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Извлечение от ПРОТОКОЛ № 12 

от проведено заседание на Националната контролна комисия на Политическа партия 
„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ 

 
Днес, 04.06.2018 в 17:00 се проведе заседание на Националната контролна комисия (НКК). На 
заседанието присъстваха лично следните членове на НКК: 

1. Александър Иванов 
2. Георги Илиев 
3. Константин Павлов 
4. Миролюб Петрински 
5. Антон Ангелов 
6. Юри Катанов 
7. Жулиета Мандажиева 

… 

 

По т.2 от дневния ред: 

НКК премина към разглеждане на сигналите срещу Иван Стоянов и образувана проверка по тях. По 
решение на НКК от 3.5.2018 г., за докладчик по проверката е определен Александър Иванов, който 
докладва следните констатации, изводи и предложения по проверката: 

 

Проверката е по постъпили три сигнала срещу г-н Иван Стоянов: писмен сигнал по електронна поща 
от 29.4.2018 г., подаден от г-жа Марта Джалева; писмен сигнал по електронна поща от 2.5.2018 г., 
подаден от г-н Ивайло Мирчев; устен сигнал при даване на обяснения на г-н Христо Иванов на 
заседание на НКК на 3.5.2018 г. Първите два сигнала са допустими, тъй като са подадени от членове 
на Движението срещу друг негов член и отговарят на изискванията по Правилата на НКК и Устава на 
движението. По отношение на устния сигнал, доколкото той касае същите нарушения на г-н Иван 
Стоянов, докладчикът счита за излишно да изисква писмената му формализация и приема 
изложеното от г-н Христо Иванов като надлежно дадени сведения по проверката. 

Предвид обстоятелството, че сигналите имат общ предмет – системно неетично поведение на г-н 
Иван Стоянов, изразяващо се в използване на обидни и клеветнически квалификации към своите 
събеседници във форума и на събрания на тематични групи на Движение Да, България, те са 
обединени в една проверка.  

Докладчикът изложи пред НКК, че е установил системна употреба на обидни, клеветнически и 
дискриминационни квалификации във форма от потребител tsconsulting Иван Стоянов, в 
потвърждение на което са запазени съответни снимки (screenshots), представени от докладчика. 

На 4.5.2018 г. докладчикът е информирал г-н Иван Стоянов за сигналите и му е дал възможност да 
вземе становище по изложените факти, включително и да потвърди или оспори авторството на 
постингите на потребител tsconsulting във форума. В писмото докладчикът изрично е обърнал 
внимание на г-н Иван Стоянов за задължението му да запази поверителността на проверката 
съгласно т. V, ал. 1 от  Правилата за работа на НКК, чието нарушение се квалифицира само по себе 
си като тежко нарушение. 

На 13.5.2018 г. г-н Иван Стоянов е изпратил писмо, в което взема становище единствено по 
обстоятелствата, описани в сигнала на г-жа Джалева, че в присъствието на около 20 човека се е 
обърнал към г-жа [***] с думите „А Вие сте голяма патка”, като оспорва достоверността на този 
факт, без изрично да го отрича или потвърждава. В своя отговор г-н Стоянов оспорва и 
обвързващата сила на Правилата за работа на НКК. В отговор на това писмо докладчикът 
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Александър Иванов е разяснил на проверявания възможностите му за защита в процедурата, като 
също така го е поканил да даде становище по въпроса от кои вътрешно-регулаторни актове на 
Движението се счита обвързан. Не е последвала реакция от г-н Стоянов, който не е предоставил 
каквото и да е становище по въпросите и не е оспорил авторството на публикациите. 

С оглед изясняване на фактологията, докладчикът се е обърнал към други свидетели на описаната 
в сигнала на г-жа Джалева случка, като твърденията ѝ са изрично потвърдени от г-н Георги Няголов 
(„Ми, да, написаното е вярно“), а г-н Емил Джасим няма спомен за конкретната реплика, но е 
запомнил, че „Имаше някакъв агресивен господин“. При липсата на изрично оспорване на факта от 
страна на г-н Иван Стоянов и потвърждаването му от неучастващ като страна в проверката 
очевидец, докладчикът счита, че фактът е коректно изложен в сигнала. 

Докладчикът не счита, че една реплика, макар и безспорно представляваща отявлена обида, може 
сама по себе си да се квалифицира като тежко нарушение на принципите, ценностите и Етичните 
правила на Движението. По тази причина докладчикът е счел за необходимо да изследва цялостно 
поведението на проверявания г-н Иван Стоянов, за да може НКК да вземе решение за подходящото 
и пропорционално на извършените нарушения наказание. С тази цел докладчикът е прегледал 
всички публикации във форума на потребителя tsconsulting Иван Стоянов и е констатирал трайна и 
системна употреба на груби обидни и клеветнически квалификации, както и дискриминационни и 
хомофобски изказвания по отношение на различни събеседници, което сочи за преднамерено и 
съзнателно поведение на г-н Стоянов, в което се вписва и описаната от г-жа Джалева случка. 
Следователно, тази случка не е някакво изключение в резултат на емоционален изблик, а е израз 
на траен поведенчески маниер на г-н Стоянов. 

Освен сериозните личностни дефицити, които разкрива това противоправно поведение на г-н Иван 
Стоянов, действията му представляват и граждански деликти по смисъла на чл. 45 от ЗЗД, като 
съдържат и белезите на престъпления по чл. 146-148 от НК. Функцията и правомощията на НКК 
обаче не са да коригира пропуски във възпитанието на членове на Движението, нито да решава 
въпросите за гражданската и наказателна отговорност на г-н Иван Стоянов, които могат да бъдат 
решени единствено от съда след сезиране лично от засегнатите от поведението му лица. За 
изпълнението на задълженията на НКК единствено релевантен е въпросът дали това поведение 
може да се квалифицира като нарушение на правилата за поведение на член на Движение Да, 
България, за което НКК трябва да наложи санкция. Становището на докладчика е, че това поведение 
представлява тежко нарушение на Устава и Етичните правила на Движението, които задължават 
членовете му да респектират принципите ценностите на Движението (чл. 5, ал. 1 от Устава), а една 
от фундаменталните му ценности е уважението на достойнството на личността (чл. 8 от Етичните 
правила), която е грубо и системно поругана от г-н Иван Стоянов.  

За определяне на подходяща санкция за нарушенията докладчикът счита, че следва да се установи 
и техния контекст чрез анализ на цялостното участие на г-н Иван Стоянов в организационния живот 
на Движение Да, България. В тази връзка докладчикът е отправил запитване до г-жа Надежда 
Бачева относно изпълнение на задължението на г-н Стоянов за заплащане на членски внос. По 
данни от г-жа Бачева, г-н Иван Стоянов никога не е заплащал членски внос (което е само по себе си 
нарушение на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Устава), нито някога е предоставял каквато и да е финансова 
подкрепа на Движението. Докладчикът не успя да установи нито една инициатива на Движението, 
в която проверяваният г-н Иван Стоянов да е участвал с някакъв конструктивен принос. Активността 
му е фокусирана върху множество и дълги постинги с отлично езиково ниво, но съмнително 
смислово и логическо качество и спорадични, но системни отявлено груби обидни и клеветнически 
квалификации и лични атаки, които елиминират възможността за водене на диалог и унищожават 
всякакви опити за конструктивна дискусия.  

Същевременно, публикациите на Иван Стоянов ерозират институционалната организация и 
механизъм на функциониране на Движението по начина, който е установен в регулаторните му 
документи. Независимо дали това е цел на г-н Иван Стоянов, то несъмнено е пряк резултат от 
активността му. Отявлено и последователно е усърдието на г-н Иван Стоянов да унищожава 
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репутацията на ключови фигури от органите на Движението и тяхната легитимност, чрез щедрата 
употреба на богата палитра от недопустими и неприемливи езикови инструменти: като се започне 
от манипулативни твърдения и полуистини, гарниращи откровени фактически лъжи и се стигне до 
брутални обидни и клеветнически квалификации, системно повтаряни в някакъв ритуален фарс. 

Прави впечатление, че едва няколко дни след учредителното събрание, още през Януари 2017 г. г-
н Иван Стоянов за пръв път излага своите „тези“ по отношение на избраните органи на 
новоучреденото Движение, които впоследствие неотклонно следва и доразвива с безпрецедентна 
за останалите участници във форума последователност и константност на позициите си, които не 
търпят никаква промяна или развитие. Откроява се също така стремежът на г-н Иван Стоянов 
открито да противодейства и саботира изпълнението на взети решения на легитимно 
конституирани органи (нарушение на чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устава) и да се опитва да създава паралелни 
на установените в устава неформални структури – факт, изложен в обясненията на г-н Христо Иванов 
и изрично потвърден във форума в постинги на потребителя tsconsulting Иван Стоянов.  

От значение е и обстоятелството, че неправомерните действия са извършвани съвсем осъзнато и 
целенасочено от г-н Иван Стоянов, с ясно съзнание за техния противоправен и деструктивен 
характер. Във форума на Движението г-н Стоянов е получавал нееднократно коментари от други 
потребители, че обидните му квалификации прекрачват границите на допустимото, но това не е по 
никакъв начин променило маниера му. Дори след започването на настоящата проверка г-н Стоянов 
и запознаването му с проблема, той не спира да публикува обидни квалификации. Кулминация на 
демонстративното презрение на г-н Стоянов към установените правила е нарушаването на 
поверителността на настоящата проверка с постинг от 30.5.2018 г., въпреки изричното указание в 
писмото до него да се въздържа от подобни прояви и ясното посочване, че подобно поведение 
само по себе си представлява тежко нарушение. 

 

Установените обстоятелства около поведението на г-н Иван Стоянов сочат не само тежки 
нарушения, които са основание за изключването му от Движението, а поставят под съмнение 
изначално съвместимостта му с ценностите и целите на Движението, както и мотивацията той да 
стане негов член.  

С оглед на всичко гореизложено, докладчикът предлага на НКК да наложи на г-н Иван Стоянов най-
тежкото наказание– изключване за тежко нарушение на чл. 5, ал. 1 oт Устава. 

След приключване на доклада от страна на Александър Иванов, на заседанието беше поканен за 
изслушване в съответствие с чл. 18, ал. 6 от Устава г-н Иван Стоянов, за да му се предостави 
възможност да изложи пред членовете на НКК своите съображения за отхвърляне на 
предложението на докладчика. Иван Стоянов беше информиран от докладчика за предложеното 
наказание и беше предупреден, че за изслушването се води аудио запис. 

По време на събеседването (пълен аудиопротокол от което се съхранява от НКК) г-н Иван Стоянов 
изрично и дори с чувство на гордост потвърди всички установени факти. Иван Стоянов изложи 
разбирането си, че обидата, особено ако е вярна, е не само допустима, а едва ли не полезна и не 
демонстрира каквото и да е съмнение в правилността на поведението си. Иван Стоянов също така 
изложи възгледа си, че цитирането на изложени от медиа твърдения/факти (което той системно 
прави в своите постинги) в никой случай не могло да бъде укоримо, тъй като отговорността за 
истинността на тези факти било на медиата, която ги е публикувала. Членовете на НКК се постараха 
да обяснят на г-н Стоянов обстоятелството, че независимо от личните му разбирания, обективно от 
гледна точка на установения морал и правни норми, обидите са винаги противоправни, а 
разпространението на манипулативни, неверни или клеветнически твърдения или внушения 
ангажират пряко отговорността на този, който ги разпространява, и тази отговорност не може да се 
скрие зад някакъв друг първоначален източник. Отговорността е лична на всеки, който си позволява 
подобни действия.  

Със своите тези Иван Стоянов не остави на НКК никакво съмнение, че възгледите му са изначално 
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несъвместими с установените в Учредителната декларация и Устава на Движението. Като своя 
мотивация за участие той посочи очакването си, че Движението щяло да бъде някакво обединение 
на интелигенцията на България, а на всички прокламирани ценности и принципи г-н Иван Стоянов 
не е обърнал особено внимание. 

След приключване на изслушването се премина към обсъждане на решението на НКК по случая. Г. 
Илиев и К. Павлов излагат съображения, че с поведението си г-н Стоянов освен установеното 
нарушение на Устава, накърнява и публичния образ на Движението пред неговите членове като 
организация, която уважава и защитава личното достойнство на гражданите като своя 
фундаментална ценност. След проведените обсъждания, беше подложено на гласуване следното  

РЕШЕНИЕ: 

НКК налага на г-н Иван Стоянов наказанието изключване за тежко нарушение на чл. 5, ал. 1 и за 
извършване на действия, засягащи публичния образ на Движението. 

ЗА решението гласуват следните членове на НКК: 

1. Александър Иванов 
2. Георги Илиев 
3. Миролюб Петрински 
4. Юри Катанов 
5. Константин Павлов 
6. Антон Ангелов 
7. Жулиета Мандажиева 

Решението беше прието с единодушие от НКК. 


