
CM\899853BG.doc PE487.842v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0739/2011, внесена от Десислава Раянова, с българско гражданство, 
относно лечение с интерферон на пациенти с множествена склероза в 
България

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу ограничителните критерии, които 
българските здравни органи прилагат при предоставянето на лечение с интерферон за 
пациенти с множествена склероза. Вносителката на петицията изтъква, че право на 
такова лечение имат единствено хората с 65 % увреждане, и счита това за 
дискриминационна практика. Поради това тя отправя искане към Европейския 
парламент да гарантира ефективно медицинско лечение за всички пациенти с 
множествена склероза в България.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Компетентността на Комисията да се намесва от името на физически лица е ограничена 
от обхвата на приложение на правото на ЕС. За да може Комисията да се намеси, 
трябва да има връзка между конкретния случай и правото на ЕС. На базата на 
предоставената информация не може да се установи връзка, въз основа на която 
настоящата петиция би попаднала в обхвата на приложение на правото на ЕС. 
Директива 2000/78/EО1 забранява дискриминацията, основана, наред с другото, на 
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увреждане, но тя се отнася единствено до заетостта, така че не би била приложима в 
конкретния случай. По принцип националните здравни и социалноосигурителни 
системи са в националната компетентност на държавите членки.

Тъй като вносителката на петицията счита, че нейните права и правата на пациентите с 
множествена склероза са нарушени в България или че е налице дискриминация, 
основана на практическите последици от една неутрална обща разпоредба за пациенти 
с увреждане под 65 %, тя е потърсила обезщетение на национално равнище чрез 
компетентните органи, включително и чрез съда. Всъщност българското 
законодателство обхваща по-широк кръг от основания за дискриминация, отколкото 
законодателството на Европейския съюз.

Доколкото е известно на Комисията, вносителката на петицията е подала жалба в КЗД 
(Комисия за защита от дискриминация) — орган по въпросите на равенството, който 
отговаря за борбата с дискриминацията в България1 и който може да даде оценка за 
евентуални случаи на дискриминация. Този орган е установил дискриминация в 
разпоредбата на НЗОК, която обжалва това решение в компетентния съд в България.

На 6 март 2012 г. по преписката е взето решение от българския Административен съд 
София-град, което потвърждава решението на Комисията за защита от дискриминация 
(КЗД), като изразява становище, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е 
проявила дискриминация спрямо пациентите с множествена склероза.

След това решение самата вносителка на петицията трябва да реши дали да търси 
допълнително обезщетение, което може да включва изплащане на забавените суми 
съгласно процедурните правила на българската правна система. КЗД и сдружения на 
други пациенти, които също се занимават с подобни въпроси, вероятно са в състояние 
да окажат най-голяма подкрепа на вносителката на петицията относно предприемането 
на по-нататъшни действия.

Заключения

На базата на предоставената информация не може да се установи връзка, въз основа на 
която настоящата петиция би попаднала в обхвата на приложение на правото на ЕС. 
Директива 2000/78/EО2  забранява дискриминацията, основана, наред с другото, на 
увреждане, но тя се отнася единствено до заетостта, така че не би била приложима в 
конкретния случай. По принцип националните здравни и социалноосигурителни 
системи са в националната компетентност на държавите членки.

Тъй като националното законодателство обхваща по-широк кръг от основания за 
дискриминация, отколкото антидискриминационното право на Европейския съюз, е 
единствено възможно да се оцени дали съществува или не дискриминация на 
национално равнище, което е било разгледано от българския орган по въпросите на 
равенството и националните съдилища.
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На 6 март 2012 г. българският Административен съд София-град е потвърдил 
решението на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), че Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) е проявила дискриминация спрямо пациентите с 
множествена склероза. Комисията взе под внимание това решение.


