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ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК 176143308, office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО изследванията за цитотоксичност, цитопатичен ефект и антивирусно
действие на вещества, потенциално ефективни срещу грипни вируси тип A, B, C,
коронавирус SARS-CoV-2 и оползотворяването на дарените средства
Уважаеми господин Председател на БАН,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставен достъп до следната информация за
проведени в лабораториите на БАН тестове за цитотоксичност, цитопатичен ефект и/или
антивирусно действие на вещества, потенциално ефективни срещу грипни вируси тип A,
B, C и коронавирус SARS-CoV-2, както и за оползотворяването на дарените средства:
1. Брой вещества, представени за тестване в лаборатории на БАН, с потенциално
лечебно действие срещу грипни вируси тип A, B, C и коронавирус SARS-CoV-2.
2. Брой на веществата по точка 1, тествани в лаборатории на БАН за цитотоксичност,
цитопатичен ефект и/или антивирусно действие срещу поне един от посочените вируси.
3. Данни за методиките (същността) на извършените тестовете по точка 2 и
съдържанието на протоколите с резултатите от изследванията на всяко вещество.
4. Данни дали копия от протоколите с резултатите от изследванията на веществата са
предадени на лицата, които са ги предоставили за тестване.
5. Данни за лабораториите и под чие ръководство са извършени тестовете по точка 2.
6. Данни за участието и ролята на академик Ангел Симеонов Гълъбов, д.м.н., при
извършването на тестовете по точка 2 и отчитането на резултатите.
7. Данни за резултата и копие от протокола от тестването за цитотоксичност,
цитопатичен ефект и антивирусно действие на веществото, представено от н.с. инж. Димчо
Иванов Димов, автор на 22 патента в областта на лекарствата.
8.1. Данни дали дарените от Делян Пеевски през април т.г. 50 хил. + 44 хил. лева на
БАН и Департамента по Вирусология към Института по Микробиология на БАН са
използвани за тестовете по точка 2 и как точно са оползотворени.
8.2. Данни дали на Делян Пеевски са представени финансов отчет за разходването на
дарените средства и отчет с резултатите и протоколите от изследванията.
8.3. Данни за съдържанието на договора за дарение и волята на господин Пеевски.
(Примерен източник - статията в Дарик нюз: „Вирусолози в БАН работят над лекарство
срещу COVID-19 с дарението от Пеевски“, https://dariknews.bg/novini/bylgariia/virusolozi-v-banrabotiat-nad-lekarstvo-sreshtu-covid-19-s-darenieto-ot-peevski-2223630)

9. Данни за всички дарения към БАН за търсене на лек срещу коронавируса, за волята
на дарителите в съответните договори и начина на оползотворяване на дарените средства.
(Примерен източник - статията в Офнюз „БСП дари 30 000 лв. на БАН да търси лекарство
срещу
коронавируса“,
https://offnews.bg/politika/bsp-dari-30-000-lv-na-ban-da-tarsi-lekarstvosreshtu-koronavirusa-725309.html)
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Уточнения:
Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи, включително от
договорите за дарения и протоколите с резултатите от изследванията на тестваните
вещества. Не се искат данни за състава на самите вещества.
Информация се иска за периода от 01.01.2020г. до датата на предоставянето ѝ.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация, да ни бъдат
предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг общодостъпен
електронен формат. Ако исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни и няма съгласие от съответните лица, предоставили веществата или
даренията, моля тази част от исканата информация да бъде заличена, за да ни бъде
предоставена останалата част.
МОЛЯ при вземането на решение по заявлението да бъде съобразено, че исканата
обществена информация е определена точно по съдържание, вид, обем, характер,
произход, времеви и териториален обхват и местонахождение. Недопустимо от закона и
морала би било Председателят на БАН да не разполага с данни за изследователската
дейност в академията и постигнатите резултати, включително за начина на
оползотворяване на получените от средства – особено от дарения за търсене на лек срещу
заразата с коронавирус и болестта,.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, не само защото се
цели прозрачност и отчетност на действията на задължен по ЗДОИ субект, разкриването
на злоупотреби, нерегламентирани зависимости, кариерна завист, плагиатство или други
евентуални корупционно мотивирани практики в БАН от длъжностни лица, които биха
могли да извършат закононарушения и/или да ги прикрият срещу заплащане или обещани
кариерни бонуси, или да са принудени да го правят чрез натиск и заплаха, като част от
добре организирана задкулисна кампания срещу здравето на населението.
Общественият интерес към изследванията за лекарство срещу Ковид – 19 е налице и
по подразбиране. Ако бъде установено прикриване на данни за наличието на лекарствен
ефект, непредаване на резултатите от изследванията на тестваните вещества на лицата,
които са ги предоставили, бавене с цел изчакване на по-добро финансиране или просто
защото „така е наредено“ по монополно-информационни съображения, или каквото и да е
друго вредителско деяние, възпрепятстващо, забавящо или саботиращо резултатната
изследователска дейност на БАН, би било налице престъпление по смисъла на
Наказателния кодекс, за което коронавирусната епидемия/пандемия и извънредната
епидемична обстановка са утежняващи обстоятелства.
Грижата на институциите за здравето на населението не може или поне не трябва да
е обект на тайни меркантилни и търгашески интереси, независимо от това дали се
финансира със средства от държавния бюджет, ЕС или партийни дарения от БСП, частни
дарения от ДПС и т.н.
Информацията дали са налице положителни резултати от изследванията не
представлява „производствена и търговска тайна“, нито каквато и да е защитена тайна по
смисъла на ЗДОИ. Това означава, че е без значение дали исканата обществена информация
е служебна, налице ли са хипотезите на чл.13, ал.2 от ЗДОИ, и че за предоставянето на поголямата ѝ част не е необходимо съгласието на трети лица – с изключение на детайлите за
самите вещества, преди да са минали официално клинично изпитване. Лицата, които са ги
предоставили, също биха искали да получат писмен протокол от тестването за
цитотоксичност, цитопатичен ефект и антивирусно действие на тяхното вещество, за да са
наясно с резултатите. Случаят с н.с. инж. Димчо Иванов Димов е точно такъв.
Гр. Варна, 24.08.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)
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