
 

 
 
                                   

                                           ДО НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО 

                   ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

           Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ  

 

 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 

 

 Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва 
„Атлантик“ (СОРА) присъединява гласа си към предложенията и 
призивите на неправителствени организации и на отделни граждани 
към Вас с молба да използвате дадените Ви от Закона правомощия 
и да предоставите политическо убежище на руския правозащитник, 
политически деец и борец за социална справедливост Николай 
Кобляков. 
 Фактите около задържането на г-н Кобляков у нас и опитите на 
руските власти да изискат спешното му екстрадиране от България 
недвусмислено говорят, че сме свидетели на поредния опит на 
режима на президента Путин да извърши юридическа разправа с 
противник и убедителен критик на правните, политическите и 
моралните престъпления, извършвани систематично от днешните 
руски управници. Нито заповедта за арестуване, издействана чрез 
Интерпол, нито формалният повод за някакво престъпление, 
извършено във Франция преди девет-десет години, нито цитирането 
на чл. 159, ал. 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация 
могат да убедят независими сдружения, обективни граждани или 
професионални юристи, че Николай Кобляков е банален 
криминален престъпник, към когото следва да бъде приложена 
буквата на закона. 
 Цялостната политическа и обществена дейност, поведението 
на г-н Кобляков и усърдието, с което преследват екстрадирането му 
руските власти, говорят за системна политическа дейност от страна 
на руско-френския гражданин, както и за последователна, 
решителна и отмъстителна политическа линия от руската държавна 



машина. Вероятно зад подобна отмъстителност се крият и лични 
мотиви, както бе в случая с бизнесмена Михаил Ходорковски. 
 
 Уважаеми господин президент,  
 Като изразяваме увереност, че след прецизна юридическа 
експертиза ще вземете решение в духа на българското и на 
европейското законодателство, изразяваме становище, че казусът 
„Кобляков“ е поредният тест, с който държавният глава на 
Република България ще докаже, че страната ни не е Задунайска 
губерния, а суверенна европейска и натовска държава, с правов 
ред, древна култура и модерни евроатлантически ценности. 
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