ДО Началника на Национална служба за охрана
Бригаден генерал Красимир Станчев
nso@nso.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО легитимирането и участието на офицери и сержанти от НСО в
инцидента на 07.07.2020г. край тъй наречения „морски сарай“ на Ахмед Доган
Уважаеми господин Началник,
Настоящото заявление е подадено на адрес nso@nso.bg, подписано с КЕП.
Поводът за заявлението е инцидентът на 07.07.2020г., при който Христо Иванов, Иво
Мирчев и Димитър Найденов не са допуснати до плажа край тъй наречения „морски сарай“
на почетния председател на ДПС Ахмед Доган“ до парк Росенец, нос Чукалята. Плаж,
наречен от нелегимиралите се служители на НСО „частна собственост“.
Въпросите в заявлението са съобразени с чл.28 от ЗНСО, съгласно който при
изпълнение на служебните си задължения офицерите и сержантите от НСО се легитимират
със служебна карта и знак, утвърдени с акт на нейния началник. Съобразени са и с факта,
че „морският сарай“ не фигурира сред посочените в § 1 от ДР на ППЗНСО обекти, на които
НСО осигурява охрана за сметка на своя бюджет.
Ето защо моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Данни дали при инцидента на 07.07.2020г. са участвали офицери и сержанти от НСО
и на какво правно основание. Действията им съгласувани ли са с началника на НСО лично.
2. Данни дали при инцидента на 07.07.2020г. става въпрос за оперативна дейност по
смисъла на §4 от ДР на ЗНСО във връзка с чл.119 от ППЗЗКИ, насочена към осигуряване
безопасността на мероприятие или на лице и дали това лице е Ахмед Доган.
3. Данни охранява ли НСО депутата от ДПС Делян Пеевски и на какво правно основание.
4. Ползва ли НСО за охраната на Ахмед Доган и Делян Пеевски коли и техника,
осигурени от ДПС, както признава председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и на какво
правно основание. Колите и техниката партийни ли са или на трети лица и кои лица.
5. Данни за съдържанието на акта по чл.28 от ЗНСО, с който началникът на НСО е
утвърдил служебната карта и знака, с които офицерите и сержантите от НСО се легитимират
или трябва да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения.
6. Данни за съдържанието на списъка по чл.9 т.10 от ЗНСО с категориите информация,

подлежаща на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на НСО.
7. Данни дали информацията по точки от 1 до 6 е държавна или служебна тайна,
маркирана ли е с гриф за сигурност, кога, от кого и с какъв акт.

Моля исканата информация и копията от относимите документи, да ни бъдат
предоставени по електронен път в jpeg, pdf или друг общодостъпен формат на адрес
office@sopa.bg. В случай, че част от нея съдържа защитени лични данни или друга
защитена информация, моля те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата
част. При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че се цели повишаването на
прозрачността и отчетността на НСО; разкриването, прекратяването и предотвратяването
на нередности, корупция и всякакви злоупотреби по черноморското крайбрежие. Това
означава, че за предоставянето и разпространяването на исканата информация е налице
надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, при наличието на който е без
значение дали тя е служебна и с подготвителен характер, и за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 09.07.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)

