ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ № 17
от проведено заседание на Националната контролна комисия на Политическа партия
„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“
Днес, 23.04.2019 г. в 17:30 ч. се проведе заседание на Националната контролна комисия (НКК). На
заседанието присъстваха лично следните членове на НКК:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Александър Иванов
Антон Ангелов
Константин Павлов
Миролюб Петрински
Петър Цикалов
Юри Катанов

По уважителни причини отсъства:
1. Жулиета Мандажиева
Съгласно член IV, ал.2, изречение трето от Правилата за работа на Националната контролна
комисия на движение "Да, България" ("Правилата") заседанието на НКК има кворум и може да
приема решения по обявения дневен ред.
Постъпи предложение за председател на събранието да бъде избран Константин Павлов, а за
протоколчик – Миролюб Петрински. Предложението беше прието с единодушие от участващите в
заседанието членове на НКК.
Премина се към обсъждане на въпросите, съгласно предварително обявения в поканата дневен
ред, както следва:
1. […]
2. Разглеждане и взимане на решение по сигнала на г-н Иво Мирчев, г-жа Антоанета Цонева и
г-н Христо Иванов срещу г-н Илко Григоров за агресивно поведение, клеветнически и
обидни твърдения и възпрепятстване работата на тематична група.

Пристъпи се към разглеждане на точките от дневния ред.
I.
[…]
II. По сигнала на Иво Мирчев, Антоанета Цонева и Христо Иванов срещу Илко Григоров
Миролюб Петрински докладва за своя среща с Илко Григоров по инициатива на последния.
Константин Павлов докладва за свои впечатления от предишни срещи с Илко Григоров. Константин
Павлов докладва и за резултатите от проучването на архива от провеждането на заседанието на
Националния съвет на 28 април 2018 г. когато се взема решението за провеждане на национална
конференция, заседание което според Илко Григоров не е било проведено при нужния кворум.
По всичко личи, че незадължителната препоръка на НКК гласуването на заседанията на НС да става
с не повече от три пълномощни, се приема буквално като задължителна от Илко Григоров и става
причина НС да бъде обвиняван от него в провеждане на заседания в при липса на кворум,
включително и при горепосоченото заседание, на 28 април 2018 г.
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След провеждането на Националната конференция, където Илко Григоров се опитва да предизвика
смущение и отправя необосновани и клеветнически призиви, той се обръща със съобщение до
Фейсбук страницата на Движение „Да, България!“, с желание да бъдат заличени всички негови
връзки с Движение „Да, България!“ като същевременно не подава заявление за напускане.
От по-нататъшната комуникация с него става ясно, че е очаквал решенията на Националната
конференция да не бъдат приети от съда. Решенията на НК обаче са приети от съда, като Илко
Григоров пропуска да обжалва в срок решението на съда.
Илко Григоров споделя и личното си чувство на недооцененост за положени усилия, при
изработване на пропаганден видео клип и в други случаи.
В последните два месеца Илко Григоров все по-често и все по-остро отправя призиви и системни
клеветнически твърдения за извършени от различни органи на Движението нарушения, с което
системно нарушава Етичните правила за придържане към честност, почтеност и уважение към и
достойнството на личността при взаимните отношения между членовете на Движението.
Установени са също и възпрепятстването на работата на комисията по Електронно управление и
държавна администрация, словесната агресия към членове на Движението и заснемането им без
съгласие с фотоапарат, станали повод за конкретния сигнал, и представляващи явно и грубо
нарушение на Устава и Етичните правила на Движението.
Миролюб Петрински съобщава, че е получено и писмено становище от председателя на МО
„Надежда“, на която Илко Григоров е член. В становището се изтъква, че Илко Григоров не е оказал
подкрепа на МО в нейните инициативи, не е изпълнил поетите ангажименти към нея и е изказвал
мнения, които рушат доверието към Движението.
Илко Григоров е поканен да присъства на заседанието на НКК, така че да изложи пред всички
присъстващи наблюденията, констатациите и исканията си, но не се възползва от отправената
покана.
При това положение, след изчерпване на обсъжданията се пристъпи към гласуване. На гласуване
беше подложено следното РЕШЕНИЕ:
НКК налага на г-н Илко Григоров наказанието изключване за системни опити за
противодействие на осъществяването на решенията на органите на Движението,
накърняване на публичния му образ, несъобразяване с приетите етични стандарти,
извършване на обидни действия и грубо и неуважително отношение към широк кръг
членове на Движението и неговите органи и неправомерно разкриване на информация:
системни нарушения на чл. 7, ал. 1, точка 5 и чл. 7, ал. 2, точки 2 и 5от Устава на ПП
Движение „Да, България!“, във връзка с чл. 3, 8 и 11 от Етичните правила на ПП Движение
„Да, България!“
ЗА решението гласуват следните членове на НКК:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Александър Иванов
Антон Ангелов
Константин Павлов
Миролюб Петрински
Петър Цикалов
Юри Катанов

Решението беше прието с единодушие от присъстващите членове на НКК.
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