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(горе) 

ЦИТАТИ ОТ ДОКУМЕНТИ 

(ПРИМЕРЕН ТЕКСТ ДО МИНИСТЪРА на МеЗе-то) 

До г-н Бойко Борисов, Министър-Председател на Р. България 

КОПИЕ: До проф. Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

От две лица, чиито три имена, адреси, телефони, имейли не мога да дам заради Закона за 
личните данни, но който иска, да провери номер и дата на заявлението и отговора. 

Уважаеми господин Борисов, Уважаеми проф. Ангелов, 
Във връзка с обявената през 2020-та год. световна пандемия от Ковид-19, причинена от 
коронавирус – щам SARS-CoV-2, на основание чл. 4, ал.1 от Закона за достъп до 
обществена информация, искаме Министерс-кият съвет и Министерството на 
здравеопазването на Р. България да ни предоставят: 

• Доклад или доклади, изготвени от независими (от правителството) български експерти и 
учени-вирусолози, лекари инфекционисти, микробиолози и пр., които са предоставили на 
българското правителство през 2020-2021-ва год., съдържащи всички научни 
изследвания, които учените са извършили в Р. България в периода 2020-2021-ва год., 
свързани с щам SARS-CoV-2. 

• Научни изследвания, извършени от независими български учени, които доказват на 
българското правителство, че са изолирали и пречистили в български лаборатории 
наличието на коронавирус щам SARS-CoV-2 в Република България. За да можем и ние да 
повторим по техните документи опитите и така да проверим дали са истински. 
• Срокът за отговор е 14 дни, съгласно чл. 28 (1) от ЗДОИ. В случай на непредоставяне на 
тази информация, същата може да изискаме по съдебен път. Желаем да получим 
исканата информация в следната форма: копия на технически носител или на 
електронните ни пощи: 

Дата 01.03.2021 - следват лични данни и ръкописни подписи на вносителите. 
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AUTO-TRANSLATION 

(above) 

QUOTES FROM DOCUMENTS 

(SAMPLE TEXT TO THE MINISTER OF MeH is- it) 

To Mr. Boyko Borisov, Prime Minister of the Republic of Bulgaria 

COPY: To Prof. Kostadin Angelov, Minister of Health 

APPLICATION FOR ACCESS TO PUBLIC INFORMATION 

By two persons whose threenames, addresses, phones, emails I can not give because of the 

Personal Data Act, but who wants to check the number and date of the application and the 

answer. 

Dear Mr. Borisov, Dear Prof. Angelov, 

In connection with the global pandemic of covid-19 declared in 2020, caused by coronavirus – 

sars-CoV-2 strain, on the basis of Article 4, para 1 of the Law on Access to Public Information, 

we want the Minister's Council and the Ministry of Health of the Republic of Bulgaria to provide 

us with: 

• Report or reports prepared by independent (government) Bulgarian experts and virologist 
scientists, infectious doctors, microbiologists, etc., which have provided the Bulgarian 

government in 2020-2021 containing all the scientific studies that scientists have carried out in 

the Republic of Bulgaria in the period 2020-2021 related to the SARS-CoV-2 strain. 

• Scientific studies carried out by independent Bulgarian scientists who prove to the Bulgarian 

government that they have isolated and purified in Bulgarian laboratories the presence of 

coronavirus strain SARS-CoV-2 in the Republic of Bulgaria. 

• The deadline for reply is 14 days, pursuant to Art. 28 (1) ofthe AAD. In case of non-provision 

of this information, we may request by court . 

Date 01.03.2021 - personal data and handwritten signatures of importers follow. 
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ОТГОВОРЪТ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Министерство на 
здравеопазването 

Главен секретар 

Документ, регистриран от: (следват лични данни на вносителите) 
Относно: Заявление за достъп до обществена информация, регистрирано в 
Министерство на здравеопазването с вх. № 93-00-55 от 01.03.2021 г. 

Уважаеми (еди кои си) 

Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, регистрирано в 
Министерството на здравеопазването с вх. № 93-00-55 от 01.03.2021 г. и на основание чл. 
33 от Закона за достъп до обществена информация, Ви информирам, че Министерството 
на здравеопазването не разполага със заявената от Вас информация и няма данни за 
нейното местонахождение. 

С уважение, ХРИСТИНА ГЕТОВА, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

гр. София, пл. „Света Неделя" № 5 тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 
18 33 e-mail: mailto:press@mh.government.bg / https://www.mh.government.bg/bg 

  



AUTO-TRANSLATION 

ANSWER 

REPUBLIC OF BULGARIA, Ministry of Health 

General Secretary 

Document registered by: (follow personal data of importers) 

Subject: Application for access to public information registered with the Ministry of Health 

with 93-00-55 of 01.03.2021. 

Dear (one of you) In connection with your application for access to public information 

registered with the Ministry of Health withv. No 93-00-55 of 01.03.2021 and on the basis of 

Article 33 of the Access to Public Information Act, I inform you that the Ministry of Health does 

not have the information requested by you and there is no data on its location. 

With respect, HRISTINA GETOVA, Secretary 

General,Sofia, Pl. 5 St. Nedelya Str. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, fax: +359 2 981 18 33 e-

mail: mailto:press@mh.government.bg / https://www.mh.government.bg/bg 



 



Документ, 

удостоверяващ, че у нас няма никакви 
доказателства за починали от Ковид-19, базирани на 

аутопсии: 
 

 

 

AUTO-TRANSLATION 

Document 

certifying that there is no evidence of any deceased from 

covid-19 based on autopsies: 



 





Да продължим цитирането: „ 

В България не е получаван изолат на SARS-CoV-2 в клетъчна култура.“ 

Откровено признание на идиот и пак ВЪТРЕ ВЪВ клетъчна култура, а не 
изолат ОТ клетъчната култура. „Наличието на този вирус във клинични проби се 
идентифицира“ (а не „изолира“) „чрез метода Real Time PCR, чрез който се доказва 
вирусната нуклеинова киселина, носител на наследствената информация на 
вируса или чрез антигенни тестове, с които се доказват вирусните белтъци.“.  

Думата „ИЛИ“ означава, че само единият от двата теста. 

…. Да продължим цитирането: „Съвременните вирусологични методи се основават на 
доказване на тези структурни компоненти на вирусите, без да е необходимо да 
се изолира самият вирус.“ Ето го ключът към бараката. Въобще не му и трябва изолиран 
вирус, тестовете били достатъчни. Е как има тестове, без да знаят дали изобщо има вирус, 
без да е описан по минималните горни 6 точки??? 

Да продължим цитирането: „Изолацията на вируса в клетъчни култури…“ А, бе, алан-

коолу, щом не е ВЪН, а ВЪТРЕ ВЪВ клетъчните култури, за 'ква изолация плямпаш??? „…е 
трудоемък и продължителен процес, извършван в боксове с висока степен на 
биологична безопасност (BSI.3) и не е подходящ за рутинна диагностика на 
инфекцията.“ Т.е. държавата няма пари за трудоемък и продължителен процес, за да 
ДОКАЖЕ нещо толкова опасно и РАЗРУШТЕЛНО ЗА ИКОНОМИКАТА ЛИ??? А може да 
дава милиони за ваксини, без да има вируси въобще! Много ясно, че методът не е 
подходящ за РУТИННА (повърхностна, претупана, като за простолюдие и медии) 
диагностика, а само за ЕЛИТА, който знае истината, но не и стадото… 
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Let's continue the citation:  

" In Bulgaria there has been no isolation of SARS-CoV-2 in cell culture. " "The presence of 

this virus in clinical samples shall be identified" (not "isolated") "by the Real Time PCR 

method by which the viral nucleic acid, carrier of hereditary information of the virus or by 

antigenic tests demonstrating viral proteins, is demonstrated."  

The word "OR" means that only one of the two tests. 

…. Let's continue the citation: "Modern virological methods are based on proving these 

structural components of viruses without the need to isolate the virus itself." He doesn't need 

an isolated virus at all, the tests are enough. Is how there are tests without knowing if there is a 

virus at all, without being described by the minimum top 6 points??? 

Let's continue quoting: "The isolation of the virus in cell cultures..." Ah, well, alan-koolu, if it's 

not OUT -but INSIDE cell cultures, for "qua isolation clap??? "... is a laborious and lengthy 

process carried out in high-biosecurity (BSI.3) boxes and is not suitable for routine diagnosis of 

infection.' That is, the state does not have the money for a laborious and protracted process to 

prove something so dangerous and destructive to the economy??? Or he can give millions for 

vaccines without viruses at all! It is very clear that the method is not suitable for ROUTINE 

(superficial, beaty, as for simple people and media) diagnostics, but only for ELTA, who knows 

the truth, but not the herd... 

 



 


