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ОТНОСНО поругаването на българското знаме на 07.07.2020г. при
инцидента на брега в парк „Росенец“ и предприетите от НСО действия
Уважаеми господин Началник,
„За поругаване на българското знаме от военизирано длъжностно лице трябва да
се отнема българското гражданство.“ Това заяви в предаването на БТВ „Тази сутрин“
бившият служител на НСО и експерт по сигурността полк. Николай Марков за инцидента на
брега в парк „Росенец“. Цитатът е взет оттук:
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/polk-nikolaj-markov-ne-sam-vidjal-mutra-takada-hvarlja-i-porugava-balgarskoto-zname.html
„Уволниха ли този, който поруга българското знаме? А, не още? Защо?“, попита по
същия повод и премиерът Бойко Борисов. Цитатът е оттук:
https://trafficnews.bg/obshtestvo/borisov-uvolniha-li-onzi-koito-poruga-balgarskoto-znamenie-183384/
Съгласно чл.7 ал.1 от Закона за българското гражданство (ЗБГ), „Никой не може да
бъде лишен от българско гражданство освен в случаите, изрично предвидени в този закон.“
Съгласно чл.24 от ЗБГ: „Лице, което е придобило българско гражданство по натурализация,
може да бъде лишено от него, ако е осъдено с влязла в сила присъда за тежко престъпление
против републиката, при условие че се намира в чужбина и не остава без гражданство.“
Предвид гореизложеното и за да си съставим мнение за адекватността на действията на
служителите и ръководството на НСО, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена
следната информация за лицето, захвърлило и поругало българското знаме, и предприетите
по този повод от НСО действия:
1. Дали лицето е военизирано длъжностно лице, офицер или сержант от НСО.
2. Дали е с българско гражданство.
3. Дали българското му гражданство е придобито по натурализация.
4. Дали е уволнено, на коя дата и на какво основание.
5. Дали е сезирана прокуратурата от НСО и други действия, предприети по случая.
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 правно
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 професионализма в действията на НСО, разкриването и прекратяването на
нередности, корупция и всякакви злоупотреби. 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, 10.07.2020г.
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