До Административен съд – Варна
адм. дело 2210 /2020г., XXXII състав
admdelovodstvo@gmail.com
УТОЧНЯВАЩА МОЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО изпълнение на Разпореждане № 11207/13.10.2020г. и уточнения по жалбата
Уважаеми Административeн съдия,
I. В изпълнение на разпореждането в частта за таксата, представям разписка за платени
на 16.10.2020г. 10 лв по сметката на съда.
II. Съдът е указал на жалбоподателя СОПА да конкретизира жалбата, като поясни
срещу коя точно част на решението я насочва, да посочи по кои конкретно поставени в
заявлението въпроси твърди, че е налице мълчалив отказ.
В изпълнение на разпореждането, уточнявам следното в частта по т.8.1., 8.3., 8.2. и 9.:
По точка 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.“
и точка 8.3. Данни за съдържанието на договора за дарение и волята на господин
Пеевски.
В решението се съобщава, че данни за вида на дарението, стойността му, както и за
волята на дарителя, се съдържали в регистъра на даренията, поддържан от БАН. Съобщава
се, че дарените средства са от „Интръст“ ЕАД.
В действителност, в регистъра има данни само по отношение на дарена от „Интръст“
ЕАД сума 50 хил. лева: „за борба с коронавирус /COVID-19/, с които да се финансира проект
за научни разработки, свързани с борбата с остри инфекциозни заболявания“. Не става ясно
има ли нещо общо с това дарение физическото лице Делян Пеевски и какво общо има.
Относно сумата 50 хил. лева се оспорва мълчалив отказ относно данните в договора за
дарение, както и относно искането за предоставяне на копие от същия.
Относно сумата 44 хил. лева се оспорва мълчалив отказ по всички искани данни. В
регистъра на даренията липсват данни за такова дарение.
По точка 8.2. Данни дали на Делян Пеевски са представени финансов отчет за
разходването на дарените средства и отчет с резултатите и протоколите от
изследванията.
В решението се съобщава за постигнато споразумение, че дарителят може по всяко
време да се информира за целевото използване на дарените средства. Оспорва се мълчалив
отказ относно исканите данни дали на Делян Пеевски е представен такъв финансов отчет
По точка 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.
Оспорва се мълчалив отказ относно данните в договорите за дарение, както и относно
искането за предоставяне на копие от същите.
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По точки 1-7 в жалбата е посочено, че се оспорва мълчалив отказ относно протоколите
с резултатите от изследванията на тестваните вещества, както и относно поисканите копия
от тях, като не се искат данни за състава на самите вещества.
С оглед, че жалбоподателят разполага с относими документи, които не са част от
представената на съда преписка и към момента не е ясно дали те са официални, в тази част
на жалбата ще направим допълнителни уточнения.
Моля да се даде ход на производството.
Приложение: Копие от разписка от 16.10.2020г. за платена държавна такса.
Гр. Варна, 27.10.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)
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