ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Адрес: гр.София 1505, ул."Черковна" № 90
СИГНАЛ
от
1. Амбулатория за извънболнична
специализирана помощ «Медицински център
по интегративна медицина» ООД, ЕИК
131433919, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ж.к."Дружба 2", ул. "Делийска
воденица" бл.330, представлявано от управителя
д-р Христо Атанасов Дамянов
и от лекарския екип на АИСП«МЦИМ»ООД:
2. д-р Христо Атанасов Дамянов, д.м.
3. д-р Иван Константинов Маслев
4. д-р Владимир Стоянов Павлов
Срещу:
Министъра на здравеопазването Кирил
Ананиев, изп. директор на ИАЛ и директора
на СРЗИ Данчо Пенчев
и
Изпълнителните директори на Изпълнителна
агенция «Медицински надзор» (ИА«МН»)
(бивша ИА»МО») Росен Иванов (д-р Златица
Петрова)
Правно основание: чл.116, ал.1, т.10 от НК
или чл.131, ал.1, т.8 от НК

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ,
Подаваме настоящия сигнал с оплаквания срещу действията на министъра на
здравеопазването Кирил Ананиев, директора на СРЗИ, изпълнителния директор на
ИАЛ и длъжностни лица от новосформираната ИА „Медицински надзор“, воглаве с
изпълнителния директор Росен Иванов на същата, с които действия от години се
поставя в опасност живота на немалък брой тежко болни граждани у нас, нуждаещи се
от и желаещи прилагането на признато в научните и медицински среди в чужбина
лечение, прилагано у нас единствено в Амбулатория за извънболнична
специализирана помощ «Медицински център по интегративна медицина» ООД
(АИСП „МЦИМ“) на горепосочения адрес.
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Отделно, с бездействието си да изпълни свои произтичащи от закона
задължения, както и влезли в сила съдебни решения, министърът на здравеопазването
е причинил досега скоропостижната и мъчителна смърт на множество пациенти с
тежки животозастрашаващи заболявания, които доказано от медицинската им
документация, не са били повлияни позитивно от лечение със средствата на
конвенционалната медицина.
Така, от една страна, с бездействието си да инициира въвеждането в
националното ни позитивно право на наредбата, предвидена в чл.96, ал.3 от Закон за
здравето, както и на мерки (административни и/или нормотворчески) за предоставяне
на неразрешени лекарствени продукти за нуждите на т.нар. „състрадателно лечение“
на визираната по-горе категория пациенти, а от друга страна – с умишленото и
целенасочено използване на властовата си позиция и при явна колаборация с
изпълнителните директори на ИА“МО“1 д-р Златица Петрова и на правоприемника
ИА“МН“ Росен Иванов, както и с длъжностни лица от същия орган, да препятстват и
преустановят дейността на АИСП „МЦИМ“ ООД, като единствен източник на такова
лечение в България, тези длъжностни лица са допринесли за преждевременното
умъртвяване на пациенти, между които: Явор Боянов Миланов от гр.Бургас; Боянка
Цветaнова Мишева от гр.Годеч; Давид Сабетай Бехар от гр.София; Шефка
Сюлейманов Гюзелев от гр.Русе; Иван Събев Рачев от гр.София; Вера Йорданова
Петкова от гр.София и др., като с тук визираните умишлени действия и бездействия,
обединените в общата си цел субекти продължават да допринасят, както за нанасяне
по особено мъчителен начин на тежки телесни увреди на нуждаещите се от такова
лечение и грижа пациенти, така и на преждевременната им смърт при липсата на
каквато и да било възможност за осигуряване на поносимо качество на живот.
В конкретика, фактическите основания за настоящия сигнал са следните:
1. АИСП „МЦИМ“ ООД е регистрирано по реда на ЗЛЗ (чл.39 и следв.), като
търговски субект – лечебно заведение за извънболнична помощ, в което се прилагат
конвенционални и неконвенционални методи на лечение и по-конкретно – методи,
присъщи на интегративната медицина, включително и спрямо болни от онкологични
заболявания. Това е регламентирано в приетия от АИСП „МЦИМ“ Правилник за
дейността и вътрешния ред.
2. АИСП „МЦИМ“ ООД е регистрирано с Удостоверение от 19.04.2006 г., изд.
от СГС, ФО на основата на Решение № 1 от 03.06.2005 г. по ф.д. № 6347/2005 г., както
и с Удостоверение № 7719/11.01.2012 г. на СРЗИ.
3. Ние – долуподписалите се лекари сме дипломирани магистри по „Медицина“
с придобити по надлежния ред специалности по: „Вътрешни болести“ (д-р Иван
Маслев и д-р Владимир Павлов); „Урология“ и „Интегративна медицина“ (д-р Христо
Дамянов). Отделно, управителят на АИСП „МЦИМ“ д-р Христо Дамянов притежава
образователната и научна степен "доктор" по научната специалност: 03.01.46
„Онкология“, за което му е издадена Диплома № 26343/22.11.1999 г., утвърдена с
Протокол № 15/21.09.1999 г. В този смисъл в практиката си в АИСП „МЦИМ“ ние
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съчетаваме правоспособността и уменията да лекуваме, както със средствата на
конвенционалната медицина, така и на неконвенционалната такава.
4. Отделно от притежаваната от нас квалификация в конвенционалната
медицина притежаваме и надлежна персонална регистрация, съгласно Наредба №7 на
МЗ от 1 март 2005 г. за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно
въздействие върху индивидуалното здраве.
5. Ръководеният от д-р Дамянов лекарски екип на АИСП «МЦИМ» разработва и
активно прилага редица модерни достижения на Интегративната онкология като:
инсулин-потенцирана терапия (IPT), биомагнитна терапия с магнитни двойки,
хипертермия, интравенозна терапия с високи дози Витамин С, имунотерапия, лазерна
терапия, електротерапия и др. Всички тези методи са основани на научни и клинични
доказателства и се практикуват свободно в десетки медицински заведения в ЕС, САЩ
и много други държави.
След продължителен проучвателен период (2014 до 2018 г.) в клиниката бе
създадена иновативна програма за биомагнитна терапия с магнитни двойки за лечение
на онкологични заболявания. На базата на тази програма и натрупания опит от
приложението на Инсулин потенцирана терапия бе създаден нов метод за лечение –
Интегративно персонализирано лечение на онкологични заболявания. Първите
успешни резултати са представени в научни издания и форуми. Резултатите от
прилагането на открития от нас метод са признати в медицинската общност на САЩ,
Чехия, Мексико, Хърватска и др., а практическото и чисто човешко измерение на
метода ни се състои в поредицата от ремисии, постигнати чрез този терапевтичен
метод за наши пациенти, иначе отписани от конвенционалната медицина като
безнадеждни случаи. Постигнатите резултати на пълна ремисия на онкоболни в
терминална фаза са без прецедент в световната медицинска практика.
За приноси в областта на научно приложната дейност и иноваторство в
областта на онкологията д-р Дамянов е носител на наградата на Европейската
академия по Инсулин потенцирана терапия и приз на конкурса за високи
постижения в иновациите, връчен от Президентът на РБ Румен Радев.
На фона на всички тези достижения в медицинската наука в областта на
състрадателното лечение и терапевтичното лечение на болни в терминална или
животозастрашаваща фаза, спрямо нас – лекарите, персонално спрямо управителя на
АИСП «МЦИМ» ООД д-р Дамянов, а оттам – поради свързаността на интереса и
правата на пациентите ни с нашите собствени – и спрямо множество заинтересовани
пациенти, лекуващи се и заявили желание за лечение в нашата клиника, от страна на
министъра на здравеопазването и длъжностни лица от СРЗИ, ИА»МО» (понастоящем
ИА»МН»), включително и изп.директор на ИА «МН», организирано и целеустремено
се възползват от властовите механизми, с които разполагат, за да препятстват
дейността ни и респективно – лечението на множество пациенти. А като не е създал и
продължава да бездейства в създаването на национални механизми за прилагане на
неразрешени лекарствени продукти в клинична фаза за нуждите на състрадателно
лечение на пациенти с тежки, животозастрашаващи заболявания, неповлияни
позитивно от лечението, прилагано в конвенционалната медицина, министърът на
здравеопазването има принос не само за накърняване на изконни права на тези
граждани, каквито са правото на живот за максимално продължителен период и при
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максимално добро качество, както и свързаното с това право на лично достойнство, но
и за отнемане на живота на тези лица.
Така, заради систематичните откази през 2011 и 2012 г. от страна на МЗ и ИАЛ
към МЗ, да бъде разрешено прилагане на т.нар. Ваксина Коули (MBVax Coley fluid IV)
скоропостижно и без шанс за постигане на по-добро качество на оставащия им живот
починаха десетки пациенти, нуждаещи се именно от този лекарствен продукт
съставляващ т.нар. състрадателно лечение. По този повод, преди кончината си някои
от тези пациенти бяха завели жалба за дискриминация в Комисията за защита от
дискриминация (КЗД), която със свое Решение № 350 от 26.09.2014 г. по преписка №
199/2011 г. по описа на КЗД, петчленен състав, установи противоправното и укоримо
поведение на министъра на здравеопазването и ИАЛ2, съставляващо спрямо тази
категория пациенти, дискриминация по признак „увреждане“ по смисъла на чл.2,
пар.1 във вр. с чл.17 от МПГПП, чл.26 във вр. с чл.17 от МПГПП и чл.32 от КРБ, както
и на чл.14 във вр. с чл.8 от ЕКПЧОС, като е нарушил чл.10 и чл.11 от ЗЗДискр. Тъй
като по време на производството пред КЗД жалбоподателите – пациенти починаха, на
тяхно място в процеса са встъпили техни наследници.
Решението на КЗД, по жалби от МЗ, е потвърдено и влязло в сила с Решение №
1630 на ВАС, Пето отд. по по адм. дело № 12978/2015 г. Изводите на решаващия
състав по изричен начин очертават престъпното бездействие на министъра на
здравеопазването и ръководената от него администрация, както следва: „В случая
установеното от Комисията положение не е хипотетично, евентуално и
потенциално, а напълно реално проявление на липсата на правна уредба спрямо
определена категория пациенти, на които е ограничено правото на личен живот
като не е предвиден ред, по който да е възможно да им бъде предписван
експериментален и нерегистриран в нито една държава лекарствен продукт“(стр.8
от решението);
„Нарушението е в резултат на липсата на норми, които да конкретизират и
гарантират упражняването на установените от
Конституцията
и
международните договори, по които България е страна, основни права на тази група
граждани на държавата. Тази група граждани, т. е. засегнатите лица, са
терминално болни пациенти (част от които са податели на жалба до КЗД), на
които не е предоставена възможност при каквито и да е било условия да имат
достъп до определена група лекарствени продукти независимо от становището
на лекуващия им лекар.“ (стр.9 от решението).
Отделни жалби до КЗД (вх. № 18-00-66/30.06.2011 г. в КЗД и с вх. № 18-00112/04.11.2011 г. в КЗД) по същия повод сме подали и ние от АИСП „МЦИМ“ на
собствено основание, а именно – че АИСП „МЦИМ“ ООД и лекарите в него бяха
единствено оторизираните субекти за България от фирмата-производител MBVax
Biosciens Inc. на лекарствения продукт MBVax Coley Fluid за приложение на същия.
Жалбите ни бяха обединени от сезирания орган в общо производство с жалбите,
подадени от наши пациенти. За нас обаче, именно тази ни активност отключи
последваща насрещна институционална репресия спрямо нас в съвкупност и
поотделно. За съжаление, от това пострада не само нашия професионален и търговски
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интерес, по-укоримото е, че пострадаха по необратим и фатален начин наши пациенти
и други заинтересовани страдащи граждани, нуждаещи се от по-специфично лечение.
5. Така, освен поредицата от АУАН, последвани от НП, издадени ни (на АИСП
„МЦИМ“ и на д-р Дамянов) от ИА“МО“ през периода 2011-2013 г., през 2011 г. изп.
директор на ИА“МО“ д-р Златица Петрова е подала срещу управителя д-р Христо
Дамянов сигнал до СРП, по който е било образувано досъдебно производство с №
5140/2012 г. по описа на СДВР и пр.пр. № 55350/2012 г. по описа на СРП. С
Постановление на СРП с предложение до съда за освобождаване на обвиняемия д-р
Христо Атанасов Дамянов от наказателна отговорност и за евентуално налагане на
административно наказание, органът на прокуратурата е внесъл материалите по ДСП
в съда, където по тях е било проведено съдебно производство от административнонаказателен характер. В резултат е постановено Решение от 08.05.2013 г. на СРС, НК,
2 с-в по нахд № 12754/2012 г., с което след като съдът е установил, че обвиненията в
сигнала на изп.директор на ИА“МО“ д-р Златица Петров не съставляват престъпление
по смисъла на чл.324, ал.2 вр. с ал.1 от НК, е признал д-р Дамянов за невиновен и го
е оправдал по повдигнатото му обвинение. В мотивите на така постановеното
оневиняващо и оправдателно съдебно решение са изложени следните правни изводи,
базирани на задължителната съдебна практика, а именно: „Предвид гореизложеното,
както и съгласно тълкуването на ТР № 31 от 1969 г. – „Административното
разрешение, което в известни случи се дава... не създава правоспособност.
Последната се придобива чрез получаване на специални знания за съответната
професия ...и веднъж придобита по установения от закона ред, тя не зависи от
наличността или отсъствието на разрешение на административния орган“ –
съдът счита, че д-р Христо Дамянов има съответната правоспособност за
упражняване на медицинска онкология. Настоящият съдебен състав заключи, че
Христо Атанасов Дамянов не е осъществил деянието на чл.324, ал.2 вр. ал.1 от
НК- упражняване на професия свързана със здравеопазването на населението,
нарушение на Медицински стандарт „Медицинска онкология“.
Решение от 08.05.2013 г. на СРС, НК, 2 с-в по нахд № 12754/2012 г. е влязло в
сила на 28.03.2013 г., удостоверено с печата на СРС.
6. Отделно, по същото това време, СРЗИ пък за пръв път заличи регистрацията
на лечебното ни заведение, обективирана в Удостоверение № 6710/26.10.2011 г. От
наша страна бе подадена заявка за нова регистрация, придружена от задължително
изискуемата документация, сред която – и Правилника за дейността на АИСП
„МЦИМ“. С Удостоверение № 7719/11.01.2012 г. лечебното заведение бе вписано
отново в регистъра на СРЗИ под № 00369, партида 3, том. II, стр. 463.
7. За втори път, със Заповед № РЛЗ 150/19.04.2016 г. на директора на СРЗИ
Данчо Пенчев, регистрацията на АИСП „МЦИМ“ ООД бе заличена от регистъра на
лечебните заведения на СРЗИ (Удостоверение № 7719/ 11.01.2012 г., вписано под №
00369, партида 3, том. II, стр. 463), с което на практика амбулаторията бе заличена
като лечебно заведение с всички произтичащи от това последици и за наетите в
него медицински специалисти, и за лекуващите се в него пациенти.
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АИСП „МЦИМ“ ООД чрез своя законен представител – управителя д-р Христо
Дамянов, оспори по съдебен ред заповедта на СРЗИ за заличаване на ЛЗ и същата
беше отменена с: Решение № 1169/ 23.02.2018 г. на АССГ, 39 с-в по адм.д. №
4722/2016 г., потвърдено с Решение № 15262/ 10.12.2018 г. на ВАС, Шесто отд. по
адм. дело № 4885/2018 г.
8. Отделно от това в същото време от ИА“МО“:
- бе извършена проверка и съставен АУАН № 27-94/11.05.2016 г., на основата
на който бе издадено и Наказателно постановление № НП 27-94/10.11.2016 г., от
Изпълнителния директор на ИА“МО“ д-р Златица Петрова, с което на АИСП
„МЦИМ“ ООД се налагаше имуществена санкция в размер на 1 000 (хиляда) лв.
Постановлението бе обжалвано по надлежния ред пред съда, който със свое Решение
от 27.01.2018 г. на СРС, НО, 20 с-в по нахд. № 22283/2016 г., влязло в сила на
06.03.2018 г. отмени Наказателно постановление № НП 27-94/10.11.2016 г., издадено
от Изпълнителния директор на ИА“МО“ д-р Златица Петрова.
- ОТНОВО от страна на изп.директор на ИА“МО“ д-р Златица Петрова е бил
подаден сигнал срещу нас (АИСП „МЦИМ“ и лекарите в него) до СРП за
престъпление по чл.324, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. По така подадения сигнал от същото
длъжностно лице срещу нас за същото твърдяно от подателя престъпление, е било
образувано досъдебно производство, което след извършени спрямо нас
продължителни следствени действия, е било прекратено с Постановление от
08.08.2016 г. на районния прокурор Евгения Манева от СРП, за отказ за образуване на
досъдебно производство за престъпление по чл.324, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, по пр.пр.
№ 17650/2016 г. по описа на СРП и пр. вх.№ 513000-8590/2016 г. по описа на СДВР,
потвърдено с Постановление от 07.11.2016 г. на СГП – градски прокурор Христина
Христова, по пр.пр. № 15994/2016 г. и с Постановление от Апелативна прокуратура
София – апелативен прокурор Албена Величкова по пр.пр. № 6343/2016 г.
9. Независимо от ясното императивно послание на изложените по-горе съдебни
и административен (на КЗД) актове, основани на повелителните норми на редица
национални, общностни и международни актове, в които по общовалиден и
безапелационен начин е защитено както правото на живот и неговата
неприкосновеност, така и правото на лично достойнство на всяко човешко същество,
независимо в какво положение – социално, здравословно, психическо или друго, се
намира то, действията от страна на министъра на здравеопазването и на длъжностни
лица на ИА“МН“ по личното разпореждане на изп.директор на същия орган,
продължиха и продължават и до настоящия момент. Въпреки ясните и недвусмислени
изводи на множеството съдебни решения и постановления на ПРБ, понастоящем
проверките, инициирани от споменатите субекти са с нов подем.
На 18 април 2019 г. Медицински център за интегративна медицина (МЦ ИМ)
беше посетен едновременно от две комисии на здравната администрация – от ИА
„Медицински надзор“ и СРЗИ, по повод Заповед на министъра на здравеопазването
Кирил Ананиев за извършване на „спешна проверка“.
Проверката на ИА“МН“ беше възложена със заповед на изп. директор Росен
Иванов и беше определена като „извънредна“. Проверката на СРЗИ беше възложена
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със заповед на директора д-р Данчо Пенчев и също беше беше определена като
„извънредна“. Датите на двете заповеди съвпадат с деня на заповедта на министъра,
което предполага, че са предизвикани от някакви изключително важни или спешни
причини (за които не бяхме информирани).
В продължителен период от време десетина инспектори многократно посетиха
лечебното заведение, изискаха десетки документи, с които разполагат от предходни
проверки, нарушиха съществено лечебния процес и създадоха опасност за здравето и
живота на множество тежко болни наши пациенти, които с лекуваха при нас в периода
на проверката.
В резултат от тази комплексна проверка ни беше връчен Констативен протокол
№ ИАМН-КП-13-24/ 07.05.2019 г., в който ни бяха направени някои незначителни
предписания, които ние изпълнихме в срок. Проверката на ИА“МН“ е завършила с
Докладна записка, с която комисията е приела, че са изпълнени всички задължителни
предписания. Докладната записка, като вероятна служебна вътрешноведомствена
информция, не ни е връчвана.
Само три месеца след това, в началото на м. август, АИСП „МЦИМ“ беше
посетен от две лица, които се представиха за инспектори на ИА „Медицински надзор“
и пред свидетели изрично подчертаха, че посещението им не е проверка, а
допълнителна задача по предходната проверка за спазване на изискванията на чл.98,
ал.3 и ал.4 от ЗЗ. След като прегледаха текущия ценоразпис, лицата изказаха
задоволство и повече не се появиха.
На 09.10.2019 г. в АИСП „МЦИМ“ се получи Констативен протокол с №
ИАМН-КП-13-265/30.08.2019 г., в който се твърди, че в периода 05.08-30.08 2019 г. в
АИСП „МЦИМ“ е извършена нова проверка от Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“. Протоколът съдържа задължителни предписания със срок до 30.09.2019 г.
Фактът, че в посочения в КП период, в МЦ ИМ, проверка не е извършвана, както
и фактът, че протоколът е получен 10 дни след изтичане на срока, даден в него за
изпълнение на задължителните предписания, повдигат няколко много важни въпроса:
1. Не е ясно дали лицата, които посетиха АИСП„МЦИМ“ и лицата, подписали
КП са едни и същи, още повече че в протокола стоят името и подписа на д-р Кирова,
която не присъстваше, но която познаваме от предходни проверки, включително и с
протоколирано нейно признание пред съда, че няма компетентност да оценява
резултатите от лечението в АИСП„МЦИМ“ (готови сме да го представим в случай на
необходимост).
2. По време на посещението не бяха изискани никакви документи, нито
проверено колко и какви пациенти се лекуват през посочения период.
3. В КП, като „Предмет на проверката“ се посочва Докладна записка с вх. № ДЗ13-24/24.06.2019 г. на ИА“МН“, която не ни е връчвана и съдържанието на същата ни
е неизвестно, но видно от съдържанието на КП в частта – предмет на проверката е, че
твърдяната от ИА“МН“ втора (всъщност фиктивна) проверка е проверила работата на
първите проверяващи от ИА“МН“ и СРЗИ. От текста също става ясно, че предмет на
фиктивната проверка от м. август е работата на комисията на ИА„МН“ по проверката
от м.април, която е приела, че са изпълнени задължителните предписания и очевидно
не е изпълнила поръчка, да бъдат намерени нарушения в дейността на АИСП
„МЦИМ“. Това поведение, освен че буди основателни съмнения и недоумение, но
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самò по себе си съставлява нарушение на чл.15, ал.7 от Наредба № 1 от 26.03.2019 г.
за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция
"Медицински надзор", който гласи следното: „След връчване на констативния
протокол направените констатации не могат да бъдат преразглеждани,
изменяни или отменяни.“. В тази връзка бихме искали да обърнем нарочно внимание
върху факта, че след извършената реална проверка през периода 18.04-25.04.2019 г. на
основата на Заповед № ИАМН-РД-13-24/17.04.2019 г. на изп.директор на ИА“МН“
Росен Иванов, с изх. № ИАМН-26-00-20/08.05.2019 г., на нас ни е бил връчен
Констативен протокол № ИАМН-КП-13-24/07.05.2019 г. с 4 предписания и с разписка
по образец за удостоверяване на връчването. Предписанията сме изпълнили и отчели
изпълнението в срок пред ИА“МН“ – прието без забележки. В такъв случай оставяме
на Вас да изясните:
А) какво и/или кой и каква цел е наложил и възложил имитирането на т.нар.
втора проверка?
Б) какво и/или кой и с каква цел е наложил или възложил издаването на втори
констативен протокол с № ИАМН-КП-13-265/30.08.2019 г. в нарушение на чл.15, ал.7
от горецитираната наредба за извършване на проверки от ИА“МН“ и в ярко
противоречие с първия Констативен протокол с № ИАМН-КП-13-24/ 07.05.2019 г.,
чието изпълнение е било прието от ИА“МН“ без забележки?
В) кое е наложило въвеждане на неверно съдържание и антидатиране на
извършените действия на проверяващите по Заповед № ИАМН-РД-13-24/17.04.2019 г.
на изп.директор на ИА“МН“, и кой с каква цел е разпоредил подобно действие,
включително и изпращането на Констативен протокол № ИАМН-КП-13265/30.08.2019 г. до нас едва на 9.10.2019 г., т.е. доста след изтичане на срока за
изпълнение на обективираните в него задължителни предписания? И не е ли това
реализация на намерения, т.е. приготовление за набедяването ни по състава на чл.286
от НК или друго?
Г) като цитираме записаното в рубриките за вид и обхват на проверката и
предмет на проверката от съдържанието на двата констативни протокола, както
следва:
● В Констативен протокол № ИАМН-КП-13-24/ 07.05.2019 г. – „Вид и обхват
на проверката: извънредна по писмо от Министерство на здравеопазването по ред
на чл.7, ал.1, т.3 от Наредба № 1 от 26.03.2019 г. за условията и реда за извършване
на проверки от Изпълнителна агенция "Медицински надзор", а „Задача на
проверката: Проверка по писмо от Министерство на здравеопазването с вх. № 0401-29/17.04.2019 г., относно дейността на „Амбулатория за извънболнична
специализирана помощ – Медицински център за интегративна медицина“ ООД.“
● В Констативен протокол № ИАМН-КП-13-265/30.08.2019 г. – „Вид и обхват
на проверката: извънредна“, а „Предмет на проверката: 1. Проверка по Докладна
записка № ДЗ-13-24/24.06.2019 г. на ИАМН“; 2. Установяване съответствието на
дейността на лечебното заведение с изискванията на чл.98, ал.3 и 4 от Закона за
лечебните заведения“, молим да изясните и какво е наложило извършването на 2
извънредни проверки на АИСП „МЦИМ“ с идентичен предмет/задача – проверка на
дейността на лечебното заведение, след по-малко от 2 месеца от посочената във
втория КП Докладна записка от 24.06.2019 г. на ИА“МН“ и на по-малко от 4 месеца от
8

извършването на проверката от 18.04-25.04.2019 г., както и защо посоченият в
цитираната във втория КП период на проверката е толкова продължителен – от 05.08
до 30.08.2019 г.?
4. Основното съдържание на връчения ни на 09.10.2019 г. фалшификат
представлява компилация от множество неверни, неточни и тенденциозни твърдения
и извадени от текстовете на предходни проверки заключения, които (всички, без
изключение) са отхвърлени по съдебен ред, но се твърди, че са безспорно
установени именно в хода на фиктивната проверка.
Изложеното по-горе обосновава извод, че действията на ИА„МН“
представляват умишлена провокация или учебникарски пример за упражняване на
тормоз и притискане чрез използване на лостовете на притежаваната власт, с
единствена цел да бъде саботиран лечебния процес в АИСП„МЦИМ“, като се създаде
паника сред пациентите, които са заплашени, че лечението им ще бъде преустановено,
а оттам – да бъде срината и работата на лечебното заведение. Здравните инспектори са
многократно информирани, че нашите пациенти са в напреднал стадий на
онкологични заболявания, след неуспешно конвенционално лечение и увредени от
него. Те нямат друга алтернатива за оцеляване и поради това са избрали АИСП
„МЦИМ“, упражнявайки изконното си право на живот и свързаното с това право за
ненамеса в личния им живот при извършване на избори, касаещи живота, здравето и
личната им неприкосновеност.
Предвид, че ние сме малко лечебно заведение, разположено на неголяма площ и
с немногоброен персонал и кабинети, то проверки с численост от по 5 души
проверяващи, които влизат без покана в кабинетите с пациенти и изискват в рамките
на работното време множество документи, които вече са им били предоставяни при
предходни проверки много-много пъти и би следвало да са им на служебно
разположение, определено разстройват, както обичайно спокойния лечебен процес, но
и самите пациенти, които поради естеството на заболяването си, не би следвало да
бъдат подлагани на подобен стрес и тревоги. Така например, при всяко посещение
проверяващите изискват от нас да им разпечатваме и представяме на хартиен носител
Правилника за дейността на АИСП „МЦИМ“ ООД, с който всъщност разполагат още
от регистрацията ни като лечебно заведение, както и от предходни проверки. Да не
говорим за неща, като антидатиране на официални документи, което вече се превърна
спрямо нас в рутинно поведение от страна на проверяващите и контролиращи ни
органи и субекти. Макар даваният пример по принцип и по закон не би следвало да е
за подражание, то той е иносказателен знак за безогледността на намеренията, стоящи
зад иначе официално оформените проверки.
Упоритото, продължително и продължаващо пренебрегване не само на
гореспоменатите повелителни норми – неотменима част от общностното и
вътрешното ни право, но и на регламентираните с тях изконни права, имащи пряко
отношение към съществуването на всеки човешки индивид, е престъпно по всички
морално-етични човешки норми и правила, още повече – на фона на настъпилите в
процесния период смърти на тези наши пациенти и други в тяхното положение,
неполучили дължимата по закон държавна грижа (чл.51, ал.3 от КРБ) и зачитане на
личните им права и достойнство (чл.32, ал.1; чл.28 и чл.29, ал.1 от КРБ). Към всичко
това – и липсата на наредбата по чл.96, ал.3 от Закон за здравето, която съвкупност
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очертава печалната картина – сериозен институционален принос към родната ни
демографска криза. Такова поведение всъщност представлява и засягане на
националния ни интерес.
Не може да не се отбележи, че по време на проверките няколкократно бяха
направени внушения, че неприятностите ще бъдат прекратени при лична среща с
директора на ИА„МО“ Златица Петрова, а с методите за уреждане на тези отношения
сме запознати от писмо на служители на ИА„МО“ до министър Илко Семерджиев, в
което се разкриват корупционните практики в тази агенция, което е оставено без
внимание.
Предвид знанието ни за наличие на такъв сигнал от персонала на ИА“МО“ за
извършващите се в същия орган злоупотреби с извършване на проверките, в който се
визира и персонално бившия изпълнителен директор д-р Златица Петрова (след трите
ѝ отстранявания от поста за злоупотреби и в процес на висящо разследване за
корупция, същата е назначена за съветник на министъра на здравеопазването!!??),
както и предвид публичните изявления на бившия главен секретар на същия орган
Димитър Евлогиев, и предвид, че АИСП „МЦИМ“ е единственото в България лечебно
заведение, практикуващо и то с на над 80% успеваемост лечение на неповлияни от
стандартната медицина тежко болни и терминално болни пациенти, описано по-горе,
считаме че интензитетът на показвания към нашата дейност „интерес“ от страна на
МЗ, ИА“МН“ (ИА“МО“) и СРЗИ с отрицателен знак, е повече от иносказателен за
стоящите зад това истински цели, намерения и интереси.
Като не сме наясно дали зад тази организирана група субекти стои/стоят
влияние и нездрави интереси на трето заинтересовано лице/ трети заинтересовани
лица, не сме наясно и дали тази пасивно-агресивна вендета спрямо нас и за съжаление
– спрямо нуждаещите се пациенти от лечението, което предлагаме, е инспирирана и
подплатена от конкурентен интерес или е плод на нещо друго, неподозирано от
потърпевшите в тази ситуация. Едно е ясно обаче – резултатът е десетки
неудовлетворени надежди и очаквания на пациенти и техни близки, на хора с тежки
инвалидизиращи увреждания и животозастрашаващи заболявания, за които
отговорните длъжностни лица не само, че не правят нищо, но и напълно
осъзнато са съсипали и продължават да съсипват последните им шансове за попродължителна и по-качествена преживяемост. Така, с използване на присъщите
на дискреционната роля на държавата властови механизми, десетки и дори стотици
граждани у нас ежемесечно по аддминистративен ред и причини са били лишавани и
биват лишавани от правото си да живеят по-дълго и по-достойно, считано от датата на
влизане в сила на Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на ЕП и Съвета от 31.03.2004 г. за
установяване на процедури в Общността за разрешаване и контрол на лекарствени
продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по
лекарствата, и по-конкретно – на чл.83 от същия акт.
Такова поведение, други специалисти са квалифицирали като „геноцид“. В
нашия случай, геноцидът е официално облечен във власт и затова е още по-страшно.
Паралелно на това, министърът на здравеопазването у нас престъпно
бездейства да въведе в позитивното ни право наредба за палиативна грижа,
предвидена в чл.96, ал.3 от Закон за здравето, считано още от приемането на
същия закон през 2004 г. Цялото това институционално бездействие по произтичащи
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от закона императивни задължения са създали и продължават да създават
предпоставките за нормативния дефицит, поставящ и нашето лечебно заведение
поради спецификата на неговата специализация и нашите пациенти в това уязвимо и
неоснователно неравнопоставено положение.
Не е от значение за нас и за нуждаещите се граждани-пациенти, дали
подбудителят с користните лични или корпоративни цели се нарича Елена Банова от
Фондация „Неогенезис“ или Огнян Донев от „Софарма груп“, за нас и останалите
заинтересовани здравноосигурени граждани е от значение доколко овластените
компетентни органи полагат дължимата по закон и морал грижа за опазване на живота
и здравето ни, както и на човешкото ни достойнство и останалите ни права. Предвид
това ни логично и естествено наше незнание за задкулисието на всичко гореизложено,
оставяме на Вас – компетентния орган, да разследва и установи налице ли е ОПГ и
всичко свързано с подобно обстоятелство, а ако се окаже налице, да установи и
причинените от подбудителя, инициатора и всички горепосочени участници вреди –
съзнателно причиняване на смърт на множество лица по особено мъчителен начин,
както и на телесни повреди в условията на превратно упражняване на власт с цел
набавяне на облага за себе си или за другиго, след което да предприеме мерки за
преустановяване и санкциониране на престъплението.
ПРИЛАГАМЕ:
1. Справка от ТР на АВ за АИСП „МЦИМ“ ООД;
2. Заповед № РЛЗ-150/19.04.2016 г., издадена от директора на Столична
регионална здравна инспекция д-р Данчо Пенчев, за заличаване на Удостоверение №
7719 от 11.01.2012 г.;
3. Решение № 1169 от 23.02.2018 г. на АССГ, 39 с-в, постановено по адм.д. №
4722/2016 г.;
4. Решение № 15262 от 10.12.2018 г. на Шесто отделение на ВАС по адм.д. №
4885/2018 г.;
5. Наказателно постановление № НП 27-94/10.11.2016 г., издадено от
изпълнителния директор на ИА“МО“ д-р Златица Петрова;
6. Решение от 27.01.2018 г. на СРС, НО, 20 с-в по нахд. № 22283/2016 г., влязло
в сила на 06.03.2018 г.;
7. Постановление от 08.08.2016 г. на районния прокурор Евгения Манева от
СРП, за отказ за образуване на досъдебно производство за престъпление по чл.324,
ал.2 във вр. с ал.1 от НК, по пр.пр. № 17650/2016 г. по описа на СРП и пр. вх.№
513000-8590/2016 г. по описа на СДВР;
8. Постановление от 07.11.2016 г. на СГП – градски прокурор Христина
Христова, по пр.пр. № 15994/2016 г.;
9. Постановление от Апелативна прокуратура София – апелативен прокурор
Албена Величкова по пр.пр. № 6343/2016 г.;
10. Решение от 08.05.2013 г. по НАХД № 12754/2012 г. по описа на СРС, НО, 2
с-в;
11. Решение № 350 от 26.09.2014 г. по преписка № 199/2011 г. по описа на КЗД,
петчленен състав
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12. Решение № 1630/08.02.2017 г. по адм.д. № 12978/2015 г. по описа на ВАС,
Пето отд.;
13. Статия със заглавие: „Чиновници не пускат ново лекарство за рак“,
поместена
във
https://frognews.bg/obshtestvo/underground/chinovnitsi-puskat-novolekarstvo-rak.html;
14. Статия със заглавие: „Отново за ваксината на Уилям Коули“, поместена във
http://www.integramed.org/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8/;
15. Констативен протокол № ИАМН-КП-13-24/07.05.2019 г., издаден от ИАМН;
16. Констативен протокол № ИАМН-КП-13-265/30.08.2019 г., издаден от
ИАМН;
17. Сигнал от персонала на ИА“МО“ до министъра на МЗ с вх. № на МЗ 12-0612/ 27.02.2017 г. за злоупотреби на изп. директор и нейни приближени служители, при
извършване на проверките на същия орган;
18. Интервю в сайта https://www.frognews.bg/inteviu/dimitar-evlogiev-niakoipravarnaha-maditsinski-odit-solunskata-mitnitsa.html на „Фрог Нюз“ с бившия главен
секретар на ИА“МО“ Димитър Евлогиев за корупционни схеми и схеми на изнудване
в ИА“МО“ и начина на тяхното осъществяване.
19. Професионална автобиография на медицинския Управител на МЦ
„Интегративна медицина“ д-р Христо Дамянов.
20. Награди за принос и развитие на интегративната онкология получени след
участие в конкурс за високи постижения в иновациите и научни постижения от
Европейска IPT Академия.

29.10.2019 г.
гр.София

ПОДАТЕЛИ:
/д-р Хр.Дамянов/
/д-р Иван Маслев/
/д-р Владимир Павлов/
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