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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 725 

 

гр. София, 04.10.2021 г. 

 

 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, Петчлененен разширен 

заседателен състав по чл. 48, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, определен с 

Разпореждане № 1182/27.07.2020 г. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация 

в състав:    

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Й. 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:    П.К.                                                                                                 

                                                                                                    С.С. 

                                                                                                    З.Д. 

                                                                                                    Б.Х. 

 

разгледа докладваната от П.К. преписка № 466 по описа на Комисията за защита от 

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

Производството е по реда на Раздел І от Глава четвърта  на Закона за защита от 

дискриминация. 

Производството по преписка № 466/2020 г. е образувано с Разпореждане № 

1182/27.07.2020 г. на председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по повод 

жалба с вх. № 44-00-1840 от 25.06.2020 г., придружена с допълнение с вх. № 44-00- 2045 от 

14.07.2020 г. по описа на КЗД, подадени от В.А.З. срещу „Д." АД. 

С оглед изложени твърдения за дискриминация, извършена по признаците „увреждане" и 

„възраст" по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., както и претенция за нарушение на права по Глава втора, 

Раздел III, чл.37 от ЗЗДискр., преписката е разпределена на Петчленен заседателен състав. 

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

образуване на производството. 

 Надлежни страни по преписката са: 

1. В.А.З., с постоянен адрес: гр. С., ***, в качеството на жалбоподател; 

2. „Д." АД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С., ***, представлявано 

от Д.Х.Д., Ж.М.Д., Ю.К.К. и Р.Ц.Д., в качеството на ответна страна. 

Постъпила е жалба с вх. № 44-00-1840 от 25.06.2020 г. по описа на КЗД, подадена от 

В.А.З., в която се посочва, че дъщеря му В.З. работи в А. и има право да застрахова един 

родител годишно. През 2018 г. и 2019 г. бил застрахован без проблеми и тогава нямало 

ограничения за възрастта. От 2020 г. били въведени такива ограничения. Сочи, че е инвалид с 

пожизнено признат ТЕЛК от 74%. Счита, че това е „уплашило" „Д.". Заявява, че това е 

дискриминация по признак „възраст" не само срещу него. 

          Прилага кореспонденция по електронна поща и Експертно решение № 0356/02.02.2017 г. 

В допълнение към жалба с вх. № 44-00-2045/14.07.2020 г. по описа на КЗД посочва, че 

отказът е заради наличие на 74% инвалидност с пожизнено Решение на ТЕЛК. Сочи, че родните 

застрахователи не обичат да плащат щети на никого, за което търсят всякакви поводи и ги 

намират, защото липсва контрол. Заявява, че плаща за застраховката „З." за 11 месеца годишно. 

Тя включва връщане на 200 лв. на годишна база от лекарства, което усвоява за 3-4 месеца, ако 

„влезе" пак трябва да плащат, поради което решават да му откажат тази застраховка поради 

възраст и тъй като е човек в неравностойно положение. Сочи, че в България инвалидите са в 

тежест на държавата и на обществото и че не водил съдебни дела срещу ответната страна, 

поради липса на средства, предвид пенсията, която получава, и разходите за лекарства, които 

понася. 

В допълнение към жалба с вх. № 44-00-2561/26.08.2020 г. представя фишове от заплатата 

на дъщеря си В.З. за м. юни и юли 2020 г. от „М." ЕООД. 
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В допълнение към жалба с вх. № 44-00-2740/17.09.2020 г. представя кореспонденция по 

електронна поща на В.З. и формуляр за застраховане на членовете на семейството на служители 

на К.. 

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

Постъпило е становище с вх. № 50-10-138/03.12.2020 г. по описа на КЗД от „Д." АД чрез 

изпълнителните директори Ж.Д. и Р.Д., в което се посочва, че ответната страна изразява 

несъгласие с аргументите на жалбоподателя, които счита за неоснователни спрямо себе си като 

застраховател и некореспондиращи на същността на предоставяната от нея услуга 

застраховане. Счита, че не е налице дискриминация по отношение жалбоподателя по 

конкретния, цитиран от него застрахователен договор със следните аргументи: 

Сочи се, че дейността, осъществявана от „Д." АД, е застраховане и тя по смисъла на чл.З 

от Кодекса за застраховането е дейност по осигуряване на покритите на рискове по силата на 

договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на 

обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, 

предвидени в договор или закон, както и пряко свързаните с това дейност, включително: оценка 

на застрахователния риск; определяне на застрахователната премия; установяване на настъпило 

застрахователно събитие; определяне размера на вредите; управление на активите; прехвърляне 

на рискове на презастраховател; предоставяне на услуги по застраховка Помощ при пътуване. 

Ответната страна заявява, че един от най-важните елементи на дейността й е собствената 

оценка на риска и платежоспособността, които са част от системата на управление на риска на 

всеки застраховател, съгласно чл. 90 от КЗ, така и на „Д." АД. В тази връзка се отделя сериозно 

внимание на рисковия профил и одобрените лимити за поемане на риск, както и на постоянното 

спазване на капиталовото изискване за платежоспособност и изискванията във връзка с 

техническите резерви. Сочи, че при застрахователното дружество са налични процеси за 

спазване и контролиране на риска. 

Ответната страна подчертава, че е поднадзорно лице на Комисията за ***, където 

постъпват данни за оценката на риска и платежоспособността, които се докладват и 

контролират (Наредба № 53/23.12.2016 г. за изискванията на отчетността, оценката на активите 

и пасивите и образуването на технически резерви на Застрахователите, презастрахователите и 

ГФ). Ето защо, отношението на ответното дружество към всеки създаден застрахователен 

продукт е отговорно и разумно. Видно от оплакването, подлежи на критика дейността по 

осигуряване на покритите на рискове по силата на договор, което покритие се твърди да е 

отказано на жалбоподателя по силата на договор за Медицинска застраховка, сключен с „М." 

ЕООД. Още по-конкретно лицето е член на семейството на застрахован служител на 

дружеството. 

Във връзка с гореизложеното, ответната страна уточнява, че Кодексът за застраховането 

(КЗ) въвежда императивно изисквания към застрахователите за управление и контрол на 

застрахователните продукти (чл.291 и сл.), които предлагат. „В процеса на одобряване на 

застрахователни продукти застрахователят е длъжен да определи целеви пазар за всеки 

продукт и да оцени всички относими рискове за подобен определен целеви пазар, както и да 

гарантира, че планираната стратегия за разпространение съответства на определения 

целеви пазар, както и че застрахователният продукт се разпространява на определения 

целеви пазар", съгласно ал.2 на чл. 291 от КЗ. Сочи се, че поради изложеното, застраховките на 

ответната страна имат определени адресати, целят да достигнат до определен целеви пазар, 

отговарящи на потребностите на този пазар. 

Предмет на жалбата е конкретен доброволен, от типа Групови, договор за Медицинска 

застраховка на служителите на „М." ЕООД, който се сключва от работодателя, а 

застрахователната услуга се предоставя на служителите на дружеството, които се явяват 

застраховани лица, посочени в списък. 

Основното качество на всеки застрахован е лицето да е служител на дружеството 

застраховащ, като това качество реферира по смисъл към изискванията на Кодекса за труда 

(КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО), досежно възрастовия диапазон и 

работоспособност на застрахованите лица. 
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Сочи се, че предвид доброволността на този застрахователен продукт и естеството на 

застрахованите лица, очертаните параметри за горна граница на възрастта в т.2.1. от Общите 

условия на застраховката (ОУ) напълно кореспондират с естеството на застрахованите лица, 

поставени при равни условия и доброволността на този вид застраховане, видно от т. 4 на ОУ. 

Твърди се, че не биха могли да бъдат предоставяни условия, различни от договорените в 

основния договор на всяко трето лице, извън основния субект - кръга на застрахованите лица, 

работещи при застраховащото дружество. За направеното разширение на покритието за 

членовете на семейства следва да действат същите условия. 

В договора (т. 17 от Специалните договорености) е посочено, че застрахователят приема 

да застрахова и членове семейства на застрахованите лица, за сметка на застрахованите лица. 

„Застрахователят приема да застрахова, при еднакви или сходни покрития и условия на 

ползване, установени в настоящия договор, лица посочени от застрахованите, като членове 

на техните семейства. Като „член на семейство на застрахования" се определят: съпруг, 

съпруга, включително лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство и/или 

техните непълнолетни деца, включително деца на един от съпрузите или съвместно 

живеещите лица, осиновени деца или деца за които се грижат като настойници или 

попечители, на възраст от 0 до 26 години. Като „член на семейство" се приемат и: родители 

на застрахования до 64 навършени години, към момента на неговото сключване. Членовете на 

семейства следва да се подадат за записване до два месеца, считано от датата на сключване 

на настоящия договор, а за новоназначени служители, до един месец от тяхното 

присъединяване към обхвата на полицата." 

Ответната страна заявява, че фактът, че В.З. е ползвал застрахователната услуга в 

качеството си на родител на застраховано лице през предходен застрахователен период, няма 

отношение към факта, че през 2020 г. е на възраст, надхвърляща посочената в договора и не 

може да се ползва от покритието му. За да се осигури равнопоставеност на всички застраховани 

лица, с оглед основната група застраховани в тяхното качество на служители на „М." ЕООД, не 

са предоставени повече от уговорените за тях права на допълнително включените към групата 

на служителите, членове на техните семейства. От друга страна, фактът, че лицето е било 

застраховано в предходни години (2018 г. и 2019 г.), показва липса на проявена дискриминация 

по признак „увреждане". 

Сочи се, че груповите застраховки, където попада и коментираната медицинска 

застраховка, са насочени към корпоративни клиенти, където основната група от застраховани 

лица са именно тези на възраст от 18 до 64 години, т.е. лица в трудоспособна възраст. В 

границите на тази трудоспособна възраст „Д." АД не прави разлика и застрахова служителите 

на една компания при едни и същи условия (при такива се застраховат и членовете на техните 

семейства, ако бъде уговорено). Това е пряко свързано с проявлението на риска и 

застрахователната премия, изчислена за цялата съвкупност, която би била достатъчна да покрие 

тези рискове. Още повече, че корпоративните застраховки са насочени към определен сегмент 

от населението в трудоспособна възраст, където пенсионният праг в момента е именно 64 

години. Сочи се, че се касае за доброволност в застраховането и тези условия са известни на 

застраховащите, които са ги приели и са осигурили застрахователната услуга на своите 

служители в тази именно конкретика. 

В контекста на изложеното ответната страна счита, че не става дума за дискриминация, З. 

се е присъединил към един действащ договор, по който до определени параметри той е могъл 

да черпи права като всяко друго застраховано лице, но след настъпването на промяна в 

неговата възраст, неотговаряща на тази на служителите (застрахованите лица), той не би могъл 

да ползва тази конкретна услуга. Основната застрахователна група е тази на служителите на 

застраховащия, спрямо които е направено изчислението на риска и техническото му 

обезпечаване за този тип целева група служители. 

Ответното дружество твърди, че предоставянето на определена застрахователна услуга 

(застрахователен продукт) за определена група (застрахователен сегмент) в обществото, 

обединени по възрастов или друг принцип, не води непременно до неравно третиране на 

другите членове на обществото. Обективна и обоснована, оправдана и законосъобразна е целта 

- защита интересите на този конкретен кръг лица, полагащи труд в рамките на определено 
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предприятие за определения за това срок по закон (в най-добрия случай - до тяхното 

пенсиониране). По смисъла на чл.7, ал.1, т.2 от ЗЗДискр. тези хипотези не се третират като 

дискриминация. 

Сочи се, че самият алгоритъм на фактическия състав, по който протича процесът за 

сключване на Групова Медицинска застраховка с „М." ЕООД навежда на извод за стремеж за 

разширяване кръга от лица, които могат да ползват конкретния застрахователен продукт, но 

като се присъединят при същите условия, при които е осигурено застрахователно покритие на 

основната група - служителите. Според конкретния сегмент, застрахователят оценява и 

калкулира риска и дължимата застрахователна премия на целия договор, платима от 

Застраховащия, за да осигури на своите служители по-добри условия на труд. 

Опасенията на З. от дискриминация по признак „увреждане", описано в ТЕЛК решение, 

намира за неоснователни, защото в Договора за застраховка, както и в Общите условия на 

медицинска застраховка няма текст, който да поставя предоставянето на застрахователната 

услуга под такова условие. Счита, че това е субективно притеснение, което няма основание и 

отношение към конкретиката на този казус. Осъществяването на дискриминация е обективен 

факт, който не зависи от субективното отношение на извършителя. 

В заключение ответната страна счита, че изложените в жалбата оплаквания за 

дискриминация, извършена по признаците „увреждане" и „възраст" по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. са 

неоснователни и недоказани. Сочи се, че не е основателна и претенцията на нарушение на 

права по Глава втора, Раздел 3-ти, чл.37 от ЗЗДискр., защото не е осъществена нито една от 

визираните в този член хипотези. Не е налице фактически състав на нарушение по ЗЗДискр., 

осъществено от Д. АД. 

Ответната страна формулира искане КЗД да обсъди изложените от нея аргументи и след 

като се убеди в тяхната основателност и обоснованост, да прекрати производството по 

преписка № 466/2020 г., ведно с всички законови последици, тъй като „Д." АД не е осъществил 

посочените в жалбата нарушения на закона и/или моли на това основание КЗД да постанови 

решение, с което да остави жалбата без уважение. 

Прилага Договор за застраховка (Полица № 0210200126900498 и Полица № 

0210200126900509) и Общи условия Медицинска застраховка. 

Според въведеното с чл. 9 ЗЗДискр. императивно правило за разпределение на 

доказателствената тежест в производството за защита от дискриминация - страната, която 

твърди, че е жертва на дискриминация следва да представи факти, от които може да се направи 

предположение, че е налице дискриминация. В жалбата не се съдържа нито един факт или 

обстоятелство, сочещи на извод за проявена дискриминация спрямо него, по какъвто и да е 

признак по смисъла на Закона за защита от дискриминация. В жалбата не се съдържа никакъв 

факт или обстоятелство, сочещ на поставянето на В.З. в по-неблагоприятно положение по 

признаци „възраст" и „увреждане“ спрямо това на други лица, както и че той лично е бил по-зле 

третиран от друго лице при идентични условия. Дори да се приеме, че Дружеството е 

диференцирало условията за предоставяне на застраховка за други лица по ползвания от 

жалбоподателя продукт, за което жалбоподателят не е ангажирал никакво доказателство, 

отново от страна на Дружеството не би могло да бъде извършено нарушение, доколкото, 

условията по всека застраховка се договарят и се определят след комплексна оценка на 

редитоспособността на всеки кредитополучател. 

Предвид горното, ответната страна счита, че твърденията в жалбата са неоснователни и 

недоказани, доколкото отношенията, техен предмет, не се регулират от ЗЗДискр.  

В подкрепа на изложеното ответната страна е приложила доказателства.                                             

По преписката е проведено открито заседание на 18 юни 2021г., на което са обсъдени 

доводите на страните.  

 След като прецени събраните по преписката писмени доказателства и обясненията на 

страните в тяхната съвкупност, Петчленен разширен заседателен състав приема за безспорно 

установено следното:   

 Не се спори, че жалбоподателят В.З. е бил ползвател на застрахователна услуга, 

предоставена от „Д.“ АД /Дружеството/ в качеството си на родител на застраховано лице за 

период 2018 и 2019 година. Предмет на спора е това, че Дружеството е отказало да сключи 
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застраховка с него, поради факта, че през 2020г. е навършил 64 години,  т.е. е на възраст, 

надхвърляща посочената в договора1 /приложен/. Груповата застраховка, където попада и 

медицинскта застраховка, предмет на настоящото производство, е насочена към корпоративни 

клиенти, където основната група от застраховани лица са именно тези на възраст от 18 до 64 

години, т.е. лица в трудоспособна възраст. Няма данни по преписката „Д.“ АД да не прави 

разлика и застрахова служителите  на една компания при едни и същи условия /при такива се 

застраховат и членовете на техните семейства, ако бъде уговорено/. Това е пряко свързано с 

проявлението на риска и застрахователната премия, изчислена за цялата съвкупност, която би 

била достатъчна да покрие тези рискове. Още повече, че корпоративните застраховки са 

насочени към определен сегмент от населението в трудоспособна възраст, където пенсионният 

праг в момента е именно 64 години. Не на последно място застраховането е доброволен акт и 

тези условия са известни на застраховащите лица, които са ги приели и са осигурили 

застрахователната услуга на своите служители в тази именно конкретика. 

Видно от доказателствата жалбоподателят З. се е присъединил към действащ договор, по 

който до определени параметри е черпил права като всяко друго застраховано лице, но след 

настъпването на промяна в неговата възраст, която не отговаря на тази на служителите-

застраховани лица съответно не може да ползва тази услуга.       

От събраните по преписката доказателства се установи, че спорът между страните се 

базира на отказа на Дружеството да преразгледа и предоговори условията за сключване на 

застраховка с жалбоподателя. В мотивите за отказ е посочено, че право на Дружеството е, в 

качеството му наподнадзорно лице на Комисията за *** по смисъла на Кодекса за 

застраховането /специален закон/, извършващо застрахователна дейност по смисъла на чл.3 от 

КЗ, да определя и договаря условията за сключване на застраховки, които са част от гаранцията 

за защита на интересите на Дружеството и нейните клиенти. Настоящият състав приема, че 

определянето на критериите, при които Дружеството предоставя отделни услуги и предоговаря 

условията по тях е нейно самостоятелно право на преценка, обусловено от фактори, които са 

различни в зависимост от спецификата на конкретните целеви пазари за всеки продукт и да 

оцени всички относими рискове за подобен определен целеви пазар. Настоящият състав 

приема, че условията за всеки продукт се договарят индивидуално и се определят след основна 

оценка на риска и платежоспособността, които са част от системата  на управление на риска на 

всеки застраховател, съгласно чл.90 от КЗ. 

Не се установи по никакъв начин жалбоподателят да е третиран по-неблагоприятно от 

лицата, които също не попадат в групата на лица, навършили 64 годишна възраст. 

Съгласно константната практика на Европейския съд по правата на човека и тълкуването 

на чл.14 от Конвенция на правата на човека и основните свободи не всяко различие в 

третирането е забранено. Принципът за равенство в третирането е нарушен, ако различието 

няма обективно и разумно оправдание . Съществуването на такова оправдание се преценява във 

връзка с целта  и последиците на разглежданата мярка. Неравното третиране следва да е 

обективно оправдано с оглед на постигане на законова цел и средствата за постигане на целта 

са пропорционални, подходящи и необходими .  

В конкретния случай характеристиката „възраст” може да бъде оправдана, т.е. да не 

съставлява дискриминация, ако преследва законна цел, средствата за постигането й са 

пропорционални, систематични и съгласувани, и позволяват постигането й, дори случаят да не 

попада в изключенията по чл.7 от ЗЗДискр. За оправдаване на пряката дискриминация се 

прилага същият стандарт като непряката дискриминация- чл.4, ал.3 от ЗЗДискр.: а/ на първо 

място следва преследваната цел да е законна, б/ мерките да са необходими и подходящи и да 

позволяват постигането на целта и в/ мерките да са съгласувани и систематични.  Ответната 

страна „Д.“ АД, представлявано от Д.Х.Д., Ж.М.Д., Ю.К.К. и Р.Ц.Д. са представили 

доказателства, че предприетата спрямо жалбоподателя мярка – ограничение преследва законна 

цел. 

По отношение оплакването за осъществено неравно третиране по признак „увреждане“ и 

представено ЕР № 0356 от зас. № 019 от 02.02.2017г. на ТЕЛК **** С. АД, настоящият състав 

                                                 
1 Виж т.17 от  Договор за групова медицинска застраховка“, вх.№ 50-10-138/03.12.2020г. 
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счита, че същото е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение, защото в Договора за 

застраховка, както и в Общите условия на медицинска застраховка не съществува текст, който 

да поставя предоставянето на застрахователната услуга под такова условие. Освен това 

жалбоподателят е имал застраховка през през 2018г и 2019г., т.е. след издаване на ЕР на ТЕЛК 

през 2017г.    

  

С оглед гореизложеното Комисията за защита от дискриминация, Петчленен разширен 

заседателен състав, на основание чл.65, т.5 от  Закон за защита от дискриминация  

 

Р   Е   Ш   И : 

 

УСТАНОВЯВА по отношение на В.А.З., с адрес: гр. С. *** че ответната страна „Д.“ АД, 

представлявано от Д.Х.Д., Ж.М.Д., Ю.К.К. и Р.Ц.Д. с отказ да реализира застрахователна услуга 

чрез сключване на застраховка при посочените в Договор № 0210200126900509 условия, не е 

осъществила нарушение на забраната за дискриминация по чл.4, ал. 2 във връзка с ал.1 от 

ЗЗДискр. по признаци „възраст“ и „увреждане“.   

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 44-00-1840/25.06.2020г. и допълнително 

приложение към нея с вх.№44-00-2045/14.07.2020г.,  подадени  от В.А.З. от гр. С.. 

 

Решението да се връчи на всяка една от страните в производството. 

 

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: .................................... 

                                                                                  ( П.К.) 

 

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

                                                                                ( С.С.) 

 

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

                                                                                ( З.Д.) 

 

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

                                                                                ( Б.Х.) 


