран в жалбата/ и д-р Г. Я. - Началник отделение по медицинска 

о в С - Х ЕООД. Твърди, че лично е разговарял и с двамата лекари, като нито в представените 

от тях обяснения, нито в разговора с тях е установил каквото и да е различно третиране на 

майката на жалбоподателя спрямо останалите пациенти. Посочва, че при лечението на М. Д. са 

спазени всички алгоритми и правила на терапевтично поведение. 

Сочи, че на 17.07.2020 година с Констативен протокол №13-342 ИА „Медицински надзор" 

е констатирала пропуски в документацията и е направила предписание, което към момента на 

изготвяне на настоящото становище било изпълнено. Твърди, че изложените от д-р Б. 

аргументи, че пациентката не е подходяща за хоспитализация и назначаване на хт лечение били 

възприети от ИА „Медицински надзор" за правилни и не фигурират като нарушение на 

Медицински стандарт „Медицинска о". 

Твърди, че разбират мъката на близките на починалата и изказват своите съболезнования, 

но посочва, че лекарите в С-Х ЕООД не са станали причина за смъртта ѝ, нито пък тя била 

третирана по по-различен начин от всички останали пациенти. Добавя, че твърденията на 

жалбоподателя за нисък социален статус, обществено и материално положение нямат никакво 

отношение и значение за дейността на лечебното заведение и е безпредметно и невъзможно да 

бъдат установявани в отношенията им с пациентите. 

Прилага като доказателства копия на следните писмени документи: Констативен 

протокол №13-342 ИА „Медицински надзор“; Становища на д-р С. Б. и д-р Г. Я.. 
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Проведено е едно открито заседание по преписката. В първото заседание, проведено на 

30.02.2021 г. жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. Ответната 

страна – „С - Х“ ЕООД, представлявано от управителя М. М., като ответна страна,  с адрес: 

гр. Х., редовно уведомен, не се явява и не се предсавлява. Приет и приобщен към преписката е 

докладът-заключение.След като преписката е счетена за изяснена от фактическа и правна 

стрна, съставът е обявил, че ще се произнесе с решение в закоустановения срок, като е дал на 

страните 10-дневен срок за представяне на писмени бележки. 

След като прецени поотделно и в своята съвкупност събраните по преписката писмени 

доказателства, и обясненията на страните, Петчленен разширен заседателен състав, прие 

за установено от фактическа и правна страна, следното: 

Процесната жалба е допустима и по същество основателна. 

Съгласно чл. 9 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) в производството пред 

Комисията, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз 

основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната 

страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен. 

Ответната страна по преписката не е оспорила, че е нямало свободно място в болницата. 

Не е оспорено също обстоятелството, че са дали информация относно лекарствата, които 

следвало да бъдат давани на майката на жалбоподателя, с оглед на което може да се направи 

изводът, че пациенти с една и съща диагноза се третират по различен начин.  

В становището на ответната страна е посочено, че пациентката не е била подходяща за 

хоспитализация, но не се навеждат доказателства, че по някакъв начин е било оказано 

съдействие и помощ на майката на жалбоподателя във връзка с нейното заболяване. Макар и 

по отношение на М. Д. да са налице лекарски аргументи, че пациентката не е била подходяща 

за хоспитализация, настоящият състав отчита, че лекарската професия е на първо място 

хуманна професия и оказването на помощ на пациент в тежко състояние, както и на неговите 

близки е свързано с осигуряването на всякаква възможност за подкрепа. 

Не са оспорени по никакъв начин твърденията на жалбоподателя, че майка му не е била 

настатанена в лечебното заведение поради посочените от него причини, което е основание да 

се приеме, че други пациенти в сходно положение са били третирани различно от начина, по 

който е била третирана майката на жалбоподателя.  

Ответната страна не е оспорила по категоричен начин твърденията на жалбоподателя за 

дискриминация по признаците „лично положение“ и „имуществено състояние“ по чл. 4, ал. 1 

ЗЗДискр. съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗЗДискр., а именно: „В производството за защита от 

дискриминация, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз 

основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната 

страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен.“ 

За да е налице проява на дискриминация по смисъла на ЗЗДискр., е необходимо да са 

осъществени всички елементи от фактическия състав на приложимата специална правна норма, 

както от обективна, така и от субективна страна.  

За да бъде квалифицирано дадено деяние като дискриминационно трябва да има за 

резултат нарушаване на принципа на равенство и да е обусловено от защитен признак по 

смисъла на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. И в двете хипотези за пряка или непряка дискриминация 

съгласно нормата на чл.4, ал.2 и ал.3 от ЗЗДискр. законодателят е определил, че следва да е 

налице „неблагоприятно третиране” на обекта на дискриминация. „Неблагоприятно третиране” 

по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗЗДискр. е всеки  акт, действие или бездействие, което пряко 

или  непряко засяга права или законни интереси на индивида. Доказването на дискриминация 

изисква първо, да се установи факта на неравно третиране, на сравнимост на ситуацията, на 
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защитения признак, както и на различието по този признак със сравняваните лица и второ, да 

се докажат факти, от които може да се направи обосновано предположение за възможно 

осъществяване на неравно третиране поради защитен признак, т.е. за причинната връзка между 

спорното третиране и защитения признак.  

За да постанови правилно решение съставът разгледа и обсъди доказателствата по 

преписката в тяхната съвкупност и поотделно, като прецени както относимостта им към 

предмета на спора, така и тяхната годност и доказателствена тежест. 

Съставът, като взе под внимание и обсъди доказателствата по преписката, счита, че 

ответната страна не е направила пълно насрещно доказване по отношение на това, че 

принципът на равно третиране не е нарушен. Не са представени убедителни доказателствени 

средства в подкрепа на твърденията, че не е налице дискриминация.  

Възраженията на ответната страна за липса на осъществена дискриминация по 

защитените от закона признаци „лично положение“ и „имуществено състояние“  не се 

подкрепят от събраните по настоящия казус доказателства. 

С оглед установената дискриминация по признаци „лично положение“ и „имуществено 

състояние“ настоящият състав счита, че спрямо ответната страна следва да бъде наложена 

глоба в размер на 500,00 (петстотин) лева, тъй като нарушението е първо поред.  

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 65, т. 1 във връзка с чл. 47, т. 3, вр. с чл. 78, 

ал. 1, вр. с 47, т. 6 ЗЗДискр. настоящият състав  

 

РЕШИ 

 

 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна С - Х“ ЕООД, представлявано от управителя М. М., 

с адрес: гр. Х., е извършила нарушение на Закона за защита от дискриминация въз основа на 

признаците „лично положение“ и „имуществено състояние“ . 

 

НАЛАГА, на основание чл. 47, т. 3 във връзна с чл. 78, ал. 1, на ответната страна С - Х“ 

ЕООД, представлявано от управителя М. М., с адрес: гр. Х.,  поради установена дискриминация 

по признаци „лично положение“ и „имуществено състояние“, глоба в размер на 500,00 

(петстотин) лева, платими, на основание чл. 83 ЗЗДискр., по сметка на Комисия за защита от 

дискриминация в Българска народна банка, с банков идентификационен код BNBGBGSD и 

IBAN:BG85BNBG96613000118401.  

 

ПРЕПОРЪЧВА, на основание чл. 47, т. 11 от Закона за защита от дискриминация, 

ответната страна - С - Х“ ЕООД, представлявано от управителя М. М., с адрес: гр. Х., да се 

въздържа и да съблюдава  занапред за действия, които биха могли да породят съмнение у 

гражданите за проява на дискриминация въз основа на защитените от закона признаци „лично 

положение“ и „имуществено състояние“. 

 

Препис от решението да се изпрати на страните по преписката. 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано чрез Комисията за защита от 

дискриминация по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен 

/четиринадесетдневен/ срок от получаването му пред административния съд по седалището 
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на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто 

район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.  

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................            

   БАКИ ХЮСЕИНОВ 

 

ЧЛЕНОВЕ:   ...................................  

                        САБРИЕ САПУНДЖИЕВА           

    

   ................................... 

                         ЗЛАТИНА ДУКОВА 

 

   ...................................  

   ПЕТЪР КИЧАШКИ         
 

                   ................................... 

   СОФИЯ ЙОВЧЕВА 

 

 


