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                            РЕШЕНИЕ 

                     № 724  

      гр.София,04.10. 2021 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ,  Петчленен разширен заседателен 
състав, определен с Разпореждане № 2024/14.11.2019г. на Председателя на КЗД, състоящ се от 
следните членове на Комисията: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Й. 
ЧЛЕНОВЕ:           З.Д.    

       Б.Х. 
       П.К. 
       О.К. 
        

 
след като изслуша докладваната от З.Д. преписка № 877 по описа на Комисията за 2019 г., 

приета за изяснена от фактическа и правна страна с протоколно решение за да се произнесе 
съобрази: 

Производството по преписка № 877/2019 г. е образувано с разпореждане № 

2024/14.11.2019г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по жалба с 

вх. № 44-00-3444/31.10.2019г.,  подадена от К.И.И. от гр. М. срещу ТЕЛК – М. „Д.“, гр. П.. 

  Предвид оплакванията за по-неблагоприятно третиране по смисъла на чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. по признаци „увреждане“ и „лично положение“, преписката е разпределена за 

разглеждане от Петчленен разширен заседателен състав. 

  Жалбата отговаря на изискванията на чл. 51 от ЗЗДискр. и съставлява годно основание за 

образуване на производство.  

 Не са налице отрицателни процесуални предпоставки, възпрепятстващи разглеждането на 

жалбата и произнасяне на Комисията за защита от дискриминация по същество. 

 Надлежни страни по преписката са: 

1. Жалбоподател : 

К.И.И., с адрес: гр. М.***. 

2.Ответна страна : 

  ТЕЛК-М. „Д.“, гр. М.,  с адрес: гр. М ***.                                       

 Според оплакванията в жалбата може да се направи предположение, че фактическият 

състав на евентуалното нарушение се състои в следното: 

Жалбоподателят сочи, че е с множество заболявания и притежава етапни епикризи, с които 

същите се доказват. Явил се е на ТЕЛК комисия на 21.10.2019г. и повторно се явил на 

28.10.2019г. Трябвало е да му издадат ТЕЛК решението на 31.10.2019г., но било пренасрочено на 

07.11.2019г. Междувременно от НОИ му е било спряно изплащането на пенсията. С месец 

ноември ставали три месеца, откакто не му е изплащана такава и по този начин не можел да си 

купи лекарства, а самите лекарства му ги изписвали в рецептурната книжка на 7 ноември. 

Съобщава, че това е наложило да заложи различни вещи в заложна къща, които е следвало да 
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откупи до 31.10.2019г. и по този начин ги загубил. Сочи, че на ТЕЛК комисия се освидетелства 

от месец август 2011г. и това, че много хора починали от психическия тормоз от страна на 

ТЕЛК-М.. Определя действията на ТЕЛК М. като „садистични“ спрямо жителите на гр. М..          

Въз основа на гореизложеното моли КЗД да се произнесе съгласно правомощията си. 

Прилага доказателства по опис. 

Проведено е проучване по реда на чл.55-чл.59 от ЗЗДискр. 

В хода на проучването са изискани становища, информация и доказателства от ответната 

страна. 

С вх.№ 18-00-20/10.02.2020г. председателят на ТЕЛК М. д-р Н.П. предоставя становище, в 

което сочи следното: 

В ТЕЛК-М. има чакалня за пациенти, където на видно място е поставена достатъчно 

писмена информация по освидетелстването на пациентите. Отделно от това има заделено време 

от 12.30 до 13.00 ч. всеки работен ден, в който той като председател информира пациентите по 

зададени от тях въпроси, искания, информация по освидетелстването. На вратата, през която се 

влиза към кабинетите за прегледи има 3 напомняния - справки от 12.30-13 ч., не чукайте на 

вратата и не влизайте без повикване. 

Няколко дни преди освидетелстването на 21.10.2019 г. жалващото се лице между 13 и 14 ч. 

нахлул в ТЕЛК-М. с бастун под лявата мишница и започнал да му търси сметка защо всеки път 

му се назначава толкова късна дата за преосвидетелстване, че губи много време за заверяването 

на ЕР, дадено му от ТЕЛК. Не пропуснал да го заплаши, че има много влиятелни приятели и т.н. 

След като го изслушал, го попитал подготвена ли му е медицинската документация за 

преосвидетелстване, за да бъде освидетелстван на по-ранна дата, на което И. отговорил, че не е и 

той трябва да напише каква трябва да е исканата медицинската документация. За информация на 

КЗД подготовката на документацията за явяване пред ТЕЛК е пряко задължение на личния ОПЛ 

- съгласно чл.23 ал.2 от Правилника за работа на органите за медицинската експертиза. 

В деня на явяването 21.10.2019 г. пациентът бил върнат да предостави липсващата 

медицинска документация съобразно установените заболявания от предходното 

освидетелстване. На назначената нова дата - 28.10.2019 г. представил медицинска документация 

на 21.10.2019 г., подготвена след излизането от ТЕЛК от ортопед, на 22.10.2019 г. - от невролог и 

от 23.10.2019 г. - от пулмолог. Ако пациентът бил освидетелстван по наличната документация на 

21.10.2019 г, крайната му оценка е щяла да бъде 80 % ТНР. 

От гореизложеното е видно, че ТЕЛК го е дискриминирал, за да получи реална оценка за 

здравословното му състояние - 100 % ТНР без чужда помощ, от което лицето явно не е 

впечатлено. На 05.11.2019 г. при получаване на ЕР отново имало неприятни сцени, което 

наложило да бъде извикана охраната на болницата, но докато тя дошла той си бил отишъл. 

За нормална работа на една ТЕЛК по действащата нормативна база, законодателят е 

постановил 2400 ЕР годишно. ОБЩА ТЕЛК-М. за 2019 г. има 4785 ЕР, за 2018 г. - 4410. В 

предвид тази претовареност в чакалнята на ТЕЛК е дадена информация, че пациентите 

освидетелствани през тази седмица - понеделник и вторник, получават експертното си решение 

във вторник следващата седмица от 12 ч. Освидетелстваните в сряда и четвъртък, получават ЕР в 

следващия четвъртък в същото време. Това не е закононарушение, от друга страна го правят не 

само от претовареност, но и от необходимост за полагане на подписите на консултант-

специалистите - белодробни болести- идващ само в понеделник, очни болести - идващ само във 

вторник, псих. болести - идващ само в първия и третия четвъртък от месеца. 

Медицинското експертно досие /МЕД/ на лицето е подадено на 12.08.2019 г. за срочно 

преосвидетелстване от ТП на НОИ- М. чрез регионалната Картотека за медицинската 

експертиза- гр.М.. Срочно освидетелстваните лица за определения месец за да няма нарушение 

/забавяне в преосвидетелстването/ са длъжни да ги освидетелстват от 1-во до 31-во число на 

месеца всеки работен ден. 

Накрая следвало да отбележи следното: приложената от пациента медицинска 

документация най-ясно показва, че независимо от неговото поведение, ТЕЛК са спазили начина 

на отношение към всички пациенти, което да бъде в тяхна полза и получат полагащата им се 

оценка ТНР. 
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Колкото до „садистичното" отношение от страна на ТЕЛК- М. и останалите нелицеприятни 

заключения, внушения и искания, може да каже от името на работещите в ТЕЛК-М., че работят с 

хора с увреждания, търсещи подкрепа и разбиране, при които в определени моменти 

взаимоотношенията с тях могат да надхвърлят границите на нормално приетите, за което 

проявяват разбиране. 

Проведено е открито заседание, на което са изслушани доводите на страните. Съставът е 

преценил, че преписката е изяснена от фактическа и правна страна и я е обявил за решаване. 

След като прецени събраните по преписката писмени доказателства и обясненията на страните в 

тяхната съвкупност, Петчленен разширен заседателен състав приема за безспорно установено 

следното: 

Видно от представени поетапни епикризи, жалбоподателят след претърпяно ПТП през 

2010г. е с нарушена двигателна способност, вследствие фрактура на дясна подбедрица и колянна 

става с остатъчна ъглова деформация. Не е спорно между страните, че същият е подал документи 

за освидетелстване пред ТЕЛК-М.. Спорът е за това, че на определената дата 21.10.2019г. 

жалбоподателят е бил върнат от ТЕЛК-М., тъй като не е представил липсващата медицинска 

документация и при това положение би получил крайна оценка 80% ТНР, а не 100%, каквато е 

реалната оценка за здравословното му състояние. Оплакванията на жалбоподателя са, че при това 

забавяне е бил лишен от пенсия и от доходи. 

Според настоящият състав твърденията на К.И.И. за дискриминационно отношение спрямо 

него, изразяващо се в забавяне на издаване на ЕР на ТЕЛК-М., изразяващо се в различно 

отношение към него от страна на ТЕЛК-М., не намират опора в доказателствения материал по 

преписката, поради следните съображения: 

Медицинското експертно досие /МЕД/ на жалбоподателя е постъпило в ТЕЛК-М. на 

12.08.2019г. съгласно чл.69, ал.1 от Наредба за медицинската експертиза /НМЕ/ за срочно 

преосвидетелстване, като е изпратено от НОИ чрез РКМЕ. Срочното преосвидетелстване се 

извършва от 01 до 31 октомври 2019г. за освидетелстваните през м. октомври 2016г., 2017г. и 

2018г. всички работни дни. Видно е, че в конкретния случай дори след изискана допълнителна 

медицинска документация няма забавяне в  преосвидетелстването на жалбоподателя К.И. и е 

издадено ЕР №3688/21.10.2019г. 

Съгласно чл.32, ал.3 от Правилника за устройство и организация на работа на органите на 

медицинската експертиза и Регионалните картотеки /ПУОРОМЕРКМЕ/ срока на 

новоназначената дата при представяне на допълнителна медицинска документация е 18.11.2019г. 

/тримесечен за преосвидетелстване от датата на получаване в ТЕЛК/. 

Чл.32, ал.4 има още по-строги изисквания, че когато за изясняване на отделни случаи се 

изисква непредставени документи или изследвания срокът по предходния член 32, ал.3 започва 

да тече от момента на тяхното представяне. 

Видно от гореизложеното ТЕЛК-М. не се е възползвал от правата си, тъй като веднага след 

представяне на допълнително изисканата документация жалбоподателят е освидетелстван без 

закъснение и не само, че не е бил дискриминиран, то са му  спестени тези неудобства. Освен това 

действията на ответната страна са го предпазили от и от санкцията по чл.69, ал.3 от НМЕ, която 

изисква да се отбележи закъснението при преосвидетелстване след 31.10.2029г., като ТЕЛК е 

задължена да отбележи закъснението и причините за това закъснение, което в конкретния случай 

не е по вина на ТЕЛК-М., а по вина на жалбоподателя И.. Както вече беше посочено, късното 

издаване на ЕР на ТЕЛК на жалбоподателя не зависи от действията на ТЕЛК. Експертното 

решение се изпраща в РКМЕ-М. и съгласно чл.112, ал.1, т.3 то може да бъде обжалвано от 

пациента в срок от 14 /1+14/ и най-ранната дата е 16-ят ден след получаването му, след което, 

съгласно действащата нормативна уредба РКМЕ го препраща до заинтересованите страни-НОИ, 

съответните дирекции „Социално подпомагане“, работодатели, като те ползват същите права по 

евентуално обжалване на постановено ЕР. Ако РКМЕ изпрати експертното решение в същия ден 

на заверката и бъде получено от заинтересованите страни най-кратния срок за заверка на едно ЕР 

е 31 календарни дни. 

От анализа на тези факти се налага извода, че заверката на което и да било ЕР зависи от 

дейността на РКМЕ и останалите заинтересовани страни и ТЕЛК няма никакво отношение към 

тази дейност. Доколко посочените страни се съобразяват с действащото законодателство и 
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регламента на чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето, не е предмет на настоящото производство. 

А фактът, че жалбоподателят не е представил в срок медицинската документация, съответно 

Експертното решение е заверено по-късно, не е по вина на ТЕЛК-М.. 

Настоящият състав счита още, че съгласно чл.20, т.3 от НМЕ лекуващите лекари /лекари по 

дентална медицина/ и ЛКК /лекарски консултативни  комисии/ са длъжни „ да осведомяват 

осигурените по всички въпроси, възникнали във връзка с временната и трайната им 

неработоспособност“. В състава няма съмнение, че жалбоподателят К.И. не е бил наясно с цялата 

процедура по освидетелстване пред ТЕЛК, но отговорността за това не следва да бъде търсена  в 

ТЕЛК, в конкретния случай ТЕЛК като структура към М. „Д.“-гр. М.. 

Напротив, по безспорен начин се установи, че ТЕЛК- М. „Д.“- гр. М. изцяло е защитила 

интересите на жалбоподателя К.И.. Следва да се отбележи, че от всички събрани материали по 

преписката е видно, че ТЕЛК-М. е предприела мерки за преодоляване на проблемите на 

жалбоподателя. Настоящият състав приема още, че системата на здравеопазването е резултатна 

само тогава, когато всички участници в нея правят най-доброто за здравето на гражданите, а 

всяко звено в нея има своите правила и те важат за всички. За постигането на доброто на 

гражданите следва всички участници да работят заедно и с разбиране. 

Според настоящият състав твърденията на К.И. за дискриминационно отношение, 

изразяващо се в различно отношение към него от страна на ТЕЛК-М. „Д.“, гр. М., не намират 

опора в доказателствения материал по преписката. 

Не са подкрепени с никакви доказателства твърденията на жалбоподателя, че спрямо него 

прилага неравно третиране, че спрямо него се осъществява някаква форма на тормоз. 

Настоящият състав приема за установено, че у жалбоподателя действително се е създало такова 

субективно впечатление. Така са формулирани и твърденията в жалбата. Това субективно 

усещане обаче, дори да е доказано по безспорен и категоричен начин, не е доказателство за 

извършена дискриминация. Създаването на пречки трябва да се установи обективно, а 

доказателства в тази насока липсват. Не е преодоляна първоначалната доказателствена тежест по 

смисъла на чл.9 ЗЗДискр. и поради липсата на доказателства жалбата е неоснователна. 

  

С оглед на гореизложеното и на основание чл.65, т.5 от ЗЗДискр. Петчленен разширен 

заседателен състав на Комисия за защита от дискриминация 

 

                               Р Е Ш И :  

 

УСТАНОВЯВА по отношение на К.И.И., с адрес : гр. М ***, че ответната страна ТЕЛК-М. 

„Д.“, представлявана от д-р Н.П.,  не е извършил нарушение на Закона за защита от 

дискриминация по смисъла на чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. по признаци „увреждане“ и „лично 

положение“. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44-00-3444/31.10.2019г., подадена от К.И.И. от 

гр. М.. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред 

административния съд по седалището на териториалната структура на КЗД, в чийто район се 

намира постоянния или настоящия адрес (седалището) на жалбоподателя. 

 

 

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

( С.Й.) 

 

 

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

                                                        ( З.Д. ) 
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             ......................................................... 

( Б.Х.) 

 

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

( П.К.) 

 

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

( О.К.) 

 


