
 

ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ № 20 

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

 

Днес, 20.04.2021 г. в 18:00 часа в офиса на Политическа партия „Движение Да България“ 
на бул. „Драган Цанков“ № 12-16, се проведе заседание на Националната контролна 
комисия (НКК), свикано по указание на председателя на НКК на основание чл.20 от 
Етичните правила на ПП Движение Да България (наричано, за краткост, "Движението"). 
На заседанието присъстваха следните членове на НКК: 

1. Александър Иванов 
2. Жулиета Мандажиева 
3. Миролюб Петрински 
4. Юри Катанов 
5. Петър Цикалов 

По уважителни причини в заседанието участва чрез телекомуникационни средства: 

1. Антон Ангелов  

Премина се към обсъждане на въпросите, съгласно предварително обявения в поканата 
дневен ред, както следва: 

1. Обсъждане на установени факти и обстоятелства по сигнал от Атанас Бюлбюлев 
срещу Тодор Топалов и вземане на решение по случая; 

2. […]. 

По т. 1 от дневния ред: 

Постъпил е сигнал за нарушение на Устава и Етичните правила на Движението от Атанас 
Бюлбюлев на 05.04.2021 г. Първоначално сигналът не отговаря на изискванията на 
раздел V, параграф 2 от Правилата за дейността на НКК, но впоследствие пороците са 
отстранени от подателя съгласно указанията на изпълняващия функциите на 
председател на НКК към този момент господин Иванов и сигналът е внесен повторно за 
разглеждане по установения ред. Членовете на НКК се запознаха отново с всички 
фактически твърдения както на подателя Атанас Бюлбюлев и представеното от него 
доказателство, така и писменото становище на Тодор Топалов и последващите му 
разяснения на изслушване, проведено на 9 април 2021 г. в офиса на Движение Да 
България на бул. „Драган Цанков“ № 12-16. 

От така проведените действия в производството стана ясно, че г-н Топалов не оспорва и 
признава фактите, изложени в сигнала на господин Бюлбюлев, така че същите могат да 
бъдат приети за установени. Господин Топалов излага своите съображения и мотиви за 
извършването на описаната в сигнала на господин Бюлбюлев постъпка. След оценката 
на така установените факти и като взеха предвид мотивите на господин Топалов, 
членовете на НКК се обединиха около мнението, че поведението на господин Топалов 
е в разрез с принципите на Движение Да, България за гарантиране на демократичното 
начало в Република България, включително провеждането на свободен изборен процес 
и равенство пред закона. От друга страна, членовете констатираха, че предоставеното 
от г-н Атанас Бюлбюлев доказателство за опита за противоправно поведение на 
господин Топалов, а именно гласно доказателство, обективирано в необявен 
предварително запис на разговор, също не е събрано правомерно. Взето беше предвид 
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и обстоятелството, че г-н Бюлбюлев не е информирал незабавно НКК или друг орган на 
Движение Да България за проблема, а го е направил в по-късен, избран от него по 
неясен критерий момент и не по реда,  предвиден за това в член 18, ал.3 във връзка с  
ал.6 на Устава на Партията и т.20 от Етичните правила на Движението. Тези 
обстоятелства също се квалифицират като нарушение на Етични правила на политическа 
партия Движение Да България и на основание т. V. (1) oт Правилата за работа на НКК 
беше взето решение да се наложи съответно наказание и за тези нарушения. При така 
изяснената фактическа обстановка, НКК взе следните решения: 

1.1. По отношение на г-н Тодор Топалов 

В рамките на производството бяха установени действия на г-н Топалов, които са 
неоспорени от него, изразяващи се в опит за въздействие върху г-н Атанас Бюлбюлев 
в качеството му на член на избирателна комисия да се отклони от стриктното 
изпълнение на своите законови задължения и без значение от маловажността и 
липсата на практическа последица от подобно отклонение, то влиза в разрез със 
законите на Република България, насочени към гарантиране прозрачността и 
свободата на изборния процес и се квалифицира като търпимост към корупционно 
поведение по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Устава. Независимо от мотивите на г-н Топалов 
за тези действия, те са несъвместими с базовите принципи и ценности, залегнали в 
член 3, ал.2 на Устава (в частност т.2 и 3 от него). За господин Топалов съществува 
позитивно задължение да отстоява тези принципи съгласно член 7, ал.2, т.1 и 2 от 
Устава. НКК не е компетентна да дава конкретна наказателноправна квалификация 
на действията на господин Топалов, но те безспорно са несъвместими с ценностите и 
Устава на Движението поради гореизложените причини.  

НКК взе предвид и обсъди и гледната точка на г-н Топалов и не поставя под съмнение 
искреността на добрите му намерения да постигне цели, които субективно е оценил 
като полезни за обществената, електорална и коалиционна тежест на Движение Да 
България. В тази връзка НКК отбелязва, че изборът на средства за постигане на целите 
е от фундаментално значение за оценката на определено поведение и ако тази 
оценка би се повлияла от принадлежността на субекта на това поведение към 
определена група (било то политическа партия, етнос, пол, религия или др. под.), то 
би довело до безпринципен морален релативизъм и непреодолим конфликт с 
изложените в раздел II. от Етични правила на политическа партия Движение Да 
България принципи.  

Описаното поведение на господин Топалов отговаря на дефиницията за „тежко 
нарушение“, съдържаща се в раздел VII „Допълнителни разпоредби“, параграф 1 от 
същия, а именно: „доказано поведение …, влизащо в остро противоречие с 
принципите, възприети от движението като водещи и залегнали в чл.3, ал.2 от 
Устава.“ 

Предвид горното, в изпълнение на своя мандат и въз основа на установените факти 
и обстоятелства по случая и тяхната квалификация, на основание чл. 18, ал. 6, т. 3 от 
Устава, НКК единодушно реши: изключва Тодор Топалов от  Движение Да България 
за тежко нарушение на Устава, изразяващо се в действия, които демонстрират 
безпринципна търпимост към корупционно поведение и са в остро противоречие с 
принципите, от които Движението се води, залегнали в чл.3, ал.2 от Устава и по-
конкретно с т.2 и 3 от него.  



  

3 

 

Решенията са взети единодушно от всички участващи в заседанието членове на НКК. 
Решението за изключване на господин Топалов следва да бъде незабавно съобщено на 
господин Топалов, изпратено на Националния съвет и публично огласено на уебсайта 
на ПП Движение Да, България съобразно изискванията на раздел V, т.9 от Правилата за 
дейността на НКК.  

[…] 

Поради изчерпване на Дневния ред, в 19:00 часа заседанието беше закрито. 
 


