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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗА ИЗПРАЩАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ 

гр. Пловдив, 10.05.2022 год. 

БОЖИДАР ЕЛКИН - прокурор при Районна прокуратура гр.Пловдив, 

след като се запознах с материалите по преписка N2 11041 /2021 г. по описа на 
РП- Пловдив, 

УСТА ПОВИХ: 

Преписката е образувана по повод постъпил сигнал от Национален сбор 

за съпротива "Свети Георги Победоносец", Национално движение "Крумови 

закони" с оглед събиране на данни за извършено престъпление от общ характер 

по смисъла на НК. 

В хода на разпоредената проверка са снети обяснения от множество 

лица: Стоян Алексов, Атанас Мангъров, Костадин Ангелов, Ангел Кунчев, 

Георги Тодоров, Стойчо Кацаров, както и е събрана подробна информация от 

следните държавни структури: Министерство за здравеопазването (МЗ), 

Национален център за заразни и паразитни болести (IЩЗПБ), Изпълнителна 

агенция по лекарствата (ИАЛ), Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) , 

Национален статистически институт (НСИ), Българска асоциация по патология 

(БАП). Цитирани са материали от следните сайтове с линкове както следва: 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/csgr/green/foresight/scienceinnovation/gre 
en_ future _ trends _ series _-_rockefeller _ foundation.pdf 
https://www.academia.edu/43023323/Scenarios _ for _the _Future _ of_ Techno1ogy _ and _ 
Intemational_Development 
https://www .centerforhealthsecurity .org/event20 11 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci arttext&pid=S 1665-
11462020000200047 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/В-9-2021-0475_BG.html 

Пловдив, nл. " Съетtнение" .N"2 3, тел. 032/600-341 факс 032/62-58-78, e-mail: rprok@plv.prb.bg 
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Съгласно "Сценариите за технологичното бъдеще и международно 

развитие (Scenarios for the Future of Technology and Intemational Development)" на 
Фондация Рокфелер и Международната бизнес мрежа (Intemational Business 
Network), изготвен през 201 О година и публикуван на следния линк: 

https://www.academia.edu/43023323/Scenarios for the Future of Technology and 
Inteгnational Development , се е предвиждал глобален (общ междудържавен) 
отговор при разпространение на вируси. Според изготвилите въпросния 

сценарий най-правилен отговор на подобно събитие (разпространение на вируси, 

пандемия) би било чрез lock step (стъпка за заключване, затваряне на определена 
територия/ държава) какъвто метод бил практикуван в Китай- "бързо налагане на 

задължителна карантина за всички граждани и почти херметическо затваряне на 

всички граници" под наглед благородния и хуманен предлог "да се спасят 

милиони животи и да се спре разпространението на вируса. Още от 201 О година 
чрез подобни "фондации" разполагащи с огромни финансови ресурси и влияние 

е била подготвяна почвата за обявяване на "пандемия" срещу определен 

вирус/патоген, независимо от сериозността му, като ръководството как да се 

действа е планувано да идва от единен център. Като последица от предвидения 

да бъде наложен lock step (стъпка за заключване, затваряне на определена 

територия/ държава) в "Сценариите за технологичното бъдеще и международно 

развитие" е било предвидено следното: "свят на по-силен правителствен контрол 

от върха към по-ниските прослойки и по-авторитарно лидерство с лимитирани 

иновации и растяща гражданска съпротива". 

Неслучайно на 18.10.2019 г. в Ню Йорк се състои едно събитие: "Event 
201" ("Събитие 201 "), организирано от Центъра по сигурността на здравето на 
института "Джонс Хопкинс" в сътрудничество със Световния икономически 

форум и "фондацията" на Бил и Мелинда Гейтс, подробно описано на следния 

линк: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/. "Събитие 201" е 

определено от организаторите като "Упражнение по реакция на пандемии от 

високо ниво". Същото имало за цел да илюстрира сфери, където публично

частното партньорство ще е необходимо да се даде адекватен отговор на 

изключително тежка пандемия, за да се намалят огромните икономически и 

обществени негативни последици . 

На следващо място заслужава внимание факта, че СЗО представлява 

частна организация финансирана от държави и от частни организации, сред 

които фондации ,НПО, корпорации свързани с фармацевтичния бизнес, като по
голямата част от бюджета на СЗО се формира от даренията на частните субекти. 

Видно от сайта на СЗО на следния линк: www.who.int/about/funding/contributers 
наред с държави спонсори на СЗО се наблюдава и фондация "Рокфелер" 

(Rockefeller Foundation) 
Въпросните факти биват упоменати в подкрепа на аргумента, че зад 

избухването на "пандемията от Ковдид- 19" стоят мощни финансови кръгове от 
НПО и частни субекти, които са планирали и подготвяли настъпването на 
подобни събития и в същото време са имали особено засилен интерес от 
настъпването им. 

Видно от информацията предоставена от МЗ е заявено, че МЗ в 
качеството си на бенефициент изпълнява три проекта с безвъзмездно 

2 



финансиране, свързани с въвеждане и поддържане на мерки за справяне с 

пандемията от Ковид-19, а именно: проект BG16RFOP001-4.003-0001-C05 
"Борба с Covid-19" за периода 08.04.2020г.-08.04.2022г. с общ бюджет 

40439291,10 лева; Проект N!!BGOSM90P001-1.099-0001 "Подкрепа на работещи 
в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от 

Covid-1 9" за периода 25.03.2020г.-31.12.2021г. с общ бюджет 240 млн. лева; 
Споразумение за предоставяне на безвъзмездно финансиране чрез инструмента 

за спешна подкрепа (Emergency support Instrument (ESI) за изпълнението на 
проект "SUPPORTING ACCESSIBILITY OF TESTS FOR ТНЕ DELIVERY OF EU 
DIGIT AL COVID CERTIFICATES" ( Project SI2.853635- Test for COVID 
certificates- Bulgaria за периода 27.07.2021г.-31.10 .2021г. с общ бюджет 1691000 
евро, равняващ се на 3307308,53 лева. Така общият размер на безвъзмездното 
финансиране, свързано с въвеждане и поддържане на мерки за справяне с 

пандемията от Ковид-19 възлиза на 283746600 лева. 
Отделно от това от представената информация от МЗ става ясно , че са 

бенефициент по процедура BG 1 6RFOPOO 1-9 .ОО 1 "Мерки за справяне с 

пандемията", реализираща се в рамките на приоритетна ос 9 "Подкрепа за 

здравната система за справяне с кризи" по Оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020, изготвила и подала на 29.10.2021 г. две проектни 

предложения, а именно: 

-"Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи с общ 

бюджет 99852028,16 лева и 
-"Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за 

трансфузиоина хематология за справяне с кризи" с общ бюджет 29418969,32 
лева, тоест евентуално ново финансиране в размер на 129270997 лева. 

Така при евентуално одобряване на последните два проекта на МЗ 

общите финансови стимули за Република България (РБ) за въвеждане и 

поддържане на мерки за справяне с пандемията от Ковид-19 възлизат на 

общо на 413 017 597 лева. 
От МЗ не е получена информация за конкретния бенефициер, 

предоставящ средствата в полза на РБ за въвеждане и поддържане на мерки 

срещу Ковид-19 (COVID-19), както и не е посочено каква част от сумата е 
безвъзмездна и каква част представлява заем, въпреки изрично поставения 

въпрос. Допълнителна инФормация би могло да се изиска с ново писмо до МЗ, 

както и от офиса на постоянното представителство на Световната банка в РБ в 

гр. София. 

Съгласно наличната информация първите случаи на заболяването 

Ковид-19 (COVID-19) били отчетени през месец декември 2019 г. в Китай. В 

края на януари 2020 г. , в съответствие с разпоредбите на Международните 

здравни правила, заболяването COVID-19, представляващо инфекциозно 

заболяване, било обявено за спешно от Световната здравна организация за 

общественото здраве от международно значение, като впоследствие, предвид 

повсеместното му разпространение в световен мащаб и засягането на голям брой 

хора, COVID-19 било обявено за пандемия. 
В първоначалния етап на разпространение на новините във връзка с 

новооткритото заболяване COVID-19, от групата на коронавирусите, и преди да 
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бъде обявено финансирането за въвеждане и поддържане на мерки срещу 

заболяването, здравните власти в РБ възприеха реторика на спокойно отношение 

към новооткрития вирусен щам и несъздаване на паника в обществото. Здравни 

експерти сравняваха COVID-19 с появили се вируси в предходни години и го 
окачествяваха като дори по-малко опасен от тях. За кратък период от време и без 

да са налични голямо количество констатирани болни от вируса и да са видими 

последствията от него, но след обявяване на безвъзмездната финансова помощ за 

въвеждане и поддържане на мерките срещу Ковид- 19, наратива на здравните 

власти, представлявани от Министъра на здравеопазването, се промени в 

крайност до създаване и внушаване на паника и страх сред населението с 

ежедневни апокалиптични прогнози и огласяване на данни за заболели и 

смъртност, без да е категорично доказаната пряката и непосредствена причина за 

смъртта да е от новооткрития вирус. За целта всяко лице дало положителен тест 

за Ковид- 19 беше обявявано за починало от въпросния вирус, без да е 

доказаната с категоричност пряката и непосредствена причина за смъртта. С цел 

"организиране и координиране на действията на компетентните държавни 

органи във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от 

международно значение по отношение на заболяването Ковид-19 (инфекциозно 

заболяване причинено от коронавирус 2019-nCoV)" със Заповед.N2 Р-

37/26.02.2020 г. на Министър-председателя дори беше създаден "Национален 

оперативен щаб (НОЩ)", който денонощно беше излъчван по медиите в РБ и 

огласяваше само и единствено апокалиптични прогнози за смърт и заразени, без 

да е ясна категорично причината за смъртта на съответните лица. С поведението 

на членовете на НОЩ, а след разпускането на НОЩ и да други представители на 

здравните власти, както и на представители на всички големи медии в РБ се 

създаде страх и смут в населението. 

С Решение от 13.03.2020 г. на 44-то Народно събрание на Република 

България /обн. ДВ, Бр. 22/13.03.2020 г. - извънреден/, на основание чл. 84, т. 12 
от Конституцията на Република България е обявено извънредно положение 

върху цялата територия на Република България, първоначално за периода от 

13.03 .2020 г. до 13.04.2020 г., впоследствие удължено до 13 .05.2020 г. с решение 
за удължаване на срока на обявеното извънредно положение /Обн. ДВ. Бр. 33 от 
07 април 2020 г./. Със същото решение е възложено на Министерски съвет да 

предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация 

във връзка с пандемията от COVID-19, обявена в световен мащаб от Световната 
здравна организация и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на 
Република България. След прекратяване на действието на извънредното 

положение на 14.05.2020 г. в РБ със заповед на Министъра на здравеопазването 
.N2РД-01 -262114.05.2020 г. на основание чл. 63,ал.4 и 11 и чл. 63в от Закона за 
здравето, чл. 73 от АПК и във връзка с Решение .N2325 на МС от 14.05.2020 г. за 
обявяване на извънредна епидемична обстановка и след предложение на главния 

държавен здравен инспектор започва да действа така наречената "Извънредна 

епидемична обстановка" , която се удължава през определен срок и е била в сила 
ДО 01.04.2022 Г. 

По време на действието на извънредното положение и извънредната 

епидемична обстановка се наложиха основна два метода за отчитане на 
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заболелите от Ковид-19 (SARS-Co-V -2): PCR (Пи Си Ар-полимеразна верижна 
реакция) тест и бърз антигенен тест, като за по-прецизен и точен е сочен 

първият. Изискана е информация за принципа на работа на същите от МЗ и ИАЛ 

и са дадени конкретни подробни отговори. 

В отговор на въпрос 7 от поставените на МЗ е отговорено с писмо с изх. 
NQ11-02-73/29.12.2021 г. , че PCR тестът е много точен и различава Ковид-19 
(SARS-Co-V -2) от всички останали инфекциозни причинители, както и 

различава отделните щамове на вируса. В отговор на въпрос 8 отправен към МЗ, 

отговарят, че всеки PCR тест преди да бъде предложен за употреба се изследвал 
за кръстосана реактивност (cross reactivity), за да се определи дали дава 

положителен резултат само за Ковид-1 9 (SARS-Co-V -2) или и за други вируси 
или бактерии със сходни клинични симптоми. В заключение с категоричност е 

заявено от МЗ, че използваните в България тестове за PCR не дават кръстосана 
реактивност с указаните респираторни патогени. В същото време е получена 

информация от ИАЛ, във връзка с писмо от РП- Пловдив, заведено в ИАЛ с 

вх.NQИАЛ-1897 /14.0 1 .2022г. в което уведомяват за следното: 
"PCR тестовете за SARS-COV -2 са ин витро диагностични медицински 

изделия (ИВДМИ) съгласно Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и 

Директивата 98/79/ЕС за ИВДМИ. ИВДМИ се пускат на пазара и/или в действие 

в съответствие с изискванията на ЗМИ и не подлежат на регистрация или 

одобрение, когато са "СЕ" маркирани по реда на чл. 15 от ЗМИ и притежават 
документ, удостоверяващ съответствието на изделието· със съществените 

изисквания за ИВДМИ, т.е . Декларация за съответствие по Директива 98/79/ЕС, 

когато ИВДМИ за SARS-COV -2 е за професионална употреба, издадена от 

производителя . Тестовете за SARS-COV-2, които отговарят на 

горепосочените условия могат да се внасят и дистрибутират на територията 

на Европейския съюз, вкл. и България, от търговци на едро с медицински 

изделия, получили разрешение по реда на Глава пета от ЗМИ. Търговия на 

дребно с тестове за SARS-COV-2, се извършва в аптеки и дрогерии, 

получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени 

продукти/удостоверение за регистрация на дрогерия по реда на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

Всички медицински изделия, в т. ч. PCR и антигенни тестовете, които са за 
болнично и лабораторно приложение и отговарят на изискванията на 

нормативната уредба могат да се използват в лечебните заведения 

(държавни и частни). 

Държавният контрол на ИВДМИ се осъществява от ИАЛ, по реда на Глава 

Шеста от ЗМИ. В уредбата няма регламентирана процедура за проверка на 

всяка отделна партида от ин витро диагностичните медицински изделия, 

преди пускането им на пазара. 

Извършени са проверки от ИАЛ в лечебни заведени, при които са проверени 

документите за оценка на съответствието и веригата на доставките. Не са 

възникнали съмнения, че изделията не съответстват на съществените 

изисквания, поради което не е приложим чл. 93 от ЗМИ. 
ИАЛ изготвя становища, при поискване от Агенция "Митници" по отношение на 

вноса на медицински изделия, в това число и на PCR и антигенни тестове за 
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SARS-COV -2. Становищата на ИЛЛ са относно това, дали лицето, което внася 
И:ВДМИ има издадено от ИАЛ разрешение по реда на Глава пета от ЗМИ и дали 

тестовете са с оценено съответствие, съгласно изискванията на ЗМИ и на 

Директива 98/79/ЕС. Предоставената информация е актуална към дата 

О 1.02.2022г." 

Съгласно цитирания текст от писмото на ИАЛ става ясно, че PCR 
тестовете, използвани в РБ могат свободно да се внасят от получили 

разрешение за търговия с медицински изделия търговци на едро, при което 

не е ясно тестове с каква кръстосана реактивност ( cross reactivity) попадат в 
РБ, след като контрол не се осъществява при самия им внос. Това от своя 

страна би повлияло и на процента на така наречените "фалшиво 

положителни проби" и в резултат до погрешни статистически данни за 

заболеваемост и смъртност, на които се базира и строгостта на мерките. 

На следващо място е видно, че няма и държавен контрол при отчитане 

на резултатите в лабораториите, които правят PCR тестове. В предоставената 
информация от МЗ се казва следното: 

"Всеки диагностичен тест за доказване на SARS-Co V -2 чрез метода Real 
Time RT-PCR е съпроводен с указание на производителя до какъв цикъл на 
амплификация пробите да се разглеждат като положителни. Например при 

използване на теста GeneFinder на фирма OSAND, Korea (REF IFМR-45) като 
позитивни се интерпретират резултатите, при които има наличие на 

флуоресцентен сигнал до 40-я цикъл на реакцията. При теста TaqPath COVlD-19 
СЕ-1 VD на фирма ThermoFisher (Cal.No А48067) положителните резултати се 
отчитат до 37-я цикъл на реакцията. Така че при всеки тест трябва да се спазват 

точно указанията на производителя за максимален цикъл на амплификация, при 

който се извършва интерпретация на резултатите. Минималният цикъл на 

амплификация, при който се появява флуоресцентен сигнал, е различен при 

отделните проби в зависимост от концентрацията на вируса в пробата (вирусен 

товар). Няма нормативни изисквания и не са давани указания от държавен 

здравен орган в това отношение, тьй като лабораториите използват различни 

диагностични тестове за Real Time RT-PCR. Изискването е да се спазват 

указанията на производителя на теста." Доколкото липсва контрол относно 

доставяните видове на PCR тестове в лабораториите по цялата страна и 
амплификацията на пробите в съответствие със зададените стандарти, то 

извежданите статистически резултати биват съмнителни и недоказани по 

категоричен начин. 

В тази връзка по отношение на стимулите, които започват да се прилагат 

за приемане в лечебни заведения на лица с положителен тест за Ковид-19 следва 

да се отчете и финансовият фактор, който получава измерение в клиничната 

пътека за съответното заболяване. Съгласно предоставената информация от 

НЗОК: 

"Лечението на пациентите с Ковид-19 се извършва по следните 

клинични пътеки: 

-Клинична пътека (KП)NQ39 "Диагностика и лечение на 

бронхопневмония и бронхиопит при лица над 18-годишна възраст"; 
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-Клинична пътека (КП)N~48: "Диагностика и лечение на 

бронхопневмония в детска възраст"; 

- Клинична пътека (КП)N2104: "Диагностика и лечение на контагиозни 
вирусни и бактериални заболявания- остро протичащи, с усложнения"; 

Съгласно чл . 338 от НР Д 2020-2022 г., в сила от О 1.01 .2020 г., са договорени 

цени съответно по КП N2 39- 677 лв., КП N2 48 - 935 лв. иКП N2 104- 618 лв. 
В чл. 354 на НРД 202-2022 г. е договорено, че дейността се заплаша при 

смърт на пациент в случаите, в които не е спазен минималният болничен 

престой , но са извършени всички основни диагностични и 

терапевтични/оперативни процедури, съгласно диагностично-лечебния 

алгоритъм (ДЛА) на КП, амбулаторна процедура (АПр) и клинична процедура 

(КПр ). При настъпила в хода на лечението по определена КП, АПр и КПр смърт 
на пациент в случаите, в които не са извършени всички изискуеми основни 

диагностични и терапевтични/оперативни процедури, дейността по КП, АПр и 

КПр, както и вложените медицински изделия и приложените лекарствени 

продукти , чиято стойност не се включва в цената на същите, се заплащат/не се 

заплащат след извършване на проверка. В случай на преценка за заплащане на 

КП, АПр и КПр се заплаща 50% от стойността на КП/ АПр/КПр. 
С Договор N2 РД-НС-01 -4-4 от 14 август 2020 г. за изменение и 

допълнение на НР Д 2020 - 2022 г. (обн. ДВ, бр . 77от 2020 г. в сила от О 1.08.2020 
г.), с цел компенсиране на допълнителните разходи за пациент, свързани с 

епидемичната обстановка и в рамките на оставащите бюджетни средства на 

НЗОК за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, в резултат на 

ограниченията на дейността на лечебните заведения в условията на извънредна 

епидемична обстановка, НЗОК и БЛС договориха увеличение на цените на 

дейностите в БМП. В резултат, на което цената на КП N2 39 се увеличи от 677 лв. 
на 767 лв., на КП N2 48 от 935 лв. на 1051 лв., а за КП N2 104, по която основно се 
лекуват пациентите с COVID-19 е договорено двойно увеличение на цената от 
618 лв. на 1200 лв. за един случай. 
Съгласно договор N2 Р Д-НС-0 1-4-5 от 26.11.2020 г. за изменение и допълнение 

на НРД 2020-2022 г. (обн. ДВ, бр. 101 от 2020 г. в сила от 1.11.2020 г.) по време 
на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични 

мерки на територията на цялата страна , НЗОК заплаща за КП N2 39 иКП N2 48 
цена 1200 лв. в случаите на положителен резултат при приемане за 

хоспитализация или от проведено по време на хоепитализацията ВСМДИ 

"Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", съответно поставена 
диагноза с код U07.1 COVID- 19. 
С Договор N2 РД-НС-01-4- 10 от 1.04.2021 г. за изменение и допълнение на НРД 
2020-2022 г. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 2.04.2021 г. попр.бр. 37 от 
2021 r.) е договорено в чл. 338в, ал. 23 за времето на въведените с акт на 

министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на 

цялата страна НЗОК заплаща за КП N2 39, КП N2 48 иКП N2 104 цена 1200 лв. за 
случаите, представляващи потвърден случай на COVID-19 (положителен 

резултат при приемане за хоспитализация или от проведено изследване по време 

на хоепитализацията на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на 
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COVID-19" (код 92191-00) или извършен тест за откриване антиген на SARS 
CoV-2) (код 92191-01), съответно поставена диагноза с код U07.1 COVID-19. 
С Договор N2 РД-НС-01-4-11 от 9.09.2021 г. за изменение и допълнение на НРД 

2020 - 2022 г. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2021 г., в сила от 14.09.2021 г.) сумата в чл. 

338в, ал. 23 за КП N2 39, КП N2 48 иКП N2 104 от 1 200 лв. се увеличава на 1 400 
лв." 

Констатира се от по-горе цитираният текст, че стойността на клиничните 

пътеки, по които се приемат лица с положителен тест са увеличени повече от два 

пъти за периода от месец януари 2020 г. до месец септември 2021 г. 
В писмото на НЗОК става ясно, че от месец април 2020 г. НЗОК заплаща 

на лабораториите извършващи PCR тестове независимо от резултата сумата от 
60 лева за всеки извършен подобен тест: 

"С изменения и допълнения на Наредба N2 9 от 1 О .12.20 19 г. за 

определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, в 

сила от 24.04.2020 г. в пакета на заплащаните от НЗОК изследвания е включено 
високоспециализирано медико-диагностично изследване (ВСМДИ) 

"Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19". В чл . 176 на НРД 
2020-2022 г. са договорени обеми и цена от 60 лв . за ВСМДИ "Полимеразна 

верижна реакция за доказване на "COVID-19" към пакетите "Клинична 

микробиология" и "Вирусология", която НЗОК заплаща за извършено 
изследване. 

Националната здравноосигурителна каса заплаща за договорена, 

извършена и отчетена дейността по реда на НРД за 2020-2022 г. и сключените 
индивидуални договори. Извършените ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция 

за доказване на "COVID-19" се заплащат независимо от резултата. 
Съгласно чл. 223а от НРД за 2020 - 2022 г., изпълнители на ВСМДИ 

"Полимеразна верижна реакция за доказване на COVTD-19" по НР Д за 2020 -
2022 г. могат да бъдат лечебни/здравни заведения, определени със заповед на 

министъра на здравеопазването. 

Съгласно чл. 223г от НР Д за 2020 - 2022 г., за срока на действие на 

въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на 

територията на Република България, изпълнителите извършват и НЗОК заплаща 

ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19'' и въз 

основа на "Направление за медико-диагностична дейност", издадено от лекар -
служител на РЗИ. 

"Национална информационна система за борба с COVID-19" е изградена 
и се поддържа от Министерството на здравеопазването. Въведена е в 

експлоатация със Заповед NQ РД-01-184/06.04.2020 г. на министъра на 

здравеопазването . С последващи изменения и допълнение на Заповедта, 

министърът на здравеопазването определя лечебните заведения на територията 

на страната, които са оторизирани да изпълняват ВСМДИ "Полимеразна 

верижна реакция за доказване на COVID-19". Лабораториите са задължени 
ежедневно да предоставят данни за извършените изследвания "Полимеразна 

верижна реакция за доказване на COVID-19", както и резултатите от тях 

(положителни или отрицателни) в "Национална информационна система за 
борба с COVID-19". 
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В писмото си НЗОК уведомява и за следните изисквания поставено от 

МЗ: 

"Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на 

министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVTD-19: 
1. Пациенти с инфекция с COVID-19 се хоспитализират по една от следните 
клинични пътеки с NQ 39 или NQ 48, или 1 04; 
2. Пациенти с бронхопневмония или бронхиолит, предизвикани от COVID-19, се 
хоспитализират по клинична пътека NQ 39 или NQ 48; 
3. Пациенти без бронхопневмония или бронхиолит, но с инфекция от COVID-19 
се хоспитализират по клинична пътека NQ 1 04; 
4. В случай на издадена заповед от РЗИ за карантинен режим на работа за цялото 
лечебно заведение или отделни структури се осъrцествява само по клинична 

пътека NQ 104; 
5. Лечебното заведение може да отчете само една от следните клинични пътеки с 
NQ 39 или NQ 48, или NQ 104, в рамките на съrция отчетен период, при лечението 
на пациент по повод на инфекция с COVID-19". 

Силно безспокойство будят и официалните данни предоставени от 

НЗОК за смъртността на лицата приети в болнично заведение по една от 

трите клинични пътеки, определени за "COVID-19" в РБ за периода от 
01.03.2020 г. до датата на писмото на НЗОК- 31.12.2021г., а именно: от 186552 
пациенти, лекувани по клинична пътека за лечение на COVID-19 
официално регистираните починали са 30098 лица, тоест 16,13°/о. 

В съrцото време става ясно от информацията предоставена от НСИ, че 

обrцият брой на умирания от COVID- 19 по първоначална (основна) причина за 
смъртта (по U07.1 COVID-19 идентифициран вирус-съгласно дефиницията на 
МКБ-Х- потвърден чрез лабораторно изследване независимо от тежестта на 

клиничните признаци или симптоми и по U07 .2 COVID-19 неидентифициран 
вирус-съгласно дефиницията на МКБ-Х- диагностициран клинично или 

епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са 

налични) в РБ през 2020 г. са обrцо 8554 души (мъже и жени). 
От наличните официални данни в сайта на НСИ: 

https :/ /www .nsi. bg/bg/ content/297 5/%DO%BD%DOo/oBO%D 1 о/о81 %DO%B5%DO%B 
B%DO%B5%DO%BD%DO%B8%DO%B5-%DO%BF% DO%BE-
%DO%BE%DO%B 1 %DO%BB%DO%BO%D 1%81 %D 1 %82%DO%B8-
%DO%BE%DO%B 1 %D 1 %89%DO%B8%DO%BD%DOo/oB8-
%DO%BC%DO%B5%D 1 о/о81 %D 1 %82%DO%BE%DO%B6%DO%B8%DO%B2%DO 
%B5%DOo/oB5%DO%BD%DO%B5-%DO%B8-%DOo/oBF%DO%BE%DO%BB 
населението на РБ към 31.12.2020 г е 6 916 548 души, а обrцият брой на 

починалите през 2020 г. е 124735. 
Предвид това след съответните изчисления се достига до извода, че 

смъртността от COVID-19 през 2020 г. съотнесена към населението на РБ 
през 2020 г. се равнява на 0,124°/о, а смъртността от COVID-19 през 2020 г. в 
РБ съотнесена към общия брой на смъртните случаи в РБ през 2020 г. 

представлява 6,86°/о от всички случаи на смърт. Въпреки факта обаче, че 

причината за останалите 93,14°/о от смъртните случаи в РБ също са 

отговорни определени заболявания (рак, инсулт, инфаркт, други 
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респираторни заболявания и други), то целият фокус на здравните власти за 

периода март 2020 г.- април 2022 г. е бил насочен единствено към Ковид-19. 
Поради невъзможност от страна на НСИ- гр. София да предоставят 

същите данни за 2021 г. (те ще бъдат оповестени официално на 28.06.2022 г.), то 
няма как да се направи подобна калкулация за този период. 

На следващо място, въпреки конкретно зададения въпрос: Правени ли са 

аутопсии на починали с положителен тест за Ковид-19 и доказано ли е по 

категоричен начин, че смъртта е пряка и непосредствена последица от този 

вирус? Колко аутопсии на починали с положителен тест за Ковид-19 са 

направени в РБ до момента и какви са констатациите? Има ли 

препоръки/предписания на СЗО да не се правят аутопсии на починали с 

положителен тест за Ко вид -19 и поради каква причина?, то от МЗ не дават 
отговор на въпроса, а уведомяват за следното: "С Наредба .N2 42 от 8 декември 
2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на 
болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури, е 

регламентирано приложението на Международната статистическа класификация 

на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (МКБ 1 0), 
както и адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицинските 

процедури - българска ревизия, при обработване на здравна и медико

статистическа информация в медицинската и медико-статистическата 

документация. В МКБ 1 О са посочени и правилата и инструкциите за кодиране 
на заболеваемостта и на смъртността, като с наредбата е утвърден и образец на 

"съобщение за смърт". 
В допълнение, в хода на проверката прави впечатление и 

непрозрачността на договора за закупуване на ваксини, при който РБ е дала 

мандат на ЕК (Европейската комисия) да сключи подобен договор с 

производителите на ваксини . От отговора става ясно,че търговската тайна на 

фармацевтичните корпорации е поставена пред интереса на българската държава 

и българското население, които се явяват преки ползватели на ваксините и на 

евентуалните ползи или вреди от употребата им. Във връзка с изисканата 

информация за нуждите на преписката МЗ отговаря по следния начин: 

"С Решение .N2 491 на Министерския съвет от 16 юли 2020 година 
България одобри споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава 

да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име 

предварителни споразумения за покупка на ваксини ("Advance Purchase 
Agreement") с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с 
ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, при условията на последваща 
ратификация . Споразумението е ратифицирано от Народно събрание със Закон 

за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се 

упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от 

тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини (Advance Purchase 
Agreement") с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с 
ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 (обн. ДВ. бр. 71 от 2020 г.). По 

силата на това споразумение република България е предоставила право (мандат) 

на Европейската комисия да сключва от нейно име споразумения за доставка на 

ваксини срещу Covid-19 с определени от производители на лекарствени 
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продукти . Въз основа на споразумението Република България участва в 

споразуменията за доставка на ваксини (АРА и РА), сключени от Европейската 

комисия и производителите на лекарствени продукти Biontech Manufacturing 
GmbH и Pfizer Manufacturing Belgium NV, Astra Zeneca, Sanofi Pasteur SA и 
Glaxosmithkline Biologicals SA, Modema Switzerland GmbH и Valneva Austria 
GmbH, no силата на които получава и предстои да получава ваксини срещу 
COVID-19. 

Всички споразумения, в които България участва съдържат клаузи 

за конфиденциалност и информация на трети лица може да се предостави 

само след изразено съгласие на страните по него (ЕК и съответната 

фармацевтична компания). Във връзка с постъпили запитвания, с които се 

иска информация за съдържанието на споразуменията Министерството на 

здравеопазването изпрати две писма до Европейската комисия чрез Постоянното 

представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел с 

искане да получи писмено съгласие/отказ, както от самата Европейска комисия , 

така и от производителите по въпроси , касаещи информация от сключените 

споразумения . Позицията на Европейската комисия е следната: 

"договорите следва да бъдат защитени от съображения за 

поверителност, което е оправдано предвид силно конкурентния характер на 

пазара в световен мащаб. Всички дружества изискват тази чувствителната 

търговска информация да остане поверителна между страните по договора. 

Това се прави, за да се осигури защита при преговори, които са 

чувствителни по своя характер, както и на свързана с дружествата 

информация, като например Финансова информация и планове за 

разработка и производство. Разкриването на чувствителна търговска 

информация би подкопало и процеса на възлагане на обществени поръчки и 

потенциално би имало сериозни последици за способността на Комисията да 

изпълнява отговорностите си, залегнали в правните актове, които са 

основанието на преговорите"." 

Не е била предоставена информация от МЗ и за това каква отговорност е 

предвидена за производителя в случай на доказани странични ефекти или 

летален изход от употреба на ваксините срещу Ковид-19 с оглед създаване на 

сигурност у обществото, че хората могат да защитят правата си по определена 

прозрачна процедура срещу делинквента в случай на причинена вреда. В 

отговора си МЗ не предоставят дори известната им част от подписания договор. 

В комбинация с краткия срок за пускане за масова употреба на 

ваксините срещу Ковдид-19, наличието само на кратка характеристика на 

продукта, а не на пълния набор от съставки, милионите докладвани тежки и по

леки странични реакции и смъртни случаи и искането на Пфайзер за 

неразкриване на пълната информация за ваксините на следните линкове: 

https://trud.bg/%DO%BA %DO%BE%D 1 %80o/oDO%BF%DO%BE%D 1 %80%DO%BO 
%01 %86%DO%B8%D 1 %8F%D 1 %82%DO%BO-pfizer-%DO%B5-
%DO%BF%DO%BE-
%DO%B7%DO%BO%D 1%81 %DO%B5%DO%BA %D 1 %80%D0%85%D 1 %82%DO 
%B5%DO%BD%DO%BO-%DO%B8-%00%БE%D1%82-

%01 %86%D 1 %80%D 1%83/ преводна статия от следния линк: 

11 



https ://zavtra.ru/Ьlogs/korporatciya pfizer zasekrechena bol she chem tcru 
https://phmpt.org/ (сайт на неправителствената организация Обществено здраве и 
медицински специалисти за прозрачност /PuЬlic health and medical professionals 
for transparency завела делото в САЩ за разсекретяване на информацията за 
ваксините на Пфайзер) и сключването на многомилионна сделка за закупуване 

на подобни недоказани и неизпитани препарати (около 18 млн . ваксини по данни 

на МЗ), излагащи на неизвестни рискове поставилите си ги, поставя под 

съмнение изгодността на сключената сделка. 

От приложените документи за данни върху опаковката и листовката на 

всяка една от четирите разрешени за употреба ваксини в РБ (Vaxzevria на Астра 
Зенека, Comirnity на Пфайзер, Vaccine Janssen на Янсен и Spikevax на Модерна) е 
видно, че за същите е налична само кратка характеристика на продукта, 

което говори за това, че пълните данни за състава не са предоставени на 

здравните власти и на обществото. Освен това в информацията 

предоставена от МЗ и ИАЛ уведомяват, че нямат задължение за изследване 

на ваксините, които са доставени за РБ, тъй като същите са били теставани 

от ЕМА (Европейската медицинска асоциация). От предоставените от ИАЛ 

кратки характерисики и листовки на четирите разрешени за употреба ваксини 

в РБ, че всички са разрешени за употреба пот. нар. схема "разрешаване под 

условие", което означава, че за ваксините се очакват допълнителни данни 

относно ефикасността, безопасността и падежпостта им, като периодът за 

предоставянето им е различен за различните ваксини. Така например, за Ш! 

се потвърди ефикасността и безопасността на Vaxzevria на Астра Зенека, 
ПРУ (Притежателят на разрешението за употреба) трябва да предостави 

окончателните доклади от рандомизираните, контролирани клинични 

проучвания COVOO 1, COV002, СОVООЗ и COV005 и да предостави 

окончателен анализ от сборните основни проучвания до 31 май 2022 г., а за 

да се потвърди ефикасността и безопасността на Vaxzevria на Астра Зенека 
при хора в старческа възраст и такива с подлежащи заболявания ПРУ 

трябва да представи преглед и резюме на окончаетелния доклад от 

клиничното проучване за проучване D8110C00001 до 31 март 2024 г. (л.74 от 
том 2). От своя страна срокът, за да се потвърди ефикасността и 

безопасността на Comirnity на Пфайзер трябва да подаде окончателния 
доклад от клинично проучване С4591001 до декември 2023 г. (л.105 от том 
~ 

В този смисъла може да се изведе извода, че в периода на масовото 

пропагандиране към населението за поставяне на ваксини срещу Ковид-19 

(от края на 2020 г. до месец Февруари 2022 г.) ваксините са били с 

непотвърдена с категоричност ефикасност и безопасност! 

В допълнение следва да се каже, че всеки един от четирите 

производителя на ваксини е посочил в официалните документи към 

препаратите, че има ограничен опит от употребата на ваксините при 

бременни жени, а тестовете за фертилитет са на база само проучвания при 

животни и според производителите не показват преки или непреки ефекти 

свързани с репродуктивна токсичност, но при положение, че дългосрочните 

ефекти не са проследени и то при употреба върху хора, то такова 
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заключение е прибързано, немотивирано и емпирично недоказано. В същото 

време нито един от производителите не е провеждал тестове за 

генотоксичност или канцерогенност на ваксините, а единствено твърдят в 

документите придружаващи ваксините, че не се очаква компонентите на 

ваксината да имат генотоксичен потенциал- също извод, който не стъпва на 

задълбочени проучвания, научна обосновка и солидна аргументация. 

В тази връзка изключително състоятелни са арументите на доктор 

Георги Тодоров, който е дал подробна информация в обяснението си и 

относно Факта, че към момента ваксините срещу Ковид-19 са 

експериментални, поради краткия срок от производство до пускане за 

масова употреба и поради това, че не са известни дългосрочните странични 

ефекти от тези ваксини. 

Това мнение допълнително се подсилва и от информацията от ИАЛ, че 

"иРНК ваксините срещу Ковид-19 са първите иРНК ваксини с издадени 

разрешения за употреба". 

На следващо място от приложената по преписка справка от сайта на 

ВАЕРС (VAERS) е видно, че за период по-малък по 2 години (от началото на 
март 2020 г. до 31.12.2021 г. се е формирала цифра от 746944 нежелани 
странични реакции от всички разрешени за употреба ваксини срещу Ковид- 19, 

което е 47~ от всички докладвани реакции от всички използвани ваксини от 

момента на започване на функционирането на платформата. 

От сайта на Европейската агенция по лекарствата /European medicines 
agency- ЕМА/: https://www.ema.europa.eu/en!documents/covid-19-vaccine-safety
update/covid-19-vaccines-safety-update-20-january-2022 en.pdf са публикувани 

данните от Eudra Vigilance (платформа на Европейската агенция по лекарствата, в 
която се публикуват данни за страничните реакции от ваксините в страните от 

ЕС) от които е видно следното: 

-от поставени до 02 януари 2022 г. 545000000 ваксини Comirnaty на 
Пфайзер са били докладвани 522530 случая със странични реакции от ваксината, 
от които 6490 с фатален изход (смърт); 

-от поставени до 02 януари 2022 г. 18700000 ваксини COVID-19 Vaccine 
Janssen на Янсен са били докладвани 35027 случая със странични реакции от 
ваксината, от които 254 с фатален изход (смърт); 

- от поставени до 02 януари 2022 г . 103000000 ваксини Spikevax на 

Модерна са били докладвани 12441 О случая със странични реакции от ваксината, 
от които 685 с фатален изход (смърт); 

-от поставени до 02 януари 2022 г. 69000000 ваксини Vaxzevria на Астра 
Зенека са били докладвани 231363 случая със странични реакции от ваксината, 
от които 1378 с фатален изход (смърт); 

В тази връзка следва да се упомене създаването на Фонд за жертвите 

на ваксините срещу Ковид-19 от Европейския парламент на следния 

електронен адрес: https://www.europarl.europa.eLI/doceo/document/B-9-2021-
0475 BG.html 

От горепосочения линк е видно предложение за резолюция от 23.09.2021 
г., внесено съгласно чл. 143 от Правилника за дейността на Европейския 

парламент от Виржини Жорон относно създаване на Европейски фонд за 
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обезщетение на жертвите на ваксините срещу Ко вид -19: ваксина Comimaty 
(Pfizer, BioNTech), ваксина Covid-19 Janssen; Spikevax (ваксина Moderna) и 
Vaxzevria (ваксина AstraZeneca). 

В предложението за резолюция се посочва, че към момента на внасянето 

му в Европейската агенция по лекарствата се изброявали около един милион 

случая на нежелани реакции след поставянето на ваксини срещу Covid-19, а 
именно:435779 от ваксина Comirnaty (Pfizer, BioNTech); 373285 от Vaxzevria 
(ваксина AstraZeneca); 117243 от Spikevax (ваксина Moderna) и 27694 за ваксина 
Covid-19 Janssen. Допълва се, че тези нежелани реакции понякога са тежки. 
Отбелязва се, че така например около 75000 души са получили сериозни 
неврологични последици след ваксината Pfizer. 

По-нататък в предложението за резолюция на ЕП се цитират данни от 

Европейската комисия по лекарствата, съгласно която ваксините срещу Ковид-

19 са имали фатален изход в ЕС за около 5000 души, като от тях както следва: 
4198 за тази на Pfizer; 1053 за тази на AstraZeneca; 392 за ваксината Moderna и 
138 за ваксината Janssen. 

Относно ефикасността на ваксините и по-точно на имунитета създаден 

след ваксинация говори в обяснението си и главния държавен здравен 

инспектор- Ангел Кунчев. Според него за постваксиналния (изкуствения- след 

поставяне на ваксина) и естествения (след преболедуване) имунитет няма 

категорични данни кой е по-траен и колко продължава. Същият заявява 

следното: "Създаденият имунитет след ваксинация и след преболедуване не се 

различават съществено като ефективността варира силно в зависимост от вида на 

причинителя. Има данни, че при Ковид- 19 естествения имунитет е може би 
малко по-дълъг, а ваксиналният е малко по-специфичен. Въпросът подлежи на 

допълнителни изследвания." 

В допълнение следва да се отбележи, че том 3 на преписката на лист 58-
гръб в международен журнал със заглавие "Emerging health threats/ Възникващи 
здравни заплахи" фигурира името на Ангел Кънчев (Angel Kunchev) в 

качеството му на сътрудник на неправителствената организация CORDS 
(Connecting organizations for regional disease surveillance- Свързващи организации 
за регионално наблюдение на заболяванията), видно от сайта на която 

(https://www.cordsnetwork.org/supporters/) е, че получава финансиране от крупни 
неправителствени организации (фондации), а именно: Ending Pandemics 
(formerly Skoll Global Threats Fund) The Rockefeller Foundation, Fondation 
Merieux, NTI, Search for common ground, The department of foreign Affairs for 
Intemational trade Canada and the Bill and Melinda Gates Foundation. 

Следва да се отчете също, че според изложеното от доктор Стоян 

Алексов- председател на Българската асоциация по патология в обяснението му, 

масовата ваксинация по време на "пандемия" и с експериментални ваксини е 

геноцид. 

Приемането на зеления сертификат в РБ е на дата 21.10.2021 г. със 

заповедN!!РД-01-856/19.10.2021 г. изменена със ЗаповедN!!РД-01-861/21.10.2021 г. 

на Министъра на здравеопазването за въвеждане на времени противоепидемични 

мерки, с която се ограничават основни права и свободи на гражданите- правото 

на свободно придвижване и една група хора се поставя във фаворизирано 
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положение спрямо друга, а именно: преболедувалите преди не повече от година 

заедно с ваксинираните (за които сертификатът е безсрочен в случай, че не 

постави изискване за поставяне на нови дози и въпреки факта, че трайността на 

постваксиналния имунитет не е определен и предвид постоянното увеличаване 

на броя на дозите, за да продължи да бъде валиден сертификата). Относно факта, 

че трайността на постваксиналния и естествения имунитет за Ковид-19 не е 

добре изяснена и проучена говори и главният държавен санитарен инспектор в 

обяснението си. Прави впечатление също, че зеленият сертификат е въведен в 

последните дни от поставената дата от ЕК за изплащане на средства по 

програмата: "Споразумение за предоставяне на безвъзмездно финансиране чрез 

инструмента за спешна подкрепа (Emergency support Instrument (ESI) за 

изпълнението на проект "SUPPORTING ACCESSIBILITY OF TESTS FOR ТНЕ 
DELIVERY OF EU DIGITAL COVID CERTIFICATES" (Project SI2.853635- Test 
for COVID certificates- Bulgaria за периода 27.07.2021г.-31.10.2021г. с общ 

бюджет 1691 ООО евро", равняващ се на 3307308,53 лева. 

В отговора на ИАЛ по поставения въпрос 17 е изразено следното 

становище: "Към настоящия момент в РБ поставянето на ваксина срещу Ковид-

19 е доброволен и личен акт, който всеки може да предприеме или да не 

предприеме по своя лична преценка и след обсъждане на общото му здравно 

състояние с неговия лекар. Решението за ваксинацията е въпрос на лична 

отговорност и свободен избор на гражданите". В същото време обаче този 

доброволен и личен акт е постоянно насилван и принуждаван чрез медийни 

внушения, насаждане на страх и паника, апокалиптични прогнози и сериозни 

ограничения на неваксинираните с въвеждането на зелен сертификат. 

На поставения въпрос към Директора на ИАЛ дали има регистрирани 

случаи на смърт в РБ в резултат на поставяне на ваксина срещу Ковид- 19? ИАЛ 
отговарят: 

"В ИАЛ са съобщени общо 9 смъртни случая, подозирано свързани с 
прилагане на ваксина срещу Ковид-19 (в пет от случаите е прилагана ваксината 

на Астра Зенека; в три от случаите ваксината на Пфайзер и в един ваксината на 

Янсен). В нито един от тях връзката с ваксината не е доказана. 

В допълнение, в ИАЛ са съобщени общо 6 случая на смърт при 

заболяване от Ковид-19, като заразяването е настъпило в периода между двете 

дози на ваксината (в пет от случаите се касае за ваксината на Астра Зенека, а в 

шестия за ваксината на Янсен), а в един от случаите заболяването е открито в 

деня на поставяне на ваксината, тоест при всички случаи преди придобиване на 

имунитет." 

В този ред на мисли се поставя и въпросът щом не е доказана причината 

за смъртта от ваксината по съответния ред, дали е категорично доказана смъртта 

на поставените в статистиките на починалите от Ковид-19 лица по съответния 

ред. Следва също така в тази връзка да се изиска от компетентните здравни 

власти информация за това по какъв ред следва да се установи дали причината за 

смъртта е в резултат на ваксина, както и по какъв надлежен ред следва да 

установи с категоричност дали смъртта на даден пациент е от Ковид-19. 

По същия въпрос е изискана информация от доктор Стоян Алексов

председател на Българската асоциация по патология, който в обяснението си 
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заявява, че имало направени аутопсии на починали в института "Пирогов", но 

нямало нито едно доказателство, че пациентите били починали от Ковид-19. 

Подобна информация и такава по други въпроси е изискани от Българската 

асоциация по патология, но такава не е получена. 

Не е постъпило по преписката становище на Българската асоциация на 

патолозите, като би следвало да се изиска при назначаване на допълнителна 

проверка. 

Предвид събраните материали по преписката считам, че има данни за 

извършено престъпление по смисъла на чл. 220, ал . 1 от НК относно сключване 
на неизгодна сделка за покупката на ваксините за нуждите на РБ (предвид броя 

на същите- 18116926 до края на 2021 г. по данни на МЗ на следния електронен 

адрес: https://www.mh.govemment.bg/bg/novini/aktualno/ochakvan-broj-dozi-na
vaksini-sreshu-covid-19-do-2/ и тяхната цена на закупуване при население в РБ от 
6 916 548 души при последното преброяване през 2020 г.). Видно е, че 

очакваната за получаване бройка от ваксини срещу Ковид-19, дори при 

поставени по 2 дози на всеки български гражданин, превишава нужните за 

цялото население с над 4 млн. дози. Освен това при поръчката не са отчетени 
нагласите на обществото за поставяне на ваксина (процента на ваксинирани в РБ 

е едва 29% съгласно информацията от I-ПJ:ЗПБ), не са налице пълните 

характеристики на продуктите и същите не са преминали тестовете за 

ефикасност и безопасност, както и по генотоксичност и канцерогенност. Следва 

в тази връзка да се изиска актуална справка от МЗ за общия брой и стойноспа на 

всички закупени от РБ ваксини срещу Ковид-19 до настоящия момент, както и 

колко от тях от общия брой реално са приложени в РБ за нуждите на български 

граждани. 

Предвид събраните материали по преписката считам, че има данни за 

извършено престъпление по смисъла на чл. 108а вр. чл.143 ,ал .l от НК, 

извършено от страна на министър на здравеопазването с въвеждане на 

ограничения в свободното придвижване на неваксннираните и непреболедували 

Ковид-19 български граждани от дата 21.10.2021 г. със заповедN2РД-01-

856/ 19.10.2021 г., изменена със ЗаповедN2РД-01-861/21.10.2021 г. на Министъра 

на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки, за 

това, че с цел да създаде страх и смут в населението, извършил престъпление по 

чл. 143,ал.1 от НК като принудил другиго да претърпи нещо противно на волята 

му, като злоупотребил с власпа си, като с подзаконов нормативен акт

ЗаповедN2Р Д-0 1-861/21.10.202 1 г. на Министъра на здравеопазването за 

въвеждане на временни противоепидемични мерки, с която се въвежда 

възможност за издаване на зелен сертификат и повече права за придвижване на 

определена група от населението, нарушил закон от по-висока степен, а именно: 

чл. 26, ал.1 от КРБ: "Гражданите на Република България, където и да се намират, 

имат всички права и задължения по тази Конституция" , чл . 29, ал.2 от КРБ: 
"Никой не може да бъде подлаган на медицински , научни или други опити без 

неговото доброволно писмено съгласие" и чл. 35,ал.1 от КРБ: Всеки има право 

свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на 

страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само 
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със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и 

свободите на други граждани." 

Предвид събраните материали по преписката считам, че има данни за 

извършено престъпление по смисъла на чл. 1 08а вр. чл. 326,ал.1 от НК за това, че 

Министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор заедно с 

членове на НОЩ и други лица от здравните власти с цел да се създаде страх и 

смут в населението, извършили престъпление по чл. 326,ал.l от НК, като 

предавали по медии неверни повиквания за тревога във връзка със заболяването 
Ковид-19. 

Предвид горното и имайки предвид субекта на престъплението: 

министъра на здравеопазването, смятам, че възлагането на проверка за събиране 

на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер или 

евентуално произнасяне по същество по преписката (с отказ или образуване на 

ДП) следва да се извърши от прокурор при СГП и съответно преписката да се 

изпрати по компетентност на същата прокуратура на основание чл. 35, ал.3 от 
I-ШК. 

Съгласно нормата на чл. 35, ал. 3 от НIЖ на Софийския градски съд 
като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления от общ характер, 

извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, както 

и от членове на МС, освен ако не се прилагат особените правила на глави 

тридесет и първа и тридесет и първа "а" (за глава X:XXI "а" има данни, но 

недостатъчни към настоящия момент), което и предопределя Софийска градска 

прокуратура като компетентния орган, можещ да извърши проверка и да 

прецени дали да възбуди наказателно преследване, да наблюдава и ръководи 

същото и съответно да повдигне и поддържа обвинение в случай, че са налице 

доказателства за това. Това от своя страна налага преписката да й се изпрати по 

принадлежност. 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл . 199, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 
отНIЖ, 

П О С Т А Н О В ИХ: 

ИЗПРАЩАМ по компетентност на Софийска градска прокуратура 

преписка N2 11041/2021г. по описа на РП- Пловдив , ведно с препис от 

постановлението, ведно с: допълнителен материал от ИАЛ (ИАЛ-

9189/24.02.2022г.; допълнителен материал от отдел "ИП" при ОД МВР- Пловдив 

с N2УРИ117730-4322/21.02.2022г.; допълнителен материал от НСИ с изх.N207-07-

5 / 18.01.2022г. ,ведно с оптичен носител диск, изпратен от отдел "ИП" при ОД 

МВР- Пловдив ; допълнителни материали от I-ЩЗПБ с изх.N2100-7/ 17.01.2022г. и 

с изх .N2100-13/24.01.2022г.; писма от РП- Пловдив до НСИ и I-ЩЗПБ ; извадка от 

31.12.202 1 от сайта на VAERS (the Vaccine Adverse Event reporting system) за 
докладвани странични реакции от ваксини следните материали, принтирани от 

следните линкове: 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/csgr/green/foresight/scienceinnovationlgre 
en _ future _ trends _ series _-_ rockefeller _ foundation. pdf 
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https://www.academia.edu/43023323/Scenarios_for _the _Future _ of_ Technology _and _ 
Intemational_ Development 
https :/ /www. centerforheal thsecuri ty. org/ event2 О 11 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci arttext&pid=S 1665-
11462020000200047 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-04 75 _БG .html 

Препис от постановлението да се изпрати на Национален сбор за 

съпротива "Свети Георги Победоносец", Национално движение "Крум о ви 

закони" на следния имейл адрес : nss sveti georgi pobedonosets@abv.bg - за 

сведение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: преписка N2 11041/202lr. по описа на РП-

ПРОКУРОР: ...... . 
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