№ 0404-9/25.06.2019г.

ДО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
пл. "Света Неделя" № 5
гр. София 1000

Относно: Постановление № 139 от 6 юни 2019 г., обн. ДВ. бр. 46 от 11 Юни 2019 г., в сила от
11.06.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

Обръщам се към Вас във връзка с Постановление № 139 от 6 юни 2019 г., обн.
ДВ. бр. 46 от 11 Юни 2019г., в сила от 11.06.2019 г., за изменение и допълнение на
Наредбата за медицинската експертиза.
С действието на Наредбата за медицинската експертиза, в редакцията й от 3
август 2018 г., и особено с разпоредбата на т. IV на Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3
„Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената
работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти“, значителна част от
явилите се на освидетелстване/преосвидетелстване граждани са несправедливо
ощетени.
Като омбудсман и застъпник за правата на гражданите неведнъж настоях за вече
освидетелстваните/преосвидетелстваните след 03.08.2018 г. граждани, засегнати
неблагоприятно от промените, с измененията в Наредбата за медицинската експертиза,
да бъде предоставена възможност да се явят отново пред ТЕЛК при облекчена
процедура, извън посочените в чл. 56 от Правилника за устройството и организацията
на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи случаи.
С § 3 от Постановлението, в сила от 11 юни 2019 г., е предвиден текст, който
позволява на засегнатите граждани да подадат заявление-декларация за
преосвидетелстване, но по неясни причини тази възможност е ограничена само до един
месец от обнародването на акта, или до 11 юли 2019 г.
Особено е обезпокоително, че предоставеният срок е изключително кратък, като:
1.
не е съобразено обстоятелството, че голяма част от засегнатите граждани
вече са обжалвали решенията на ТЕЛК пред НЕЛК и до 11 юли още няма да им е
насрочена дата за разглеждане на случая, или няма да им е издадено експертно решение
след явяването им пред комисията. В описаните случаи гражданите ще пропуснат
възможността за подаване на документите при облекчената процедура и ще загубят
ценно време, през което няма да могат да се ползват от правата си на хора с
увреждания. Тези граждани са поставени в по-неблагоприятно положение и са
дискриминирани спрямо гражданите, които въобще не са обжалвали оценката на ТЕЛК
или до 11 юли от НЕЛК вече са им издали експертно решение.
2.
не са предприети адекватни действия от Министерството на
здравеопазването и неговите структури за организиране и провеждане на мащабна
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информационна кампания, чрез която на гражданите да бъдат разяснени възможностите
и сроковете за подаване на документите за преразглеждане на медицинската им оценка.
Краткият срок, липсата на подходяща разяснителна кампания и неяснотата дали
гражданите, които имат производства по обжалване на експертни решения, издадени от
ТЕЛК след 3 август 2018 г., няма да бъдат възпрепятствани да се възползват от
възможността по § 3 от Постановлението, налагат предприемането от Министерството
на здравеопазването на спешни действия за гарантиране на правата на засегнатите
граждани.
Хората с увреждания и техните организации очакват от отговорните институции
справедливи решения на техните проблеми, а не поредното им отлагане и дори
задълбочаване чрез приемането на нови разпоредби. Доказателство за това са
значителният брой жалби в институцията по въпроса и писмо от 11.06.2019 г. на
Национална гражданска инициатива „Системата ни убива всички“ до Вас и до
омбудсмана на Република България, с вх. № 05-05/17.06.2019 г., във връзка с обжалвани
в момента експертни решения пред НЕЛК, за които лицата няма да получат отговор до
изтичане на определения едномесечен срок до 11 юли 2019 г.
В качеството си на омбудсман и на основание определените ми от Закона за
омбудсмана правомощия, се обръщам към Вас с препоръка за разглеждане на
поставените проблеми, като бъдат предприети адекватни действия за подходящо
информиране на гражданите, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в
периода от 3 август 2018 г. до влизането в сила на Постановление № 139 от 6 юни 2019
г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, за
регламентираното в § 3 от Постановлението тяхно право да подадат заявлениедекларация за преосвидетелстване.
Препоръчвам да бъде удължен определеният едномесечен срок.
Препоръчвам още да се предостави възможност на гражданите, които са
обжалвали решенията на ТЕЛК, издадени след 3 август 2018 г., да се ползват от реда по
§ 3 от Постановлението, като срокът за тях започва да тече от датата на връчването на
експертното им решение от НЕЛК.
За предприетите действия, очаквам да ме информирате в разумен срок, в
съответствие с правото на гражданите на добра администрация.
С уважение,
МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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