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ПРОТОКОЛ 

от проведено заседание на Националната контролна комисия на Политическа партия 

„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“  

  

Днес, 07.12.2022 г. на бул. „Драган Цанков“ 12-16, ет.2, ап.7, се проведе събрание на членовете 

на Националната контролна комисия. Срещата започна в 19:07 ч. 

  

Лично присъстваха:  

1. Веселина Панайотова 

2. Александър Иванов 

3. Георги Биволарски 

4. Жулиета Мандажиева 

5. Любомир Кирилов 

 

По уважителни причини в заседанието участва чрез телекомуникационни средства:  

Юри Катанов. 

 

От заседанието поради личен ангажимент отсъстваше Николай Янев. 

 

Постъпи предложение за председател на събранието да бъде определена Веселина 

Панайотова, а за протоколист – Жулиета Мандажиева.  

 

Предложението беше подложено на гласуване и прието със 6 гласа „ЗА“ 

 

Премина се към обсъждане на дневния ред, съгласно поканата за свикване на заседанието от 

председателя на НКК Веселина Панайотова, изпратена чрез платформата Doodle на 28.11=2022 г.: 
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1. Разглеждане  на сигнал НКК000050 от 28.11.2022 г. 

Предложеният дневен ред беше предложен за гласуване и приет със 6 гласа „ЗА“ 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Постъпил е допустим сигнал от г-н Симеон Ставрев срещу Емил Илиев за обидни квалификации, 

направени чрез постове в социалната мрежа Мета в публичното пространство срещу различни 

членове на Да България. Докладчикът по сигнала Георги Биволарски изложи следното: 

Според господин Георги Биволарски постовете като съдържание са укорими от гледна точка на 

закона, макар да са и твърде негативни (например авторът „гласувал с нежелание“ на изборите, „при 

ПП нещата били по-добре“, авторът призовава да се гласува за ПП (ако не за ДБ – коалицията, в 

която Да България участва), критикува решения на НС и т.н. Статусите (постовете) са от сравнително 

голям времеви период – от лятото до след изборите 

 

Според сигналоподателя действията накърняват публичния образ на движението. Господин Емил 

Илиев не е доволен от много неща, от резултатите, от изборите, цялостно от живота, отправя 

всякакви критики и изразява негативно мнение. Не е избран в орган на партията, не е кандидат за 

публична длъжност и съобразява поведението си с това на нерегламентирания т.нар. „клуб 9.12“ – 

неформално обединение на членове на Да България, които често изразяват публично критични или 

просто различни позиции. Споделя тематично статусите на ПП постоянно. Според господин Георги 

Биволарски това от гледна точка на Устава по-скоро не е укоримо. Смущаващо в поведението на 

господин Емил Илиев според докладчика e правенето на квалификации и спекулативни твърдения в 

негови постове и коментари: Говори, че господин Кирил Петков е напуснал партията заради госпожа 

Антоанета Цонева. Има отявлени обидни квалификации – относно председателка на МО Пловдив 

госпожа Веселина Александрова. Според докладчика тези квалификации изглеждат много зле, а ако 

госпожа Веселина Александрова е била обидена, е имала как да се защити. Нападките са насочени 

и конкретни и трябва да им бъде отговорено. Докладчикът Биволарски задава въпроса дали може 

да се потърси аналог с друг случай? От гледна точка на партията това поведение конфронтира, 
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защото ние не възприемаме партийните членове като отявлени простаци и те не трябва да бъдат 

възприемани като такива. Хората нямат задръжки в социалните мрежи и според докладчикът това е 

смекчаващо обстоятелство. Госпожа Веселина Александрова е била поканена от господин Георги 

Биволарски да даде становище по сигнала в качеството си на председател на местна организация, 

от която г-н Емил Илиев е част, но тя отговаря, че заради тези лични нападки, тя не би искала да 

вземе отношение. Господин Биволарски смята, че няма нужда да се разглеждат в детайли 

останалите постове. Докладчикът прави предложение – от гледна точка на това, че Емил Илиев е 

член на партията да му се отправи забележка или предупреждение за изключване.  

Относно твърдяното „I. Накърняване на публичния образ на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ чрез 

двусмислени и силно необосновани публикации на Емил Илиев в социалните мрежи“, докладчикът 

смята, че посочените постове изразяват личното негативно отношение на г-н Илиев към партията. 

Те са изражение на правото му свободно  изразява и разпространява мнение.  

Относно твърдяното „II. Саботиране на предизборната кампания на Демократична 

България за парламентарните избори на 2 октомври 2022“, докладчикът смята, че посочените 

постове също изразяват личното негативно отношение на г-н Илиев към водената от партията 

предизборна кампания и той има право на негативно мнение. Същото се отнася и за „III. Постоянно 

систематично споделяне на конкурентна партия на Демократична България преди и след 

парламентарните избори на 2 октомври 2022”.  

 

Възможността за изразяване на негативно мнение е закрепена и в Решение № 7/04.06.1996 г. по 

конституционно дело № 1/96 г. на Конституционния съд на Република България. В него се приема, 

че разпоредбите на чл. 39, 40 и 41 от Конституцията на Република България утвърждават като 

основни права на личността правото свободно да се изразява и разпространява мнение и правото 

да се търси, получава и разпространява информация. Тези разпоредби защитават правото на 

личността на свободна изява на нейните същност и достойнство като равнопоставен участник в 

социалната общност. Те гарантират възможността на всеки да се информира за заобикалящата го 
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действителност, а на обществото предоставят условия за неговото съществуване и развитие като 

формира обществено мнение. 

  

Конституционният съд също е приел, че ограничаването на тези права е допустимо с цел охраната 

на други, също конституционно защитими права и интереси, и може да става единствено на 

основанията, предвидени в Конституцията. Такова основание е разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от 

Конституцията на РБ, а именно че свободата да се изразява и разпространява мнение се 

разпростира до пределите, след които се засягат други конституционни ценности, каквито са доброто 

име и правата на другите граждани. 

 

Подателят на сигнала посочва и поредица постове на г-н Илиев във Фейсбук, сред които е 

отговор на г-н Илиев до г-н Александър Александров. В него г-н Илиев нарича 

председателката на МО Пловдив: „Наглата, проста селяндурска председателка на МО и 

член на Изпълнителния съвет на партията …“, а също и „невероятно нагла жена, проста, 

подмолна, авторитарна жена“. В друг свой пост г-н Илиев се съгласява с твърдението, че г-

н Джасим (член на партията и неин активист) е „мърша“.  

 

Посочените изрази и изразни средства, отправени към г-жа Веселина Александрова имат 

унизителен характер и са от естество да накърнят нейното чувство за чест и лично 

достойнство. Тази преценка се основава на приетите в нашето обществото критерии за 

морално и етично поведение. Изразите и изразните средства, описани по-горе дават 

унижаваща оценка на личността на г-жа Александрова. Тези обидни изрази притежават 

белезите на деянието обида, което е определено от законодателя в чл. 146, ал. 1 от 

Наказателния кодекс. Същите белези са приложими и при деликт. Деянието се изразява в 

„казване” или „извършване” на нещо унизително за честта и достойнството на другиго. 

Според стандартите на българското обществото тези думи са неприлични, цинични, а също 

и вулгарни. Те отразяват единствено субективното възприятие и оценка на г-н Илиев за 
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личността на г-жа Александрова. Също така думите са близо до правната квалификация за 

реч на омразата, тъй като разпространяват омраза спрямо лице на основата на определени 

характеристики като пол.  

 

В този смисъл думите на г-н Илиев са в пряка, челна колизия с чл. 8 от Етичните правила на 

политическа партия „Движение Да България“. Членовете са задължени в отношенията, които имат 

като част от дейността на Движението, да се отнасят с уважение към всички други лица, като не 

извършват обидни действия и не накърняват достойнството им. В отношенията в рамките на 

Движение “Да, България!” е недопустима каквато и да е форма на дискриминация, основана по-

специално на пол … 

Все пак у господин Биволарски надделява  становище за забележка. Напомня, че в други случаи 

(например, вече изключения член на Партията Методи Лалов) при първо провинение е отправена 

забележка, а едва след това следва изключване. В заключение докладчикът изразява становище, 

че езикът на визираните постове срещу госпожа Александрова е тотално недопустим.  

 

Според господин Александър Иванов господин Емил Илиев може да изразява колкото си иска 

критични мнения, но недопустимо е отправянето на лични нападки и обидни квалификация към човек 

в институционално качество, защото то засяга всички членове на МО Пловдив. Изразената позиция 

от господин Емил Илиев не съставлява критика, а обида и не може да бъде приемлива. 

 

Господин Иванов предлага налагането на наказание - предупреждение за изключване, сравнявайки 

фактологията по разглеждания сигнал с тази по сигнал №НКК000049 , в хода на който се разглежда 

недопустима от гледна точка на морала и правото забележка срещу мигранти, направена от 

кандидат за депутат. Според господин Иванов двете ситуации са непропорционални. Според 

господин Иванов наказание от НКК е дисквалифициращо обстоятелство при кандидатура за 

публична длъжност и затова в случая с обидните коментари на господин Илиев е закономерно 

наистина да има наказание, а не просто обръщане на внимание, както е при забележката. Според 
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господин Иванов човек с публичното поведение на господин Илиев не следва да бъде кандидат, 

това поведение издава нестабилност и по тази причина предлага наказанието предупреждение за 

изключване.  

 

Следващият взел отношение – Любомир Кирилов - изразява  съгласие и с двамата изказали се по-

рано – според него поведението на господин Илиев трябва да бъде санкционирано. Според господин 

Кирилов трябва да се направи разлика между правилата и устава и последствията за организацията. 

Според същия предупреждение за изключване би имало отрицателен ефект за организацията. 

Господин Кирилов поставя въпроса - трябва ли съображения от сорта дали има риск поведението 

да ескалира да бъдат отчитани при определяне на наказанието или трябва да се цели възпиращия 

ефект на наказанието. Господин Кирилов поддържа налагането на забележка с пояснение, че 

поведението трябва да бъде в синхрон с възприетото в рамките на организацията, да се действа 

политически в рамките на местната организация и да намира подкрепа там за своето становище. 

Доколко поведението е съпоставимо с други примери, които имаме – според Любомир Кирилов НКК 

не е длъжна да се придържа изцяло към решенията в предишни случаи. Наказанията не са чак така 

диверсифицирани, че да може да се подбере с хирургическа точност наказанието за деянието. 

Затова според господин Кирилов трябва да се наложи забележка, за да се фокусира НКК върху 

възпиращия ефект на наказанието по конструктивен начин.  

 

Господин Александър Иванов репликира, че възпиращият ефект трябва да е за всички членове на 

Партията, защото те виждат какво се следва при подобно поведение. 

 

След това думата взе госпожа Веселина Панайотова. Тя даде пример със сигнала на господин Емил 

Илиев срещу господин Мартин Баневски за направени обидни квалификация по отношение на 

господин Христо Иванов. Госпожа Панайотова би подкрепила предупреждение за изключване. 

Смята, че всеки трябва да познава границите на свободното говорене (там, където се засяга честта 

и достойнството на трети лица) и тонът на господин Илиев не е подходящ за професионални 
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отношения. Предвид сигнала му срещу господин Баневски господин Илиев очевидно има 

чувствителност какво говорят другите, но към себе си не е критичен.  

 

Следващото изказване беше на господин Юри Катанов, който изрази съгласие, че наказание е 

необходимо, но се колебае между двете. Смята, че наказанието трябва да има възпиращ ефект за 

другите хора. Може след предупреждението наказаният да преосмисли какво говори, което се 

случва, макар и рядко. Господин Катанов поддържа, че в случая, освен, че са обидни, 

квалификациите не са обосновани и не отговарят на общото впечатление по отношение на госпожа 

Веселина Александрова и по-скоро се обявява в полза на налагането на забележка. Господин 

Катанов не е съгласен с господин Иванов, че нарушението на приемливите норми в обсъждания 

случай е аналогично по тежест с това на нарушителя в случая с коментара срещу мигрантите (сигнал 

НКК000049).  

 

Жулиета Мандажиева взе думата последна и подкрепи господин Катанов, че наистина не са напълно 

сравними провиненията – обиди към колега и изказвания, свързани с призив за насилие към 

мигранти. Според нея единствената диверсификация на наказанията, която е налична, е тяхната 

градация. Поддържа, че налагането на забележка е по–сравнимо с предишна практика и след него, 

ако поведението не бъде поправено, може да последва както изключване, така и предупреждение 

за изключване, докато при налагане на наказание предупреждение за изключване, при следващо 

нарушение може да последва единствено изключване.  

Поради това след проведените дискусии и на основание чл. 19 от Етичните правила, 

Националната контролна комисия налага на г-н Емил Илиев наказанието забележка по 

сигнал №НКК000050. Разбирането на НКК е, че продължаването на такова недвусмислено 

противоправно поведение би било основание за налагане на последващо наказание по буква 

‚б‘ или по буква ‚в‘.   

Решението беше прието с 4 гласа „ЗА“, както следва: 

Георги Биволарски, Жулиета Мандажиева, Любомир Кирилов, и Юри Катанов 
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За налагане на наказание предупреждение за изключване гласуваха Александър Иванов и  

Веселина Панайотова 

Поради изчерпване на Дневния ред, в 19:45 часа заседанието беше закрито. 

 

 

 

Председател:      Протоколист: 

 

 

Веселина Панайотова      Жулиета Мандажиева 
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