ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Националната контролна комисия на Политическа партия
„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“
На 10.05.2022 г. в 19:00 часа посредством google meets се проведе заседание на Националната
контролна комисия (НКК). На заседанието присъстваха дистанционно следните членове на НКК:
1. Веселина Панайотова
2. Александър Иванов
3. Любомир Кирилов
4. Жулиета Мандаджиева
5. Николай Янев и
6. Георги Биволарски (присъединил се в 19:15 ч.)
Като констатираха, че е налице кворум за вземане на решения, присъстващите преминаха към
обсъждане на въпросите съгласно предварително обявения в поканата дневен ред,
По точка 1а от дневния ред:
В Националната Контролна Комисия (НКК) постъпи сигнал (може дата), че на последните
парламентарни избори през м. ноември 2021 г., г-н Любен Бубев е бил кандидат от за депутат от
Български национален съюз – НД (19).
1. Предварителни въпроси
Тази точка от дневния ред включва разглеждане на сигнал НКК000042, по който засегнато лице е
Любен Бубев. Докладчикът по сигнала Любомир Кирилов е представил предварително на
членовете на НКК проект за решение.
НКК разгледа тази точка в 6-членен състав, като констатира наличие на кворум за заседание и
вземане на решение по сигнала.
2. Доклад по сигнала
Докладчикът по сигнала представи случая:
 Допустимост
Справка в базата данни на Да, България потвърди членството на г-н Бубев. Следователно
сигналът бе приет като допустим и отговарящ на реквизитите за сигнал. Той бе разпределен
на докладчик от НКК. Сигналът е допустим и заведен в деловодната система на НКК под
номер НКК000042.
 Становище на засегнатото лице
Докладчикът е информирал засегнатото лице Бубев за постъпилия сигнал и изложените в него
фактически твърдения по имейл и по телефона през м. март 2022, като му е дадена възможност
да вземе отношение по тях в 2-седмичен срок. До настоящото заседание на НКК г-н Бубев не
епредставил становище по Сигнала.
 Твърдяно нарушение
Докладчикът изложи накратко твърдяното в Сигнала нарушение, установените факти и
тяхната
квалификация. В Сигнала се твърди, че в изборите за НС през м. ноември 2021 г. г-н Бубев е
бил кандидат за депутат от Български национален съюз – НД (19).


Анализ и мотиви

Докладчикът по сигнала е извършил справка на сайта на РИК -РИК23 София 23 (cik.bg), която
потвърждава факта, че г-н Бубев действително се е явил като кандидат за депутат от друга
политическа сила. След отстраняване на технически проблеми с комуникацията по електронна
поща, г-н Бубев беше уведомен за сигнала (посредством електронна поща), а и в телефонен
разговор през м. март 2022. В телефонния разговор му бяха посочени детайли от сигнала и му бе
пояснено, че НКК може да извършва проверки само по отношение на членове на организацията,
както и че има възможност да представи своя отговор.
Г-н Бубев потвърди, че ще се възползва от правото си да отговори по електронна поща след
получаване на съобщението. Такъв отговор не беше получен.
По време на дискусиите по случая на г-н Бубев, НКК прецени, че участието на г-н Бубев като
кандидат от друга политическа сила е тежко нарушение на Етичните Правила на Да, България,
което създава рискове за нарушение на конфиденциалността на дискусиите в Да, България и
конфликт на интереси, както и накърнява публичния образ на Да, България. Конкретно е нарушен
Уставът на Да, България в чл. 15, ал [6] (Предишна ал.5, Реш. от 29.01.2022 г.), според която
разпоредба е в прерогативите на Националния съвет да определя реда и условията за издигане на
кандидати за участие в избори за органи на публична власт.
3. Решение:
Докладчикът предложи на НКК да вземе решение за изключване на г-н Бубев от партията. Членовете
на НКК обсъдиха, че тежестта на наказанието съответства на тежестта на нарушението, като се
обединиха около становището, че само изключване би постигнало в адекватна степен генерална
превенция като цел на наказанието.

За решението гласуваха ЗА всички участващи в заседанието членове на НКК.

