
ФАЛШИВИ ТЕЛКОВЕ ИЛИ  

ПРОИЗВОДСТВО НА НЕ-ИСТИНИ 

 

Вчера, 21.01,2019 г., станахме свидетели на може би безпрецедентно 

производство на неистини, създадени в или от Главна прокуратура, полиция и 

НОИ. Тази продуктивност бе поднесена на обществото по време на брифинг с 

доста мъгляви наименование и тема, но по същество до голяма степен насочен 

срещу „фалшивите ТЕЛК-ве“. 

Тук няма да гадая и да задавам такива справедливи въпроси, като: Защо точно 

сега, 2-3 седмици преди началото на изплащане на новите социални помощи за 

хора с инвалидност отново се подема темата за „фалшивите ТЕЛК-ве“? Защо 

заместник главен прокурор изнася информация за уж течащо разследване, 

преди то да е приключило? Защо заместник главен прокурор прави публично 

достояние невярна информация? Мога да продължа и с други въпроси – 

например как ще ни се обясни тоталното разминаване между данните на 

Евростат и политическата логорея, при положение, че данните за Евростат се 

произвеждат в България от български специалисти. Но не това е целта ми. Няма 

да анализирам и мнозинството напълно неадекватни реакции на брифинга в 

социалните мрежи. Само ще спомена доста високото недоверие изразено от 

хората към работата, ефективността и резултатите, постигани от Главна 

прокуратура на Република България. 

Тук по-скоро ми се иска да обърна внимание на езика на г-н Иван Гешев –

заместник главен прокурор. Нещо, което убеден съм много малко хора ще се 

досетят да направят. С други думи, как и какво говори висш държавен служител! 

Още в началото на брифинга чух следното: 

„… за престъпления документални и доста други, касаещи 

получаването на инвалидни пенсии от ТЕЛК и свързаните с това 

социални услуги“. 

Само в този кратък откъс от изказването на г-н Гешев се съдържат поне 3 

неистини: 

(1) „инвалидни пенсии“ – такъв феномен de jure (все пак говори юрист) и de 

facto няма1. Защото ако има, то тогава защо не говорим и за болни пенсии, за 

                                                           
1 Ето какво може да се прочете на сайта на НОИ: „Кодексът за социално осигуряване е основният 

нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани с пенсионното осигуряване на лицата. 

По силата на неговите разпоредби се отпускат както пенсии за трудова дейност, така и пенсии, несвързани 

с трудова дейност. 

Пенсиите за трудова дейност са: Пенсия за осигурителен стаж и възраст; Пенсия за инвалидност поради 

общо заболяване; Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест; 

Наследствена пенсия. 

Пенсиите, несвързани с трудова дейност са: Пенсия за военна инвалидност; Пенсия за гражданска 

инвалидност; Социална пенсия за старост; Социална пенсия за инвалидност; Пенсия за особени заслуги; 

Персонална пенсия“. http://www.nssi.bg/pensions. 

 



здрави пенсии и др.п. Инвалидността не е характеристика на един вид 

осигурително възмездяване, именовано пенсия, а е негова предпоставка и/или 

причина, т.е. това е реализирал се осигурителен риск в контекста на въпроса за 

пенсиите; 

(2) „получаването на инвалидни пенсии от ТЕЛК“ – различни видове 

пенсии за инвалидност се получават от НОИ, а не от ТЕЛК. Според българското 

законодателство Експертното решение (ЕР) на ТЕЛК е основанието, върху което 

се отпуска даден вид пенсия за инвалидност; 

(3) „получаването на инвалидни пенсии от ТЕЛК и свързаните с това 

социални услуги“ – подобно твърдение е пълен nonsensе, както поради 

посочената по-горе в т.2 причина, така и поради факта, че няма социални услуги, 

свързани с НОИ и респективно с „получаването на пенсии от ТЕЛК“. 

С други думи, невярно говорене. 

По-нататък, от стремежа да се представи изключително значимата, натоварена 

и в служба роду дейност на прокуратурата и полицията, разбрах, че: 

„стотици лица… около 70% от лицата, с които се разговаря, или се 

снемат обяснения, или се разпитват… стотици лица и по-активно 

последните две седмици…“. 

От това изказване разбрах, че през последните две седмици почти целия състава 

на прокуратурата и полицията е търсила „фалшивите ТЕЛК-ве“. Търсила ги е ги 

е намерила. Защото в страната на мечтите друга престъпност няма. 

По-нататък чувам, още един nonsense:  

„… защото получаването на инвалидни пенсии (повторението на този 

термин заличава напълно съмнението за неволно допусната грешка) 

автоматично означава 35-40 (?!) социални услуги, безплатни винетки, 

безплатни дърва и какво ли още не“. 

Не „инвалидната пенсия“ има връзка със социалните услуги, а ЕР на ТЕЛК. То е 

документа, който осигурява достъп до съществуващите в страната социални 

услуги. Безплатните винетки, безплатните дърва и „какво ли още не“ не са 

социални услуги, а видове социални помощи, предоставяни според 

законите на тази страна от Агенцията за социално подпомагане. 

Изразът „и какво ли още не“ означава огромно количество „социални услуги“ 

и всичките безплатни. Да се чудиш, за какво протестират тия хора с увреждания. 

Трябва да отбележа и абсурдния термин „фалшиви телкове“. ТЕЛК е 

институция. Държавна институция. Абревиатурата ТЕЛК означава 

„териториална експертна лекарска комисия“, така че той/тя няма как да бъдат 

„фалшиви“. Фалшив може да бъде документът, наречен ЕР на ТЕЛК. А това кой 

и как го е фалшифицирал с цел облаги, е тема на друг разговор. И никак не е 

подходящо заместник главен прокурор да използва ежедневния език на улицата 

в свое официално заявление. Ама никак, поне на мен така ми се струва. 



Г-н Гешев си позволи да каже, че дейността на ТЕЛК не подлежи на контрол и че 

това била единствената институция, която се самоконтролирала. И надълго и 

нашироко обясни как НОИ давал парите, а – видите ли, ТЕЛК казвал как да се 

разходват. Тук има поне две неистини: (1) ТЕЛК не казва как да се разходват 

парите на НОИ и (2) НОИ упражнява контрол над всяко решение, в което има 

запис за определени 50% и повече от 50% трайно намалена работоспособност. 

Този контрол се извършва от т.нар. на жаргон „тричленки“ – тричленни 

лекарски комисии към НОИ. 

Тук нямам намерение да правя цялостен анализ на изказването на г-н Гешев. Но 

дори само тези грешки, които вече се мултиплицират от различни новинарски 

емисии и сайтове – според мен резултат от липса на време за подготовка по 

темата, но и вероятно резултат от бели полета в познаването на последните 

промени в законодателството (доколкото зная понятието „инвалид“ бе заличено 

от българското законодателство и то със закон) – са достатъчни да изгубя 

всякакво доверие в изнесеното и казаното и да заподозра някаква политическа 

поръчка за вдигане на „обществена пушилка“, за да се оправдаят или временно 

прикрият по-нататъшни отнемания на права и облекчения на и за хора с 

инвалидност или да се прикрие някакъв друг зулум. Подобно подозрение вече 

убива и най-малките остатъци от едва креещата надежда в мен, за някакво 

разделение на властите. Май такова има само на книга и в театъра, който 

публично ни се разиграва. 

Този, който е слушал внимателно изказването на г-н Гешев не може да отрече, 

че професионалистът – какъвто безспорно е той – в него на няколко пъти много 

ясно се обади. И това пролича, когато във важни и значими твърдения той 

използва уточняващи термини, като „създава се впечатление“, „предстои да се 

докаже“ и др. 

Но най-важното нещо, което каза зам.глав. прокурор бе:  

„… поне половината от тези инвалидни пенсии отиват в хора, които… 

обяснимо защо са ги искали, защото са обикновено социално слаби, 

но те са реално здрави“. Силно се съмнявам, че точно половината от 

инвалидните пенсии отиват при (а не в – този предлог променя смисъла на 

казаното) здрави хора. По-важен обаче, е следния израз: „обяснимо защо са 

ги искали, защото са обикновено социално слаби“. Да, това е основната 

причина, а тя е породена от грабителската политика на управляващите 

политически елити. Реакцията на хората е обяснима, защото човек е рационално 

същество и търси начини да реагира при тежки, форсмажорни обстоятелства, за 

да оцелее физически. Никой здравомислещ човек не мечтае и не работи, за да 

бъде социално слаб. Обикновено политиката и политиците го превръщат в такъв. 

За мен това е оценка на цялостната икономическа и социална политика на 

всички политически партии в страната. А оценката е слаб две. 



Заслужават внимание и анализ изказванията и на другите двама участници в 

брифинга. Но за тях по-нататък, ако разбира се имам нерви да издържа това, 

което изприказваха. 

 

*** 

И накрая да напомня нещо. На 13 април 2018 година, в. „Сега“ публикува 

материал на Искра Ценкова под наслов: „Фалшивите инвалиди са работа на 

прокуратурата“, който по същество е интервю с мен2. Ще напомня само един 

кратък откъс:  

„- Въпреки това всеки от нас познава поне един фалшив инвалид. 

- Това вече е работа на прокуратурата, тя трябва да атакува лицата, които издават 

фалшифицираните документи - епикризи, изследвания, с които работи ТЕЛК. 

Вместо да се посяга на правата на всички инвалиди, тази мафия трябва да бъде 

разбита. Може би има тук-там някой хванат и осъден, но практиката 

продължава“. 

 

*** 

Оставам в очакване на поредната секира на ГЕРБ и псевдопатриотите по посока 

на хората с инвалидност.  

Източник: 

https://www.facebook.com/Novini.bg/videos/2168362020082688/UzpfSTE1MDgy

MjU1NTk6Vks6MjI4NDE0OTE4ODI5MTI2Mw/ 

доц. д-р Божидар Ивков 

                                                           
2 http://old.segabg.com/article.php?id=901257 


