РЕШЕНИЕ
Надзорният съвет на политическа партия ДЕОС на свое закрито заседание на 9 май 2017 г. в
присъствието на всички свои членове:
Адриан Илиев
Димитър Карагегов
Катина Пенева
Мариела Пенчева
Светла Енчева
РАЗГЛЕДА
постъпили 2 бр. Предложения по т. 2.3.2 от Устава на ДЕОС за изключване на членове:
I. предложение на Б.Г. от 29.03.2017 г. за изключването на Н.Г. (по-известен с артистичния
си псевдоним Н.Р.) – с твърдение, че същият: 1. отправял обвинения в затворената Facebookгрупа на ДЕОС срещу Е.Г.; и 2. заплашвал да го компрометира публично (извън Facebookгрупата) във връзка с отправените обвинения;
II. предложение на Т.И. от 31.03.2017 г. за изключването на В.Л. – с твърдение, че същият: 1.
опитал да подмени резултатите от вътрешните номинации, като постави себе си на
„избираемото място“ в коалиционните листи; 2. не осигурил удовлетворяване исканията на
кандидатите за разпределянето им в конкретни избирателни райони; 3. допуснал издигането
на недопустим кандидат с двойно гражданство; 4. допуснал отпадането на кандидати от
листите, като не извършил проверка дали са включени; 5. нарушил решение за неизпращане
на документи, като изпратил проект за Меморандум до З.Г. от „Зелените“; 6. нарушил
решение за определяне на контактна група за преговори, като осъществил еднолични
контакти с Коалицията; 7. укрил предстояща международна среща на либерални партии от
Централна и Източна Европа, за която ДЕОС има покана; и 8. публикувал агитационно
обръщение на официалния сайт на ДЕОС в „деня за размисъл“ преди изборите.
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД
-

приложено доказателство от Б.Г. – снимка от екрана с пост във Facebook от
28.03.2017 г., за чийто автор се сочи Н.Р., псевдоним на Н.Г., и от който е видно
същият да се обръща към Е.Г. с думите „изключително нагло, подло и долно от твоя
страна (...) и лично ще положа всички усилия хората – особено извън ДЕОС – да
научат що за човек си всъщност“;

-

приложено доказателство от Т.И. – снимка от екрана с електронно писмо от
11.03.2017 г., за чийто автор се сочи В.Л. и от което е видно същият да изпраща
„драфт за допълнения към коалиционното ни споразумение“ до електронен адрес
...........................@gmail.com;

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД
-

неформални, протоколирани беседи, проведени от членове на НС и някои от
засегнатите лица: А.С., Б.Г., В.Л., Е.Г., МЕ.М., М.Я., Н.Г. и Т.И., които неформални
беседи поради неформалния им характер не могат да способстват за формулирането
на решения, но могат да бъдат използвани във връзка с преценяването на

доказателствата – освен ако събеседваните лица не потвърдят своите позиции в
открито заседание и ги превърнат по този начин в пълноценни гласни доказателства;
-

моментна кореспонденция на УС от 11.03.2017 г. във Facebook, която отчасти засяга
повдигнатите по-горе въпроси и изяснява някои от застъпените позиции в рамките на
неформалните беседи;

-

моментна кореспонденция на А.С., В.Л., Димитър Карагегов (член на НС), Е.К.,
Н.Г., Светла Енчева (член на НС) от 18 до 29.03.2017 г. във Facebook, която отчасти
също засяга повдигнатите по-горе въпроси и изяснява някои от застъпените позиции в
рамките на неформалните беседи (като НС отчита и обстоятелството, че част от
цитираната кореспонденция е с участието и на членове на НС, при което ще се
съблюдават изискуемите мерки за гарантиране на безпристрастност и обективност);

-

протоколи от заседанията на УС, проведени от 02.02.2017 до 29.03.2017 г., които
отчасти също засягат повдигнатите по-горе въпроси и изясняват някои от застъпените
позиции в рамките на неформалните беседи (като НС отчита обстоятелството, че
протоколите не са заверени и е възможно тяхната достоверност да бъде оспорена).

КАТО ВЗЕ СЪЩО ПРЕДВИД
-

устните свидетелства на Б.Г., В.Л., Ж.Т. и Т.И., дадени по време на откритото
заседание на НС, проведено на 4 май 2017 г., записани в Протокола от откритото
заседание, приложен към настоящото Решение;

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
прие да разгледа постъпилото предложение на Б.Г. от 29.03.2017 г. за изключването на Н.Г.,
без да го разделя на отделни нарушения по смисъла на член 2.3.2 от Устава на ПП ДЕОС.
НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
прие да разгледа постъпилото предложение на Т.И. от 31.03.2017 г. за изключването на В.Л.
от ПП ДЕОС по седемте точки от писмения сигнал на Т.И. (тъй като Т.И. оттегли точка 7.
„укрил предстояща международна среща на либерални партии от Централна и Източна
Европа, за която ДЕОС има покана“ от своето Предложение по време на откритото
заседание на НС от 4 май 2017 г.), като ги разделя на Предложения за изключване поради
отделни нарушения и гласува за всяко от тях поотделно – относно това дали обвинението е
основателно и ако се приеме като такова – дали обуславя изключване на В.Л. от ДЕОС.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ
Оставя без уважение Предложението на Б.Г. от 29.03.2017 г. за изключването на Н.Г.
(представящ се с артистичния псевдоним Н.Р.) с обвинения, че същият: 1. отправял
обвинения в затворената Facebook-група на ДЕОС срещу Е.Г.; и 2. заплашвал да го
компрометира публично (извън Facebook-групата) във връзка с отправените обвинения.
Оставя без уважение Предложението на Т.И. от 31.03.2017 г. за изключването на В.Л. в
частта по обвиненията, че същият (номерацията запазена от горното изложение): 2. не

осигурил удовлетворяване исканията на кандидатите за разпределянето им в конкретни
избирателни райони; 3. допуснал издигането на недопустим кандидат с двойно гражданство;
4. допуснал отпадането на кандидати от листите, като не извършил проверка дали са
включени; 6. нарушил решение за определяне на контактна група за преговори, като
осъществил еднолични контакти с Коалицията; 7. (оттеглена от Т.И.) укрил предстояща
международна среща на либерални партии от Централна и Източна Европа, за която ДЕОС
има покана; и 8. публикувал агитационно обръщение на официалния сайт на ДЕОС в „деня
за размисъл“ преди изборите.
Частично уважава Предложението на Т.И. от 31.03.2017 г. за изключването на В.Л. в
частта по обвинението, че същият: 5. нарушил решение за неизпращане на документи, като
изпратил проект за Меморандум до З.Г. от „Зелените“ – като намира В.Л. за виновен в
допускането на това нарушение, но не намира вината му за достатъчно основание същият
да бъде изключен от ДЕОС.
Уважава изцяло Предложението на Т.И. от 31.03.2017 г. за изключването на В.Л. в частта
по обвинението, че същият: 1. опитал да подмени резултатите от вътрешните номинации,
като постави себе си на „избираемото място“ в коалиционните листи – като изключва В.Л.
на осн. чл. 2.3.2 от Устава на ДЕОС.
Решението в частта, с която В.Л. е изключен от ДЕОС, може да се обжалва от него по реда
на чл. 2.3.2 от Устава на ДЕОС – в двуседмичен срок от обявяването му – пред Общото
събрание на ДЕОС, чието решение е окончателно.

11.05.2017 г.
гр. София

Адриан Илиев
Димитър Карагегов
Катина Пенева
Мариела Пенчева
Светла Енчева

