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отчет
на общопартийната контролна комисия
на българската социалистическа партия
за периода между 48-ия и 49-ия конгрес на бсп

тчетът за дейността 
на Общопартийна-
та контролна коми-
сия на БСП в пери-
ода между 48-ия и 
49-ия конгрес на 
БСП обобщава из-

вършеното от нея, анализира и оценява 
мястото, ролята и значението на контрол-
ните органи в процеса на развитието и 
функционирането на Партията. 

Избраната от 48-ия конгрес Общопар-
тийна контролна комисия на БСП насочи 
своята дейност към изпълнението на въз-
ложените й в чл. 40, т. 2 от Устава на БСП 
права и задължения да:

- проверява спазването на Устава и пра-
вилниците за неговото приложение от пар-
тийните членове, органи и организации, 
като търси отговорност за нарушенията; 

- проверява финансовата дейност на ор-
ганизациите и органите на партията, свър-
зана с тяхното функциониране и провеж-
даните предизборни кампании; упражнява 
вътрешнофинансов контрол върху изпълне-
нието на партийния бюджет и стопанските 
дейности на партията;

 - разглежда и решава жалби и възраже-
ния, вътрешнопартийни спорове, както и 
по въпроси на партийната етика; 

- търси отговорност за нарушенията на 
законите на страната, Програмата и Устава 
на партията, нормите на обществен морал;

- проверява организационната  и дело-
водната отчетност на организациите и орга-
ните на партията, както и стопанисването 
на партийното имущество; 

- проверява сигналите за нарушения при 
приемане, отпадане и изключване от парти-
ята и вземане на мерки за партийно въз-
действие; при избора на партийните органи 
и при избора на кандидатите за публични 

о длъжности.
На 48-ия конгрес бяха избрани 31 члено-

ве на Общопартийната контролна комисия 
на БСП и Мая Манолова за неин председа-
тел. На първото си заседание комисията из-
бра Оперативно бюро от деветима члено-
ве, трима заместник-председатели: Любка 
Христова Игнатова - „Уставни норми” – от-
говаря за планирането, организирането и 
извършването на проверки по спазването 
на устава и по въпросите на партийната 
етика; Ванелина Георгиева Арнаудова - 
„Финансов контрол” – отговаря за планира-
нето, организирането и извършването на 
проверки по деловодната и финансовата 
дейност на партията, стопанисването на 
партийното имущество, вътрешнофинансо-
вия одит и деловодната отчетност и Ирина 
Любомирова Михайлова – Симеонова – от-
говаря за методическата работа с местните 
контролни комисии и провеждането на ре-
гионални тематични срещи с тях; секретар: 
Динко Вълчев Желев – подготвя заседа-
нията на Оперативното бюро; координира 
работата на работните групи и  поддържа 
връзката с отдел „Организационен” на НС 
на БСП и членове: Емил Жаклен Бехар, 
Иван Христов Апостолов, Марио Томов 
Трайков, Ралица Илиева Андреева – Лю-
бенова. След избирането на Мая Манолова 
за омбудсман на РБългария и оттеглянето 
на Иван Апостолов, Оперативното бюро на 
ОПКК на БСП намали състава си от девет 
на седем души. През мандата комисията 
промени своя състав поради прекратяване 
на членство в БСП на двама нейни членове 
– Калоян Монев и Лилия Дернева. Считано 
от 18 август 2015 г., бяха прекратени пра-
вомощията и на Мая Божидарова Маноло-
ва като председател на ОПКК на БСП. През 
октомври 2015 г. на свое заседание Общо-
партийната контролна комисия на Българ-
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ската социалистическа партия взе решение 
за попълване на състава си с Александър 
Венциславов Манолов, Мадлен Кирилова 
Стоянова, Красимир Статков Статков, съ-
гласно чл.39, т.2.2 „в” от Устава на БСП.

Приетите „Основни положения за дей-
ността на Общопартийната контролна ко-
мисия на БСП, избрана на 48-ия конгрес 
на БСП” определиха структурата на коми-
сията, компетенциите на заместник-пред-
седателите, на секретаря на Оперативното 
бюро.

Още в началото на дейността бяха ут-
върдени подкомисии „Уставни норми”, „Фи-
нансов контрол” и „Методическа работа с 
местните контролни комисии” към тримата 
заместник-председатели на ОПКК на БСП 
от състава на Общопартийната контрол-
на комисия, съгласно чл. 40, т.3, букви „а”, 
„б” и „в” от Устава на БСП. В същия период 
беше прието разпределение на членовете 
на ОПКК на БСП по области и разпределе-
ние на членовете на Оперативното бюро и 
на ОПКК на БСП по райони за планиране. 

Организационно-техническото осигуря-
ване на работата на комисията се осъщест-
вяваше първоначално от двама сътрудници 
и един експерт-стенограф,  а впоследствие 
от един главен експерт и един експерт-де-
ловодител. 

През отчетния период бяха проведени 
29 заседания на Общопартийната контрол-
на комисия, от които 5 съвместно с Наци-
оналния съвет на БСП, и 32 заседания на 
нейното Оперативно бюро. В своята рабо-
та комисията срещаше затруднения при 
формиране на кворум. Всички заседания 
са проведени при наличие на кворум, но в 
основната си част – при минимален такъв. 

През периода след 48-ия конгрес на БСП 
в деловодството на комисията са постъпи-
ли 452 писмени молби, жалби, възражения, 
предложения, сигнали, питания и заявления 
от социалисти, партийни органи и органи-
зации, както и материали от местните кон-
тролни комисии. За сравнение между 46-ия 
и 47-ия конгрес са постъпили 180, а между 
47-ия и 48-ия конгрес на партията постъпи-
лите молби, жалби, възражения, предложе-
ния, сигнали, питания са 256. Това говори 
за открояващи се същностни проблеми на 
организационното състояние на партийни-
те структури. Приключени са 251 преписки. 
От тях с решение или становище на ОПКК 
– 63; с решение или становище на ОБ на 

ОПКК – 54; с проведен разговор – 39; с по-
лучени (писмени или устни) отговори, про-
токоли, информации, решения и други от 
местни партийни организации на БСП – 32; 
приети за сведение и информация – 37; ос-
тавени без последствие (не е в правомощи-
ята на ОПКК на БСП) – 5; приложени към 
дело – 12; оттеглени жалби – 9.

Анализът на съдържанието на изпратени-
те до Общопартийната контролна комисия 
на БСП документи показва, че основните 
проблеми, поставени в тях, са свързани с:

- процедурите по издигане и избиране на 
кандидатите на БСП за участие в местните 
избори, двата извънредни парламентарни-
избори и този за Европейски парламент;

- организационното състояние на об-
щински партийни организации; наруше-
ния на устава и правилниците за неговото 
прилагане при провеждане на заседания 
на общинските конференции и на отчетно-
изборната кампания в местни партийни ор-
ганизации; стила и методите на работа на 
партийните съвети;

- налагане на мерки за партийно въз-
действие и прекратяване на членството в 
партията, в нарушение на чл.26 и 27 от Ус-
тава на БСП;

- искане на съдействие от ОПКК на БСП 
за извършване на финансови ревизии в об-
щински съвети на БСП;

- искане на допълнителна информация 
по приложение на Устава на БСП и правил-
ниците за неговото прилагане;

- въпроси на партийната етика;
- ползване на документи от архива на 

ОПКК на БСП.
Общопартийната контролна комисия по-

ложи сериозни усилия за добросъвестно и 
обективно разглеждане на постъпилите до 
нея жалби, възражения, сигнали и писма. 
Практика е материалите за обсъждане да 
се внасят след срещи със засегнатите стра-
ни, проучване на конфликтите и проверка 
на съществуващите документи по конкрет-
ните случаи. Решенията на Комисията бяха 
предхождани от обширна констативна 
част, коментираща допуснатите нарушения 
и реда, по който следва да осъществяват 
дейността си партийните органи. Повечето 
решения на комисията са взети с консенсус. 
Основната ни цел беше както в предвари-
телните разговори, така и в рамките на дис-
кусиите, по време на заседанията да бъдат 
преодолявани различията, да се търсят по-
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тенциалните възможности на партийните 
органи, организации и членове за разреша-
ване на поставените пред Общопартийната 
контролна комисия въпроси.

През този отчетен период БСП работи в 
съответствие с изискванията на Устава на 
БСП, приет на 47-ия й конгрес, изменен и 
допълнен на заседанието на 48-ия конгрес 
на БСП на 16 февруари 2013 г. и на заседа-
нието на 48-ия конгрес на БСП на 5 април 
2015 г. Съгласно неговите норми трябваше 
да бъде организирано участието на парти-
ята в парламентарни и местни избори, в 
избори за членове на Европейския парла-
мент, както и да бъде проведена настояща-
та отчетно-изборна кампания. Прилагането 
на част от новите текстове и свързаните с 
тях процедури наложиха намеса на Общо-
партийната контролна комисия и на мест-
ните контролни комисии.

Анализът на работата през изтеклия пе-
риод дава основание да предложим на де-
легатите на 49-ия конгрес на БСП нашите 
изводи и оценки, свързани с откроили се 
същностни проблеми на организационното 
състояние на партийните структури и прила-
гането в практиката на партийните органи 
на постановките на устава и правилниците, 
приети от Националния съвет на БСП.

първият проблем произтича от случа-
ите на нарушаване на Устава и правилни-
ците за неговото прилагане при издигане, 
подреждане и избиране на кандидатите на 
БСП за публични длъжности. Част от сигна-
лите и жалбите бяха свързани с уставните 
правомощия на конференциите да изберат 
и подредят предложенията за общински 
съветници. Възможността за политическо 
решение на партийните съвети, след избо-
ра на конференциите, позволява оконча-
телно формиране на листите с имената на 
коалиционните партньори и гражданската 
квота, съгласно чл.33, т. 4.6, буква „г” от 
Устава. Спорове възникнаха около гласу-
вани решения от конференциите, с които 
делегатите упълномощават партийните съ-
вети да подредят листите или да извършат 
промени в подреждането в съответствие с 
определения коалиционен, професионален 
и възрастов модел на групите съветници. 

Възникна необходимост да бъде изра-
ботено становище на комисията относно 
подреждане на предложенията в листите 
за народни представители за съответните 
изборни райони на територията на община-

та, когато на териорията ѝ има повече от 
един изборен район. Комисията се позова 
на чл.37, т.4.5, буква „д” от Устава, както и 
на политическите изисквания и на органи-
зационния механизъм за издигане и утвър-
ждаване на кандидатите на БСП за народ-
ни представители в 43-ото НС (5 октомври 
2014 г.), приети с решение на НС на БСП от 
24 юли 2014 г.

Налага се общото впечатление, че ос-
порването на решенията по подреждане на 
листите бяха аргументирани преди всичко 
чрез текста на чл. 33, т. 4.6., буква „г” от 
Устава на БСП. За повечето от конферен-
циите комисията установи, че приетите 
решения са взети с необходимото мнозин-
ство, и комисиите по предложенията и по 
провеждане на изборите коректно са из-
пълнили задълженията си. Тревожен е фа-
ктът, че претенциите за легитимност на ре-
шенията се изчерпват само с изпълнението 
на формалната процедура. За пореден път 
установихме, че са пренебрегвани основ-
ните критерии по подбора на кандидатите 
– избираемост и конкурентоспособност, по-
литическа лоялност и нравствена чистота, 
способност за общуване, диалогичност и 
други. В повечето партийни организации 
не бяха изпълнени изискванията за обек-
тивна, задълбочена и всеобхватна оценка 
на дейността на кадрите, избрани за пуб-
лични длъжности. Освен всичко това, и въз-
можността за преференциален вот създаде 
объркване сред избирателите и допълни-
телно напрежение – сред кандидатите за 
общински съветници, народни представи-
тели и представители за Европейски пар-
ламент. Определени позиции и действия 
на част от местните партийни съвети не ус-
пяха да консолидират членовете, симпати-
зантите и съратниците на БСП за постигане 
на добри изборни резултати в различните 
видове избори, проведени през периода 
2012 – 2016 година. 

Анализът на кампаниите по издигане на 
кандидати на БСП за публични длъжности 
изисква сериозен и прецизен прочит на 
текстовете в Устава на БСП. Трябва да е 
ясно, че е необходимо сериозно политиче-
ско решение, а не само сляпо следване на 
процедурите, за да се избегне безпринцип-
ността при номинациите и издигането на 
кандидатите. Провеждането на кампания 
за издигане на публични длъжности изис-
ква достатъчно време, конкретни органи-
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зационни действия, ясни и безспорни про-
цедури, развитие на пряката демокрация и 
изборност в условията на вътрешнопартий-
на такава.

Вторият проблем е свързан с организа-
ционното състояние на местните партийни 
организации и стриктното спазване на про-
цедурите, предвидени в Устава на БСП и 
правилниците. 

В изпълнение на уставните си задъл-
жения ОПКК на БСП се основаваше на 
Правилника за регистрацията в Българ-
ската социалистическа партия и осъщест-
вяване дейността на идейно-политически-
те и професионално-творческите партийни 
структури, Правилника за финансовата и 
деловодната дейност в Българската социа-
листическа партия, Правилника за трудови-
те правоотношения в БСП. Проверките от 
членове и работни групи на ОПКК в основ-
ни, общински, районни и градски партийни 
организации констатират, че продължава 
непознаването на основните партийни до-
кументи. Новоприетите членове на БСП все 
така не са наясно с политическите и орга-
низационните принципи на изграждане и 
функциониране на партията. 

В началото на мандата на ОПКК, въпре-
ки провелото се вече заседание на 48-ия 
конгрес на БСП, продължиха жалбите, с ко-
ито се оспорваха легитимността на прове-
дените събрания и отчетно-изборните кон-
френеции, както и изборът на ръководни 
органи. Това говори за несвършена рабо-
та на партийните съвети и контролните им 
органи. Жалби с такова съдържание бяха 
изпратени от Две могили, Монтана, Ново 
село, Бургас, Търговище, Червен бряг, Ста-
ра Загора, Девня, Лом, Якимово, Братя 
Даскалови, Поморие, Велико Търново, Сли-
вен и др.

Възраженията и сигналите по време на 
отчетно-изборната кампания през 2016 г. 
отново бяха свързани със съставите на пар-
тийните събрания, които избираха делегати 
за конференциите и издигаха кандидати за 
партийни длъжности. С промените на чл.31, 
т.6, буква ”д” в Устава на заседанието на 
48-ия конгрес на БСП от 5 април 2015 г. 
се въведе изискването всяка година до 31 
януари 2016 г. да се извършва регулярно 
преглед на съставите на партийните орга-
низации и да се водят прецизно регистрите 
на основните партийни организации и на 
членовете на общинските партийни органи-

зации. Решението за определяне на нацио-
нален идентификационен номер на основ-
ните партийни организации също работи в 
тази посока. Проверките показаха разми-
навания между данните, съдържащи се в 
годишните статистически отчети, предста-
вени от общинските партийни организации 
и протоколите от проведените отчетно-из-
борни събрания през февруари-април 2016 
година. Това е доказателство за неубеди-
телна дейност на партийните съвети при 
изпълнение на уставните им задължения 
да водят на отчет социалистите и съратни-
ците, да оценяват периодично дейността 
на ОПО, да ръководят и координират дей-
ността им. Част от жалбите ни уведомя-
ват за кампаниен прием на нови членове 
на БСП с цел промяна на съотношение на 
позициите и вземане на определени реше-
ния. Има и местни партийни организации, 
които отказват да признаят приемането на 
нови партийни членове с цел запазване на 
статуквото. За съжаление, отношението на 
ръководствата на партийните органи към 
този процес не е по уставна целесъобраз-
ност, а по конюнктурни съображения. 

Приемът на нови членове обаче следва 
да бъде осъзнат, защото само тогава га-
рантира стабилност и отговорно партийно 
поведение на новите членове на партията. 
Част от проблемите произтичат и от спор-
ното партийно положение на определени 
социалисти, които повече от една година не 
са плащали членския си внос, но продължа-
ват да претендират за участие в партийния 
живот на организацията, защото тяхното 
нарушение не е констатирано на събрание 
на ОПО или от съответния партиен орган, 
каквото е условието на чл. 27, т.3 от Ус-
тава на БСП. Осъзнавайки сериозността 
на проблема за събирането и отчитането 
на членския внос, още в началото на своя 
мандат ОБ на ОПКК на БСП препоръча на 
местните контролни комисии да засилят 
контрола по изпълнение на чл.43 от Устава 
на БСП. В изпълнение на решение на ИБ на 
НС на БСП от 11 ноември 2013 г. и съглас-
но чл.43, т.3.2 от Устава на БСП, ОПКК на 
БСП направи опит да събере информация 
за платения членски внос от социалистите, 
избрани или назначени на публични дър-
жавни и общински длъжности от квотата 
на БСП. Получихме пълна информация от 
областите: Благоевград, Велико Търново, 
Видин, Габрово, Пазарджик, Сливен, Стара 
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Загора, Хасково и Ямбол. Нямаме обаче 
никаква информация от областите: Варна, 
Кюстендил, Ловеч, Плевен, Разград, Русе и 
Силистра и имаме частична – от останалите 
области.

С въвеждането на т.3.3 на чл.43 от Устава 
се направи опит за засилване на контрола 
за събиране на членския внос от депутати-
те в Европейския парламент, народни пред-
ставители, министри и кметове на общини. 
Уставът на партията вменява на ОПКК на 
БСП и местните контролни комисии да кон-
тролират изпълнението на чл.43.

Продължава да е актуален проблемът с 
кворумите на партийните органи при взе-
мане на решения, уреден в чл. 15, т.3. По 
предложение на ОПКК на БСП при послед-
ните промени на Устава на БСП отпадна 
чл.17, т.5, който даваше възможност на со-
циалистите да участват в партийните фору-
ми с глас, изпратен с писмо или по интернет, 
доколкото са спазени основните принципи 
на функциониране на партията и нейните 
структури. За съжаление, беше започнала 
злоупотреба с този член, което означава 
бягство от участие в работата на органа, в 
който си избран и отказ от поемане на от-
говорност да участваш активно в неговата 
работа. Отговорност на партийните органи-
зации и на социалистите е не само да из-
дигат кандидати за заемане на партийни 
длъжности, но и да носят своята отговор-
ност за тяхното поведение и дейност.

През отчетния период в сравнение с пре-
дишни години са по-малко сигналите за не-
мотивирано преструктуриране на общински 
и районни партийни организации. Все още 
обаче не сработва уреденият с Правилника 
за регистрация в БСП режим на движение 
(особено от една в друга партийна органи-
зация) на партийните членове, както и не-
винаги се прилага точно процедурата по 
разкриването и закриването на ОПО.

С новия Устав от 2008 година беше въ-
ведена мандатност за председателите на 
ОбС, РС, ГС, ОблС, НС, както и за предсе-
дателите на ОбКК, РКК, ГКК и ОПКК, раз-
писана в чл.19 от Устава на БСП. През тази 
отчетно-изборна кампания на практика ман-
датността влезе в сила, което също създа-
де напрежение в местните партийни струк-
тури. Общинските организации с под 150, 
членове масово се възползваха от чл.19, 
т.2 и преизбраха предишните си председа-
тели, вместо да подготвят нови лица или 

пък да разширят състава на организациите 
си. Други общински организации предпоче-
тоха умишлено да намалят състава си, за 
да се възползват от член19, т.2. Някои ор-
ганизации, чийто числен състав надвишава 
значително 150 членове не се съобразиха 
с мандатността и отново преизбраха досе-
гашните си председатели. Всичко това го-
вори, че се работи с ограничен кръг от хора 
и води до капсулиране на структурите и за-
владяваща ни самодостатъчност. 

При последните изменения на Устава на 
партията се въведе в чл.39, т.2.1 нова буква 
„н”, която при негативна комплексна оцен-
ка, приета по реда на чл.39, т.2.1, буква 
„е”, дава възможност Националният съвет 
да вземе решение за предсрочно прекратя-
ване на мандата на съответните партийни 
органи. НС на БСП определя организацио-
нен съвет, който подготвя и провежда об-
щинска конференция или общо събрание 
за избор на ръководни и контролни органи 
в срок до шест месеца. Членове на коми-
сията бяха включени в някои от съставите 
на организационните съвети, утвърдени с 
решение от НС на БСП за общините: Акса-
ково, Хасково, Долна баня, Попово. За да 
се избегне напрежението, е необходимо да 
бъдат разписани конкретно правомощията, 
отговорностите и механизмите за действие 
на тези съвети. 

Въвеждането на изискването не по-мал-
ко от 20% от състава на ОбС, РС, ГС и НС 
да се избира с отделна младежка листа за 
социалисти до 35 години също създаде из-
вестни проблеми, но осигури младежкото 
присъствие. Не така стои въпросът с из-
искването за равнопоставеност при пред-
ставителствотото на двата пола, но не по-
малко от 40% за всеки един от тях. Това 
изискване засега е само едно добро поже-
лание. И тук е нужно да се намери механи-
змът за изпълнение на чл.17, т.2 от Устава 
на БСП. В „Програма за действие” на ОЖС 
в БСП за периода 2016 – 2020 се настоя-
ва за разработване на система от гаранции 
за прилагане на уставната квота за пред-
ставителство на жените, като се проучи и 
използва опитът на други европейски леви 
партии. 

Въвеждането на квотно представител-
ство в конференциите на Женското и Мла-
дежкото обединения и на Движението на 
ветераните даде основание за спорове. Те 
бяха свързани с определяне на предвиде-
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ните в Устава до двама делегирани делега-
ти от трите формации, които следваше да 
бъдат избрани съгласно чл.39, т.1.4, буква 
„б” от Устава и Правилата за дейността им, 
утвърдени от Националния съвет на БСП. 
В ОПКК на БСП постъпиха жалби и възра-
жения от хоризонталните структури на БСП 
(за МО в БСП от Стара Загора, Гълъбово, 
Шумен, Ямбол, Хасково, Плевен, Перник; 
за ОЖС в БСП – Видин, Ботевград, Кюстен-
дил; за ДВ в БСП – Видин, Разград, район 
”Младост”, Варна, Хасково), които имат 
отношение към числените състави на съот-
ветните клубове, към делегатските състави 
на съответните конференции и формиране 
на съставите на областните съвети на БСП. 
Проблемът за легитимността на местните 
клубове, които могат да вземат решения, 
беше най-отчетлив в кампанията на Мла-
дежкото обединение и показа вътрешно-
партийно напрежение в тези организации. 
Възникналият спор за необходимостта от 
провеждане на пълен цикъл отчети и избо-
ри в трите структури преди 49-ия конгрес 
на БСП беше закономерно решен от Наци-
оналния съвет на БСП. Трите хоризонтални 
структури на партията проведоха своите 
отчетно-изборни конференции съгласно 
техните правилници и уставните изисква-
ния. 

С приетите решения по всички разглеж-
дани случаи Общопартийната контролна 
комисия е настоявала и е съдействала за 
предприемане на конкретни политически и 
организационни действия за преодоляване 
на вътрешнопартийната конфронтация. За 
съжаление начинът, по който се възприе-
мат и изпълняват решенията на ОПКК, на 
много места невинаги водят до промени 
в работата на местните структури, до кон-
солидация и до възстановяване на добрия 
публичен образ на партийните ни структу-
ри (Банско, Казанлък, Шумен, Варна, Попо-
во). Формалните спорове в БСП обаче не 
скриват влошени вътрешнопартийни отно-
шения, открито несъгласие със стила и ме-
тодите на работа и политическо поведение 
на партийните ръководства, както и съм-
нение за скрита зад процедура разправа с 
вътрешнопартийни опоненти.

Все още не е изпълнен чл.16, т.3 от Ус-
тава на БСП, според който изборът на ор-
гани и на участници в различни форми на 
партията се осъществява според единни 
принципи и се урежда в правилник. ОПКК 

на БСП неколкократно предложи да се ус-
кори изготвянето на такъв правилник. Той 
ще уреди всички въпроси, които засягат на-
чина на вземане на решение в партийните 
организации и партийните органи, които в 
момента се тълкуват нееднозначно. Само 
така ще се осигури единно и непротиворе-
чиво прилагане на нормите от всички орга-
низации, облекчаване на процедурите за 
избор на партийните органи, до по-доброто 
им функциониране и ще намали вътрешно-
партийните спорове.

третият проблем е свързан с проце-
дурите по налагане на мерки за партийно 
въздействие и прекратяване на членството 
в партията. През този период основният 
брой на социалисти с прекратено членство 
в партията се определя от прилагането на 
чл. 27, т.4 и т.5 от Устава на БСП. Съглас-
но тези текстове членството в БСП се пре-
кратява при констатирано членство в други 
партии и организации със статут на партии 
и когато социалист се кандидатира от дру-
ги политически партии или като независим 
кандидат срещу кандидатите на БСП. В 
съответствие с чл. 27, т.9 прекратяването 
на членството се констатира с решение на 
ОПО или на висшестоящия орган. Ако пар-
тиен орган не се произнесе в едномесечен 
срок, решението се взема от съответната 
контролна комисия. Прекратяването на 
членството в БСП се регистрира от ОбКК, 
РКК, ГКК в зависимост от членството в съ-
ответните органи. При изричен или мълча-
лив отказ на местните контролни комисии 
регистрацията се извършва от ОПКК до 
един месец. Факт е обаче, че след Местни 
избори`2015 Общопартийната контролна 
комисия е регистрирала прекратяването 
на членството на 29 души (сред които има 
председател на партиен съвет, членове на 
общински съвет и кметове на кметства), а 
от общинските и районните контролни ко-
мисии са постъпили данни за 10. Въпреки, 
че ОПКК на БСП изпрати напомнително 
писмо до местните контролни органи за 
изричното съблюдаване на чл.27, т.4, 5, 6, 
9 и 10 от Устава, продължи тенденцията, 
контролните органи по места мълчаливо 
да отказват да изпълнят задълженията си, 
както и да сезират ОПКК на БСП. Влоше-
ните вътрешнопартийни отношения в тези 
общини се проявиха отново по време на 
отчетно-изборната кампания. Ясно е, че в 
голямата си част тези нарушения на Уста-
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ва са мотивирани процеси, протичащи през 
последните години, и неполучили необхо-
димата политическа оценка и организаци-
онни действия. Не са преодолени явления 
и тенденции, които са били предмет на кон-
статации, изводи, препоръки и решения от 
предишни проверки на ОПКК на БСП. От 
справка, в която се сравняват изборните 
резултати от местните избори през 2011 
г. и 2015 г. и получените жалби, сигнали и 
други се налага изводът, че вътрешнопар-
тийните проблеми, натрупани в годините в 
партийните организации, ескалират преди 
всичко по време на местни избори и се от-
разяват много зле на изборните резулта-
ти. 

В част от жалбите и сигналите се поста-
вя важният проблем за партийната етика. 
Ще напомним, че в изпълнение на чл.59 от 
Устава на БСП комисията в предишния си 
мандат прие вариант на етичен кодекс през 
октомври 2009 г. като основа за дискусия и 
доработване. През август 2010 г. работна-
та група приключи своята дейност по изгот-
вянето на проекта, в който бяха отразени 
всички направени бележки и предложения. 
Съгласно приетия план за работа на ИБ на 
НС и на НС на БСП за второто полугодие 
на 2013 година, готовият проект на Етичен 
кодекс беше внесен за обсъждане в новия 
състав на ОПКК и беше утвърден на раз-
ширено заседание на Оперативното бюро 
на ОПКК на БСП на 14.11.2014 г. Готовият 
проект на Етичен кодекс следва да бъде об-
съден и приет на съвместно заседание на 
НС и ОПКК на БСП.

От повече съдържание се нуждае връзка-
та между Общопартийната и местните кон-
тролни комисии. Още в началото на своя 
мандат ОПКК на БСП изработи правила 
за дейността на местните контролни коми-
сии. Като добра инициатива на комисията 
трябва да бъде отбелязано проведеждане-
то на съвещания-семинари с председателя 
на ОПКК на БСП Мая Манолова и членове 
на ОБ на ОПКК на БСП и председателите 
на ОбКК, РКК и ГКК на БСП. На тези срещи 
бяха поканени за участие и председатели-
те на ОбС, РС и ГС на БСП, ръководствата 
на областните съвети на БСП и членове на 
работни групи на НС на БСП. За съжаление 
в 6 области от страната не бяха проведени 
срещи поради обективни и субективни при-
чини. И през този отчетен период при про-
верките на ОПКК бяха ангажирани и мест-

ните контролни органи. Практика на ОПКК 
на БСП е писма, сигнали и жалби да бъдат 
проверявани първо от местните контролни 
комисии и с техните становища/решения 
да бъдат запознавани жалбоподателите. 
По част от разглежданите въпроси потър-
сихме изричното становище и решение на 
контролните комисии във Велико Търно-
во, София-град, Варна, Казанлък, Хасково, 
Русе, Шумен, Перник, Плевен.

Като част от констатациите трябва да се 
отбележи, че дейността на местните кон-
тролни органи, от една страна, е подценя-
вана от местните съвети на БСП, а от друга 
– се наблюдава липса на активност на са-
мите контролни органи на партията. Това 
е причина социалистите да се обръщат ди-
ректно към ОПКК на БСП за произнасяне 
по казуси, прескачайки местните контролни 
органи. Ако работата на местните контрол-
ни комисии беше по-активна и компетентна 
и ако извършваха превантивни действия, 
една немалка част от нарушенията на Ус-
тава нямаше да бъдат обжалвани в ОПКК 
на БСП. 

Един от основните изводи, който се на-
лага е, че сме длъжници на местните кон-
тролни органи за тяхното допълнително 
обучение и отстояване на позициите им в 
местните партийни организации. За това в 
тяхна помощ изготвихме още през декем-
ври 2015 г. организационно-методически 
мерки, които да окажат помощ на общин-
ските/районните и градските контролни 
комисии в изпълнение на техните отговор-
ности по време на отчетно-изборната кам-
пания.

Една от най-важните задачи за НС на 
БСП е да обезпечи финансово организаци-
онно-политическата дейност на партията. 

През периода след 48-ия конгрес на БСП 
членове и сътрудници на Общопартийната 
контролна комисия извършиха частични и 
тематични финансови ревизии на общин-
ските и областните съвети на БСП в обла-
стите Видин, Враца, Разград, София-об-
ласт, както и на Националния съвет на БСП. 
Съставени са ревизионни документи с кон-
статации и препоръки. Общопартийната 
контролна комисия е приела необходимите 
решения по тях. 

Счетоводната отчетност на НС на БСП е 
организирана и се води в съответствие със 
Закона за счетоводството, Националния 
сметкоплан, Закона за политическите пар-
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тии, Правилника за финансова и деловод-
на дейност в БСП и другите нормативни до-
кументи, които регламентират отчетността 
и финансова дейност на НС на БСП.

Счетоводните документи, регистрите и 
изработените и представените годишни 
финансови отчети представят вярно иму-
щественото и финансовото състояние на 
НС на БСП, отчетения финансов резултат и 
промените в паричните потоци и собстве-
ния капитал.

Счетоводната отчетност през ревизира-
ния период е била добра база за вземане 
на необходимите управленски решения от 
ръководството на партията.

Нормативната база за отчитане на фи-
нансовата дейност на политическите пар-
тии и новите изменения след приемане на 
Изборния кодекс, както и спазването на 
действащото законодателство (трудово и 
осигурително), поставят нови, по-високи 
изисквания по организацията на финансо-
вата дейност и на счетоводната отчестност 
на Българската социалистическа партия. 
В частност това са много проверки, ана-
лизи на документи, справки, информации, 
извлечения, доклади, договори, писмени 
обяснения и т.н., които се представят на 
Сметната палата, на Националния осигури-
телен институт, на Националния статисти-
чески институт, на банките и други.

За подобряване на работата в счетовод-
ния отдел е допринесъл и фактът, че през 
2009 година е въведен счетоводен софту-
ер. Сега във всеки момент може да бъде 
направена справка или анализ и да се взе-
мат съответните решения.

За периода от 01.01.2012 до 31.03.2016 
г. по бюджета на НС на БСП са постъпили 
общо 33 854 хил. лв. приходи, разпределе-
ни както следва: собствени приходи – 431 
хил. лв., държавна субсидия – 32 673 хил. 
лв. и 750. хил. лв. заем през 2011 г.

Собствените приходи са, както следва: 
членски внос внесен в НС – 306 хил. лв., да-
рения – 125 хил.лв.

През 2013 година за участие в изборите 
е изтеглен заем в размер на 2 170 594 лв. 
Този банков кредит е изплатен с главница-
та и лихвите. През 2015 година е изтеглен 
банков кредит в размер на 750 хил.лв. Бан-
ковият кредит се обслужва съгласно склю-
чения договор с Банка ДСК и направения 
график за погасяване. За това,че кредитът 
се изплаща своевременно и като на добри 

платци, лихвата е намалена на 4%. През 
2015 година е договорен и овърдрафт в 
размер на 400 хил.лв.

Държавната субсидия е изразходвана, 
като са спазвани следните приоритети: за 
фонд „Работна заплата” и задължителни-
те осигурителни вноски в НАП, за съобщи-
телни услуги, за наеми, за електроенергия, 
отопление и вода, членски внос в Социалис-
тическия интернационал и Партията на ев-
ропейските социалисти, административни 
разходи, за външни услуги при проведени-
те изборни кампании. Спазвани са изисква-
нията на Закона за политическите партии 
за получаване и изразходване на средства 
от държавната субсидия.

През периода 01.01.2012 до 31.03.2016 
г. по бюджета на НС на БСП са изразходва-
ни 38 611 хил. лв.

От направените разходи най–голям е 
делът на приведените субсидии на ОбС на 
БСП - 6 431 хил. лв. Те се разпределени 
както следва: за ОбС на БСП – 4 944 хил. 
лв., за двете бройки към ОблС на БСП – 1 
487 хил. лв., за Обединението на жените 
– 53 хил. лв., за Обединението на ветера-
ните – 11 хил. лв., за Обединението на мла-
дежите – 236 хил. лв. Следва ФРЗ – 6 950 
хил. лв,. и разходи за изборни кампании – 6 
000 хил. лв.

Основните приходи през ревизионния 
период са от постъпилата държавна субси-
дия, като част от субсидията се разпреде-
ля за ОбС на БСП. За периода е получена 
субсидия в размер на 32 673 хил.лв.  Субси-
диите, приведени на ОбС на БСП в години-
те са разпределени както следва: за 2012 
г. – 1 490 хил. лв.; за 2013 г. – 1 548 хил. 
лв.,за  2014 г. – 1 333 хил. лв. (по 1,60 лв. 
на глас) и за 2015 г. - 571 хил.лв. (по 1,20 
лв.на глас).

За фонд „Работна заплата” са изразход-
вани - 6 950. хил. лв., което е 18%. Осигури-
телните вноски са 1 217 хил. лв. или 3 %, а 
общо с разходите за ФРЗ са 21% от общите 
разходи за ревизирания период.

Разходите за избори общо са – 6 000. 
хил. лв. и са разпределени както следва: 
2012 година – няма, 2013 година – 2 601 
хил. лв., 2014 г. - 2 958 хил.лв. (за Европар-
ламент – 1 672 хил.лв. и за НС – 1 286 хил.
лв.) и през 2015 година – местни избори 
– 441 хил.лв.

Разходите за ревизирания период за 
телекомуникационни и пощенски услуги са 
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513 хил. лв 
За пряка партийна работа са изразход-

вани 2 193 хил. лв. От тях за командировки 
–.859 хил. лв., (за страната - 373 хил. лв. и 
за чужбина –486 хил. лв.), пленуми, съве-
щания и масови прояви – 983 хил. лв., або-
намент – 249 хил. лв., протоколни разходи 
– 30 хил. лв., членски внос за СИ, ПЕС и МО 
(ЮСИ) – 285 хил. лв.

Останалите разходи са както следва:
Наеми – 337 хил. лв., осветление, ото-

пление и вода – 402 хил. лв., автомобилен 
транспорт – 586 хил. лв., разходи за наба-
вяне на инвентар – 129 хил.лв., текущ и ос-
новен ремонт – 148 хил.лв.

Към 31.12.2015 година паричните сред-
ства на НС на БСП са както следва: каса в 
лева – 386 лв.; банки – 804 286. лв.

Дълготрайните материални активи на НС 
на БСП към 31.12.2015 година са: транс-
портни средства – 753 хил. лв.; стопански 
инвентар (обзавеждане, компютърна тех-
ника) – 178 хил. лв.

Щатният състав на сътрудниците е в 
рамките на утвърденото щатно разписание 
от НС и ОПКК на БСП. Към 31.12.2015 г. са 
заети 139 щатни бройки. За периода има 
сключени и граждански договори както 
следва – 2012 г. – 65 за 147 хил.лв., 2013 
г. – 54 за 205 хил.лв, за 2014 г. – 44 за 135 
хил.лв. и за 2015 г. – 98 за 172 хил.лв. 

През ревизирания период одитори на 
Сметната палата са направили три провер-
ки, съответно за бюджетните 2012, 2013 и 
2014 година. Всички направени препоръки 
от страна на Сметната палата са изпълне-
ни.

Въз основа на посочените констатации 
могат да се направят следните изводи:

- Изработените и представени пред 
Сметната палата годишни финансови от-
чети представят вярно имущественото и 
финансовото състояние на НС на БСП, от-
четения финансов резултат, промените в 
паричните потоци и в собствения капитал.

- Все по-големи и все по-нарастващи са 
отговорностите и законовите изисквания, 
които се предявяват към финансовата от-
четност на политическите партии. За да се 
отговори на тези изисквания, е необходимо 
отдел „Бюджет, финанси и счетоводство” 
да бъде кадрово осигурен.

- В счетоводния колектив е създадена 
добра организация на работа и счетовод-
ната отчетност отговаря на нормативните 

изисквания.
- В отделни области субсидията се пре-

вежда не в ОблС на БСП, а в един от ОбС на 
БСП. Това дава възможност субсидията да 
не се разпределя между общинските съве-
ти съгласно правилата.

За по-нататъшното подобряване на фи-
нансовото състояние на НС на БСП, на рабо-
тата на счетоводния колектив и свързаните 
с него регионални счетоводства препоръч-
ваме:

- да продължи работата по финансовото 
осигуряване на организационно-политиче-
ската дейност и още по-ефективното из-
ползване на финансовите средства;

- да се осъществява по-тясна връзка 
между отдел “Бюджет, финанси и счето-
водство” и регионалните счетоводители. 
За целта да се изготви методология;

- да се направи всичко възможно и се из-
гради единна автоматизирана систтема за 
счетоводство между НС на БСП и регионал-
ните счетоводства;

- привеждането на субсидията да става 
само в ОблС на БСП. За целта всеки ОблС 
трябва да открие банкова сметка;

- главният счетоводител на НС на БСП 
да следи и контролира счетоводителите по 
места за правилното разпределение и из-
плащане на субсидията на ОбС на БСП.

За решаване на сериозни вътрешно-
партийни проблеми ОПКК на БСП положи 
усилия за успешно взаимодействие с пар-
тийните органи и организации. Членове на 
комисията участваха по разпределение в 
работата на областните съвети със съве-
щателен глас. Изградените от комисията 
работни групи търсеха и получаваха съдей-
ствие от организаторите на Националния 
съвет на БСП. Продължи практиката за из-
граждане на съвместни работни групи на 
ОПКК и НС на БСП за помощ и съдействие 
при решаване на вътрешнопартийни про-
блеми в местните партийни организации. 
От името на ИБ на НС на БСП и на ОБ на 
ОПКК на БСП бяха изработени указания 
за прилагане на Устава на БСП при про-
веждане на отчетно-изборната кампания в 
Българската социалистическа партия през 
2016 г.

ОПКК на БСП през отчетния период по-
ложи максимални усилия за преодоляване 
на противоречията в местните партийни 
организации, които имаха затруднения. 
Наблюдавахме процеси на пренебрегва-
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не и неизпълнение на решенията както 
на ръководните, така и на контролните 
органи на всички нива. В работата си 
понякога срещахме неразбиране на не-
обходимостта от прилагане на приетите 
правила за организацията и функциони-
рането на партията. На дневен ред все 
по-често стои въпросът за отношенията 
в партията – междуличностни, между от-
делните организации (ОПО, местни, хори-
зонтални структури), между ръководните 
и контролните органи и т.н.

Ето защо трябва да бъдат предприети 
стъпки към стабилизиране на организаци-
онното състояние и кадровото обезпечава-

не на партийните организации и органи, да 
променим стила и методите на работата им 
с ясното съзнание, че прилагането на устав-
ните норми и изискванията на произтича-
щите от Устава правилници не е самоцел, а 
необходимост за по-доброто функционира-
не на партийните организации и органи.

Тези проблеми не могат да бъдат реше-
ни чрез промени в Устава, правилниците 
и императивни решения на един или друг 
партиен орган, а от разбирането, че члено-
вете на Българската социалистическа пар-
тия имат общи ценности и воля за постига-
нето на едно по-справедливо, по-свободно 
и по-солидарно общество.
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� юни �0�� г. 
заседание на опкк на бсп

- Приема „Основни положения за дейността 
на Общопартийната контролна комисия на БСП, 
избрана на 48-ия конгрес на БСП”;

- Избира Оперативно бюро на Общопартий-
ната контролна комисия на БСП;

- Приема решение по изслушването на Мар-
тин Славов – председател в оставка на ОбС на 
БСП – Сливен, на заместник-председателите 
на ОбС на БСП – Сливен и на председателя на 
ОбКК на БСП – Сливен, по повод на публикува-
ни в медиите извадки от разговори във връзка 
с провеждане на местните избори в Сливен;

- Приема решение по молба от Асен Гагаузов, 
председател на ОблС на БСП – Сливен, относно 
подадената оставка на общинския председател 
на БСП – Сливен и избора на нов председател.

� юни �0�� г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Приема решение за определяне на ден и 
час на заседанията на ОБ на ОПКК на БСП;

- Приема решение за сформиране на под-
комисии „Уставни норми”, „Финансов контрол” 
и „Методическа работа с местните контролни 
комисии” към тримата заместник-председате-
ли на ОПКК на БСП от състава на членовете на 
ОПКК на БСП, съгласно член 40, т. 3, букви „б” и 
„в” от Устава на БСП;

- Приема решение за разпределение на чле-
новете на ОПКК на БСП по области.

8 юни �0�� г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Приема сформираните подкомисии „Устав-
ни норми”, „Финансов контрол” и „Методиче-
ска работа с местните контролни комисии” към 
тримата заместник-председатели на ОПКК на 
БСП от състава на Общопартийната контролна 
комисия, съгласно чл. 40, т.3, букви „б” и „в” от 
Устава на БСП;

- Утвърждава разпределение на членовете на 
Общопартийната контролна комисия на БСП по 
области и разпределение на членовете на Опе-

Приложение 1

спраВка
за заседанията на общопартийната контролна 

комисия и нейното оператиВно бЮро
в периода между 48-ия и 49-ия конгрес на бсп

ративното бюро и на Общопартийната контрол-
на комисия на БСП по райони за планиране.

- Обсъжда молби и жалби до ОПКК на БСП в 
периода преди, по време и след 48-ия конгрес 
на БСП (19-20.05.2012 г.) и определя работните 
групи за проверка по:

- Жалби от: група делегати на Отчетно-избор-
ната конференция в Сливен до 48-ия конгрес 
на БСП; Стефан Николов Радев от Сливен; Янко 
Янков от Сливен; от 19 членове на БСП;

- Жалба от Десислава Атанасова Николо-
ва, делегат на 14-ата отчетно-изборна конфе-
ренция на Общинската партийна организация 
– Костенец;

- Жалба от група делегати на ХХ отчетно-из-
борна конференция на Общинската партийна 
организация – Ново село, до 48-ия конгрес на 
БСП;

- Питане от Стефка Ангелова от Поморие; 
- Възражение от д-р Петър Иванов Петров, 

председател на ОПО в с. Мирово, община Бра-
тя Даскалови, област Стара Загора;

- Сигнали от Венета Томова Петрова от Бо-
тевград;

- Жалба от председателите на ОПО – 514, 
ОПО – 515 и ОПО – 517 от Бургас.

- Жалба/възражение от Димитър П. Дими-
тров, Стоян Г. Гецов, Велико Д. Великов, Росен 
П. Куртев, Марийка Д. Цанева, Катя Е. Борисо-
ва, Панайот Я. Янков и Тодор П. Калинов от Две 
могили, област Русе;

- Жалба от делегати на Отчетно-изборната 
конференция в с. Якимово, област Монтана, до 
48-ия конгрес на БСП; 

- Жалба от Цветан Петров Канчов – предсе-
дател на ОПО, и Марин Йорданов Маринов – 
член на ОПО – с. Долна Рикса, област Монтана; 

- Молба от Теодора Костова Тодорова от 
Лом;

- Жалба от Ивайло Павлов Първанов, Галин 
Дачев Кънев и Добрин Светославов Добрев от 
Търговище;

- Жалба от Николай Банзурков от Червен 
бряг и Николинка Карагьозова от с. Койнаре; 

- Заявление от Бойчо Лазаров Биволарски 
– член на Общинския съвет на БСП – Стара За-
гора;

- Уведомление от група делегати на отчетно-
изборната конференция на община Ново село, 
област Видин; 
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- Жалба от Стоян Велинов Янчев и Борис Ге-
оргиев Грънчаров от София до 48-ия конгрес на 
БСП; 

- Жалба от Климент Павлов Пенчев и Христо 
Венцеславов Христакев – членове на ИБ на МО 
в БСП – Стара Загора;

- Жалба от група председатели на клубове по 
интереси на Младежкото обединение в Шумен;

�� юни �0�� г.
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- Приема решение жалбата от Стоян Вели-
нов Янчев и Борис Георгиев Грънчаров от Со-
фия да бъде внесена за обсъждане и вземане 
на решение на заседание на ОПКК на БСП на 
16.06.2012 г.

- Приема решение жалбите от: 20 делегати 
на Отчетно-изборната конференция в Сливен 
до 48-ия конгрес на БСП; Стефан Николов Ра-
дев от Сливен; Янко Янков от Сливен 19 чле-
нове на БСП – Сливен, да бъдат внесени за об-
съждане и вземане на решение на заседание на 
ОПКК на БСП на 16.06.2012 година.

- Приема решение по сигнал от Елена Кири-
лова Анова и Делчо Спасов Шишиньов, членове 
на ОбС на БСП – Пазарджик.

- Възлага на Динко Желев и Марио Трайков 
да извършат проверка по изложеното в жалба-
та от група делегати, участвали в Общинската 
отчетно-изборна конференция на БСП, прове-
дена на 07.04.2012 г. в Симеоновград. 

�� юни �0�� г.
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- Утвърждава подкомисии „Уставни норми”, 
„Финансов контрол” и „Методическа работа с 
местните контролни комисии” към тримата за-
местник-председатели на ОПКК на БСП от със-
тава на Общопартийната контролна комисия, 
съгласно чл. 40, т.3, букви „б” и „в” от Устава 
на БСП.

- Приема за сведение Разпределение на чле-
новете на ОПКК на БСП по области и Разпреде-
ление на членовете на Оперативното бюро и на 
ОПКК на БСП по райони за планиране. (Утвър-
дено на заседание на ОБ на ОПКК с Протокол 
№ 2 от 08.06.2012 г.);

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от Стоян Вели-
нов Янчев и Борис Георгиев Грънчаров от Со-
фия до 48-ия конгрес на БСП;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалби от: 20 делегати 
на Отчетно-изборната конференция в Сливен 
до 48-ия конгрес на БСП; Янко Янков – предсе-
дател на ОПО в с. Селиминово, и 19 членове на 
БСП от Сливен.
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- Приема решение жалбата от Ивайло Първа-
нов, Галин Кънев и Добрин Добрев от Търгови-
ще да бъде внесена за обсъждане и вземане на 
решение на заседанието на Общопартийната 
контролна комисия на БСП на 21.07.2012 г.;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от група деле-
гати, участвали в Общинската отчетно-изборна 
конференция на БСП, проведена на 07.04.2012 
г. в Симеоновград.

- Приема решение по проверка на Динко Же-
лев по писмо от ветерани и симпатизанти от Ви-
дин, членове на клуб „Искра”;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по възражение от д-р Пе-
тър Иванов Петров – председател на ОПО в с. 
Мирово, община Братя Даскалови, област Ста-
ра Загора;

- Приема решение по проверка на Ванелина 
Арнаудова по жалба от Климент Павлов Пенчев 
и Христо Венцеславов Христакев, членове на 
ИБ на МО в БСП – Стара Загора;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба, сигнал и пис-
мени бележки от Венета Томова Петрова от Бо-
тевград.

- Приема решение по жалбата от председа-
телите на ОПО 514 – Георги Димитров, ОПО 
515 – Стоян Ангелов и ОПО 517 – Димитър Шо-
пов, от Бургас, и сигналната записка от Хубен 
Маринов Фералиев – председател на 610 ОПО 
– к-с „Меден рудник”,  Бургас и Иван Атанасов 
Атанасов – председател на 612 ОПО – к-с „Ме-
ден рудник” , Бургас, да бъдат внесени за об-
съждане и решение на заседанието на ОПКК на 
БСП на 21.07.2012 г.;

- Възлага на Иван Апостолов, Ирина Аврамо-
ва и на Александър Манолов да извършат про-
верка по сигнална записка от Стоян Кирилов 
Киров – делегат на ХІХ отчетно-изборна конфе-
ренция на ОбПО – Бургас, и да докладват на за-
седанието на ОПКК на БСП на 21.07.2012 г;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по питане от Славка Ан-
гелова от Поморие;

- Приема решение по проверка на работ-
на група на ОПКК на БСП по жалба от Цветан 
Петров Канчов – председател на ОПО, и Марин 
Йорданов Маринов – член на ОПО в с. Долна 
Рикса, община Монтана;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от делегати на 
общинската конференция на БСП в с. Якимово, 
област Монтана до 48-ия конгрес на БСП;

- Приема решение жалбата от Ангел Бал-
танов, Авакум Бондов, Антоанета Станева, 
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Борислав Бондов, Ирена Цветкова, Марин 
Лилов, Искра Йонова, Елита Максимова, Геор-
ги Николов и Георги Станев – делегати на ХХ 
отчетно-изборна конференция на Общинската 
организация на БСП – Ново село, област Видин, 
и молбата от същите делегати на Общинската 
конференция на БСП – Ново село, да бъдат 
внесени за обсъждане и вземане на решение 
на заседанието на ОПКК на БСП на 21.07.2012 
година;

- Утвърждава промените в „Разпределение 
на членовете на Оперативното бюро и на Об-
щопартийната контролна комисия на БСП по 
райони, които образуват ниво 2, съгласно Зако-
на за регионалното развитие”;

- Приема становище относно формирането 
на съставите на областните съвети на БСП;

- Становището относно чл. 27, точки 4,5 и 6 
от Устава на БСП да бъде внесено за обсъждане 
и вземане на решение на заседанието на ОПКК 
на БСП на 21.07. 2012 г.;

- Възлага на Калоян Монев, Деян Дяков и 
Александър Манолов да извършат проверка по 
изложеното в жалбата/възражение от Димитър 
Димитров, Стоян Гецов, Велико Великов, Росен 
Куртев, Марийка Цанева, Катя Борисова, Па-
найот Янков и Тодор Калинов от Две могили, 
област Русе;

- Възлага на Динко Желев, Гергана Михалче-
ва и Лилия Дернева да извършат проверка по 
изложеното в жалбата от група председатели 
на ОПО – делегати на ХІV отчетно-изборна кон-
ференция на Общинската организация на БСП 
– Монтана;

- Възлага на Жана Иванова и Катя Петрова 
да извършат проверка по изложеното в жалба-
та от Стоян Витанов, Стефан Антонов, Мирко 
Робов, Петко Тюфекчиев и Драгош Методиев 
– делегати на Общинската отчетно-изборна 
конференция на БСП – Велико Търново; в отго-
вора от ОбКК на БСП – Велико Търново; в жал-
бата от Йордан Георгиев Петров – председател 
на ОбКК на БСП – Велико Търново; в писмото 
от Стоян Витанов, Петко Тюфекчиев, Мирко Ро-
бов и Стефан Антонов – членове на ОбС на БСП 
– Велико Търново;

- Приема решение за насрочване на заседа-
ние на ОПКК на БСП на 21.07.2012 г. от 10,00 
ч. за разглеждане на постъпилите в ОПКК на 
БСП молби, жалби и становища.
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- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от Ангел Бал-
танов, Авакум Бондов, Антоанета Станева, Бо-
рислав Бондов, Ирена Цветкова, Марин Лилов, 
Искра Йонова, Елита Максимова, Георги Нико-
лов и Георги Станев – делегати на ХХ отчетно-

изборна конференция на Общинската органи-
зация на БСП – Ново село, област Видин, и по 
молба от същите делегати на Общинската кон-
ференция на БСП – Ново село;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от председате-
лите на ОПО 514 – Георги Димитров, ОПО 515 
– Стоян Ангелов, и ОПО 517 – Димитър Шопов 
от Бургас, сигнална записка от Хубен Маринов 
Фералиев – председател на 610 ОПО – к-с „Ме-
ден рудник”,  Бургас и Иван Атанасов Атанасов 
– председател на 612 ОПО – к-с „Меден руд-
ник”, Бургас и по сигнална записка от Стоян Ки-
рилов Колев – делегат на ХІХ отчетно-изборна 
конференция на Общинската партийна органи-
зация – Бургас;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от Десислава 
Атанасова Николова – делегат на 14-ата от-
четно-изборна конференция на Общинската 
партийна организация – Костенец, секретар 
на ОПО „Морава” и председател на МО в БСП 
– Костенец.

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от Ивайло Пър-
ванов, Галин Кънев и Добрин Добрев от Търго-
вище;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от Николай 
Банзурков от Червен бряг и Николинка Кара-
гьозова от с. Койнаре до 48-ия конгрес на БСП 
и жалба от Надежда Петрова от Червен бряг, 
област Плевен;

- Приема решение по проверка на Ванелина 
Арнаудова по заявление от доц. Бойчо Лазаров 
Биволарски, член на Общинския партиен съвет 
– Стара Загора; жалба от делегати на 46-ата 
конференция на Общинската организация на 
БСП – Стара Загора;

- Приема решение по решения от заседа-
ние на ГКК на БСП – София, на 12.07.2012 г., 
по жалби от: Евгени Николов Тарасов от район 
„Младост” – София, и Йордан Борисов Андонов 
от район „Оборище” – София, до 48-ия конгрес 
на БСП, препратени по решение на ОБ на ОПКК 
на БСП от 8.06.2012 г.;

- Приема Становище на ОПКК на БСП относ-
но чл. 27, точки 4, 5 и 6 от Устава на БСП.
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- Приема решение по жалба от МО в БСП 
– Стара Загора;

- Приема решение по жалба от 39 делегати 
на Общинската конференция на БСП – Стара 
Загора;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалби от членове на 



�� ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ОПО на БСП – Кнежа, и на членове на ОПО на 
БСП – с. Еница, община Кнежа;

- Работна група в състав: Жана Иванова и 
Катя Петрова да подготви информация по жал-
ба от Стоян Витанов, Стефан Антонов, Мирко 
Робов, Петко Тюфекчиев и Драгош Методиев 
– делегати на 18-ата отчетно-изборна конфе-
ренция на Общинската организация на БСП 
– Велико Търново, до 48-ия конгрес на БСП; по 
Решения №№ 1, 2, 3 и 4 на ОбКК на БСП – Ве-
лико Търново; по жалба от Йордан Георгиев 
Петров, председател на ОбКК на БСП – Велико 
Търново; по писмо от Стоян Витанов, Петко Тю-
фекчиев, Мирко Робов, Стефан Антонов, члено-
ве на ОбС на БСП – Велико Търново, за заседа-
ние на Оперативното бюро на ОПКК на БСП;

- Работна група в състав: Калоян Монев и 
Александър Манолов – главен експерт в ОПКК 
на БСП, да подготви информация по жалба/
възражение от Димитър Димитров, Стоян Ге-
цов, Велико Великов, Росен Куртев, Марийка 
Цанева, Катя Борисова, Панайот Янков и Тодор 
Калинов от Две могили, област Русе за заседа-
ние на ОПКК на БСП;

- Работна група в състав: Динко Желев, Гер-
гана Михалчева и Лилия Дернева да извършат 
проверка по жалба от група председатели на 
ОПО – делегати на ХІV отчетно-изборна кон-
ференция на Общинската организация на БСП 
– Монтана, до края на август 2012 г., след кое-
то да се подготви информация за заседание на 
ОПКК на БСП;

- Възлага на Деян Дяков, Катя Петрова и 
Александър Манолов – главен експерт в ОПКК 
на БСП, да извършат проверка по изнесеното в 
молбата от седем членове на Областния съвет 
на БСП – Разград;

- Възлага на Любка Игнатова, Ванелина Ар-
наудова и Иванка Петкова да извършат провер-
ка по изнесеното в жалбите от: Васил Димов, 
член на ОПО в с. Узунджово, Хасковска област; 
Стефан Вангелов, Митко Колев и Лозко Иванов 
– секретари на ОПО в Хасково; от членове на 
БСП, бивши депутати, кметове, заместник-кме-
тове и председатели на Хасковската партийна 
организация;
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- Приема за сведение текущата информация 
за проведените и предстоящи проверки във: 
Велико Търново, Две могили, Хасково, Монта-
на и Разград, изложена от Любка Игнатова – за-
местник-председател на ОПКК на БСП;

- Приема решение по жалба от Румен Иванов 
Янков – председател на МО в БСП – Гълъбово, 
област Стара Загора.
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- Приема решение по проекта за методиче-
ски указания за дейността на местните контрол-
ни комисии на БСП;

- Приема за сведение текущата информация 
за проведените и предстоящи проверки от ра-
ботни групи на ОПКК на БСП в Две могили, Ха-
сково, Монтана и Разград;

- Определя работна група в състав: Валентин 
Петков – ръководител, Райна Александрова и 
Александър Манолов – главен експерт в ОПКК 
на БСП, да извършат проверка на общинските 
организации на БСП в Разлог, Гърмен, Петрич 
и Благоевград;

- Приема позиция по жалби от МО в БСП 
– София-област; Стефан Здравков Стефанов и 
Лало Георгиев Кирилов – членове на БСП,  ра-
йон „Оборище”,  София, по повод на интервю 
в медиите на Антон Кутев – секретар на НС на 
БСП.
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на опкк на бсп

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от Стоян Ви-
танов, Стефан Антонов, Мирко Робов, Петко 
Тюфекчиев и Драгош Методиев – делегати на 
18-ата отчетно-изборна конференция на Об-
щинската организация на БСП – Велико Търно-
во, до 48-ия конгрес на БСП и по решения № 
№ 1, 2, 3 и 4 от 17.05.2012 г. на ОбКК на БСП,  
Велико Търново, към жалбата;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от Йордан Ге-
оргиев Петров – председател на ОбКК на БСП 
– Велико Търново;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по писмо от Стоян Вита-
нов, Петко Тюфекчиев, Мирко Робов и Стефан 
Антонов – членове на ОбС на БСП – Велико Тър-
ново;

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по молба от Васил Димов 
– член на ОПО в с. Узунджово, област Хасково; 
по писмото от Стефан Вангелов – секретар на 
ОПО „Авангард”, Митко Колев – секретар на 
ОПО в с. Манастир и Лозко Иванов – секретар 
на ОПО в с. Клокотница; по писмото от 11 чле-
нове на БСП от община Хасково;

- Приема решение жалбата/възражение от 
Димитър Петров Димитров – член на Изпъл-
нителното бюро на ОбС на БСП – Две могили, 
Стоян Георгиев Гецов – председател на ОПО 
на БСП – с. Кацелово и общински съветник от 
листата на БСП, Велико Димитров Великов – 
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председател на ОПО – с. Баниска,  и общински 
съветник от листата на БСП, Росен Петров Кур-
тев – председател на ОПО на БСП – Две моги-
ли, Марийка Димитрова Цанева – председател 
на Контролната комисия на БСП – Две могили, 
Катя Енчева Борисова – делегат на общинска-
та конференция на БСП – Две могили, Панайот 
Янков Янков – член на Контролната комисия 
на БСП – Две могили, Тодор Петков Калинов 
– член на Контролната комисия на БСП – Две 
могили, да бъде внесена за обсъждане и взема-
не на решение на заседание на Общопартийна-
та контролна комисия на БСП;

- Приема решение жалбата от членове на Об-
ластния съвет на БСП – Разград, да бъде внесе-
на за обсъждане и вземане на решение на засе-
дание на Общопартийната контролна комисия 
на БСП;

- Сформира работна група в състав: Ванели-
на Арнаудова - ръководител, и Дарина Пачева 
да направят проверка по жалба от ИБ на РС на 
БСП – район „Тракия”, Пловдив;

- Приема решение по жалба от Йорданка 
Минкова Петкова – секретар на 7-а ОПО – Чер-
вен бряг;

- Приема решение по сигнал от Венета То-
мова Петрова – бивш член на ОбКК на БСП от 
Ботеврад;

- Отлага извършването на проверка по жал-
ба от група председатели на ОПО – делегати 
на 14-ата отчетно-изборна конференция на Об-
щинската организация на БСП – Монтана, с цел 
синхронизиране на дейността по проверката с 
постоянно действащата работна група за Мон-
тана;

- Отлага извършването на проверка по пис-
мото от Борис Борисов – председател на Ко-
ординационен съвет на дискусионен клуб към 
ОЛС – Монтана, с цел синхронизиране на дей-
ността по проверката с постоянно действащата 
работна група за Монтана;

- Приема решение по декларациите на чле-
нове и симпатизанти на БСП от Монтана, Бер-
ковица, Чипровци и Медковец;

- Приема решение по проверка на Ванелина 
Арнаудова по жалба от делегати на Общинска-
та конференция на БСП – Стара Загора;

- Приема проекта за писмен отговор по жал-
ба от Жеко Димитров, член на МО в БСП – ра-
йон „Илинден”, София;

- Възлага на Искра Христова – политически 
организатор и Александър Манолов – главен 
експерт в ОПКК на БСП, да изготвят справка 
за проведените заседания на Оперативното 
бюро и на Общопартийната контролна комисия 
на БСП след 48-ия конгрес на БСП и система-
тизиране по видове на извършените проверки, 
необходима за подготовката на Информацион-
ния бюлетин на НС на БСП.

� октомври �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалба от членове на 
Областния съвет на БСП – Разград.

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по  жалба/възражение 
от Димитър Петров Димитров – член на Изпъл-
нителното бюро на ОбС на БСП – Две могили, 
Стоян Георгиев Гецов – председател на ОПО 
на БСП – с. Кацелово и общински съветник от 
листата на БСП, Велико Димитров Великов – 
председател на ОПО – с. Баниска,  и общински 
съветник от листата на БСП, Росен Петров Кур-
тев – председател на ОПО на БСП – Две моги-
ли, Марийка Димитрова Цанева – председател 
на Контролната комисия на БСП – Две могили, 
Катя Енчева Борисова – делегат на общинска-
та конференция на БСП – Две могили, Панайот 
Янков Янков – член на Контролната комисия 
на БСП – Две могили, Тодор Петков Калинов 
– член на Контролната комисия на БСП – Две 
могили;

- Приема решение по проверка на Динко Же-
лев по жалба от Ели Атанасова Иванова – пред-
седател на ОбС на БСП – Девня, Мартин Или-
ев Иванов – заместник-председател на ОбС на 
БСП – Девня, Янко Стоянов Будаков – секретар 
на ОПО в кв. „Река Девня”, Диляна Иванова Ни-
колова – секретар на ОПО в кв. „Повеляново”, 
Велина Андреева Николова – секретар на ОПО 
в кв. „Девня-2”, Снежана Кръстева Иванова 
– председател на МО и секретар на ОПО в с. Па-
дина, Станка Георгиева Христова – секретар на 
ОПО в с. Кипра, Радка Денева Урумова – член 
на ОбС на БСП – Девня, Атанас Владимиров 
Катранджиев – член на БСП от Девня;

- Приема решение проектът за методически-
те указания за дейността на местните контрол-
ни комисии на БСП да бъде внесен за обсъжда-
не на следващо заседание на ОПКК на БСП.

� ноември �0�� г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Приема решение по Проекта за методи-
ческите указания за дейността на местните 
контролни комисии на Българската социалис-
тическа партия – да се внесе за обсъждане на 
заседанието на ОПКК на БСП на 10.11.2012 г.

- Възлага на Динко Желев и Деян Дяков да 
направят проверка по изнесените нови данни в 
жалбата на Ели Атанасова Иванова от Девня.

- Възлага на Гергана Михалчева, отговаряща 
за област Монтана от ОПКК на БСП, да направи 
проверка по изложението на Любомир Динов 
Даскалов от Враца.

- Възлага на Любка Игнатова да проведе 



�8 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

разговор с председателя на Общинския съвет 
на БСП – Сливен,  за изясняване на случая по 
писмото от Янко Георгиев Янков – председател 
на ОПО в с. Селиминово, община Сливен, адре-
сирано лично до Мая Манолова.

- Приема решение по сигнал от Мирослав Ге-
оргиев Гетов от Плевен.

-Приема решение по устната информация 
на Ванелина Арнаудова за извършена провер-
ка по жалба от ИБ на РС на БСП – район „Тра-
кия”, Пловдив – да се разгледа на заседание на 
ОПКК на БСП.

- Приема решение по жалба от делегатите на 
конференцията на Общинската партийна орга-
низация – Стара Загора, да се разгледа на засе-
данието на ОПКК на БСП на 10.11.2012 г.

- Приема решение по устното сезиране на 
Силвия Стойчева – председател на ОбС на БСП 
– Самоков, относно член на ОбС на БСП, който 
е предоставил фалшиви документи за членство 
в партията.

- Приема решение по жалба от група пред-
седатели на ОПО – делегати на XIV отчетно-
изборна конференция на Общинската органи-
зация на БСП – Монтана, която е идентична с 
жалбата, предшестваща дейността на работна-
та група на НС на БСП – да бъде внесена за об-
съждане и решение на заседанието на ОПКК на 
БСП на 10.11.2012 г.

�0 ноември �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение относно методическите 
указания за дейността на местните контролни 
комисии на БСП, като ги преименува в Правила 
за дейността на местните контролни комисии 
на Българската социалистическа партия.

- Приема решение по жалба от делегати на 
конференцията на Общинската партийна орга-
низация – Стара Загора.

- Приема решение по жалба от група предсе-
датели на ОПО – делегати на Четиринадесетата 
отчетно-изборна конференция на Общинската 
организация на БСП – Монтана.

- Приема решение по жалба от Общински 
съвет на БСП – Разград, адресирана чрез Об-
щопартийната контролна комисия на БСП до 
Секретариата на 48-ия конгрес на БСП.

- Приема за сведение устната информация 
на Любка Игнатова – заместник-председател на 
ОПКК на БСП за присъствието на членовете на 
ОПКК на БСП на заседанията на комисията.

4 декември �0�� г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Приема решение по информация от Динко 
Желев за извършена проверка по жалба от Ели 

Атанасова Иванова от Девня.
- Приема решения по: молба от Наташа Тодо-

рова – председател на Общински клуб на жени-
те-социалистки – Видин, Нина Антова – предсе-
дател на Общински клуб на жените–социалистки 
– Белоградчик, д-р Наташа Петкова – председа-
тел на Общински клуб на жените – социалистки 
– Ново село, Пламенка Лакова – председател на 
Общински клуб на жените – социалистки – Гра-
мада, Цветанка Дичева – делегиран член от Ви-
дин, и Цветанка Филипова – делегиран член от 
Ново село; молба от Борислав Крумов Василев 
от Видин; писмо от инж. Николай Банзурков от 
Червен бряг, Николинка Карагьозова от с. Кой-
наре и Надежда Петрова от Червен бряг, об-
ласт Плевен; молба от Димитър Шопов и Янко 
Алексиев от Бургас; -съпроводително писмо от 
Стоян Витанов, Мирко Робов, Петко Тюфекчи-
ев, Стефан Антонов и Драгош Методиев – чле-
нове на БСП от Велико Търново.

- Приема решение по устна информация на 
Александър Манолов за изпълнение на решени-
ята на ОПКК на БСП от 06.10. 2012 г. по жал-
ба/възражение от Димитър Петров Димитров 
– член на Изпълнителното бюро на ОбС на БСП 
– Две могили, Стоян Георгиев Гецов – предсе-
дател на ОПО на БСП – с. Кацелово,  и общински 
съветник от листата на БСП, Велико Димитров 
Великов – председател на ОПО – с. Баниска, и 
общински съветник от листата на БСП, Росен 
Петров Куртев – председател на ОПО на БСП 
– Две могили, Марийка Димитрова Цанева – 
председател на контролната комисия на БСП – 
Две могили, Катя Енчева Борисова – делегат на 
общинската конференция на БСП – Две могили, 
Панайот Янков Янков – член на Контролната ко-
мисия на БСП – Две могили, Тодор Петков Ка-
линов – член на Контролната комисия на БСП 
– Две могили, с вх. № 07/08.05.2012 г.

- Приема решение по устна информация на 
Александър Манолов за изпълнение на реше-
ние на Оперативното бюро на Общопартийна-
та контролна комисия на БСП от 25.09.2012 г. 
по сигнал от Венета Томова Петрова – член на 
БСП от Ботевград. 

8 декември �0�� г.
съвместно заседание на нс и опкк на бсп

- Приемат решение за организационно-поли-
тическото състояние на БСП и мерки за повиша-
ване на ефективността на работата.

�� януари �0�� г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Приема решение по докладна записка от 
Гергана Михалчева – член на ОПКК на БСП, 
относно изложение от арх. Любомир Динов 
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Даскалов от Враца.
- Приема решение по устна информация на 

Александър Манолов за изпълнение на реше-
ние на Оперативното бюро на Общопартийната 
контролна комисия на БСП от 25.09.2012 г. по 
сигнал от Венета Томова Петрова – бивш член 
на ОбКК на БСП, от Ботевград. 

- Приема решение по жалба от Ели Атанасова 
Иванова, Велина Андреева Николова, Янко Бу-
даков, Атанас Катранджиев, Диляна Николова, 
Станка Христова, Снежана Иванова и Мартин 
Иванов от Девня – да бъде внесена за обсъж-
дане и решение на заседание на ОПКК на БСП.

- Приема решение по жалба от Генади Ган-
чев от Добрич – да бъде внесена за обсъждане 
и решение на заседание на ОПКК на БСП.

- Приема решения по: писмо от Тодор Сто-
ев от Благоевград; писмо от Юрий Градинарски 
от РС на БСП – „Искър”, София; писмо от Стоян 
Велинов Янчев от София; сигнална записка от 
Димитър Веселинов от Белоградчик; жалба от 
Дарина Димитрова Стоянова от Бургас; -писмо 
на ОБ на НС на МО в БСП.

- Приема решение по предложение за про-
мени в Устава на БСП за заседанието на 48-ия 
конгрес на БСП на 16.02.2013 година.

�0 февруари �0�� г.
съвместно заседание на нс и опкк на бсп

- Приема решение относно предложение за 
допълнения и необходими промени в Устава на 
БСП.

�0 февруари �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по жалба от ИБ на РС на 
БСП – район „Тракия”, Пловдив.

- Приема решение по жалба от Ели Атанасо-
ва Иванова, Велина Андреева Николова, Янко 
Будаков, Атанас Катранджиев, Диляна Николо-
ва, Станка Христова, Снежана Иванова и Мар-
тин Иванов от Девня.

- Приема решение по жалба от Генади Геор-
гиев Ганчев от Добрич.

- Приема решение относно запознаване на 
председателите на общинските (градските, ра-
йонните) контролни комисии на БСП с Правила-
та за дейността на местните контролни комисии 
на БСП.

�� март �0�� г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Приема решение по информация за изпъл-
нение на решение на ОБ на ОПКК на БСП от 
15.01.2013 г., по писмото на Юрий Градинар-
ски от районен съвет на БСП – район Искър и 

полученото по-късно официално писмо от ръко-
водството на Районния съвет на БСП – район 
„Искър”.

- Приема решение по информация за изпъл-
нение на решение на ОБ на ОПКК на БСП от 
15.01.2013 г. по писмо на ОБ на НС на МО в 
БСП.

- Приема решение по докладна записка от 
Иванка Петкова – член на ОПКК на БСП, относ-
но жалба на Димитър Граматиков – член на БСП 
– Пловдив.

- Приема решения по: молба от Димитър 
Димитров – член на ОбС на БСПХасково; пис-
мо от Иван Станчев – председател на ОбС на 
БСП – Хасково и Ганчо Калъпов – председател 
на ОбКК на БСП – Хасково; писмо – подписка 
от Георги Гешев, Петър Петров, Стойна Кара-
джова, Стоян Пайтаков, Елена Милева и др. 
членове на БСП – Стрелча; писмо от Румен 
Петков – Народен представител от КБ в 42-то 
НС, член на НС на БСП; жалба от Иван Атана-
сов, Христо Чолаков и Петър Манев – членове 
на БСП от Сливен; жалба от Марияна Стругова 
– председател на ОбС на БСП – Гърмен; писмо 
от Любомир Петков – председател на ОбС на 
БСП – Плевен; заявление – жалба от Димитър 
Граматиков – член на БСП – Пловдив; докладна 
записка от Руси Статков – член на НС на БСП; 
писмо от Александър Кьосевски – член на РС на 
БСП – район „Красна поляна”, председател на 
МО – „Красна поляна”, заместник-председател 
на ОПО „Развитие“.

4 юни �0�� г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Приема решение по информация относно 
изпълнениe решение на ОБ на ОПКК на БСП от 
26.03.2013 г., по писмото на Димитър Грамати-
ков - член на БСП – Пловдив.

- Приема решение по информация за из-
пълнение решение на ОБ на ОПКК на БСП от 
04.12.2012 г. относно сигнали на Венета Томо-
ва Петрова – член на БСП –Ботевград.

- Приема решение за прекратяване работата 
по докладната записка от Руси Статков поради 
постъпила устна молба от вносителя;

- Приема решение за изчакване резултатите 
от извършената проверка на ГКК на БСП – Ва-
рна по жалбата от Боян Костадинов и Ангел Ан-
гелов – членове на БСП – Варна;

- Приема решение да бъде извършена про-
верка на изложеното в жалбата на делегати на 
ІІІ заседание на 46-ата конференция на БСП 
– Стара Загора, от работна група в състав: Ва-
нелина Арнаудова – заместник-председател на 
ОПКК на БСП, Иванка Петкова – член на ОПКК 
на БСП и Александър Манолов – главен експерт 
в ОПКК на БСП в срок до 25-06.2013 г.



�0 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

- Приема за сведение жалбата от членове на 
Областния съвет на БСП – Хасково, поради пис-
меното й оттегляне;

- Приема решение за предложение на ГКК на 
БСП – София да извърши проверка по жалба-
та на Иванка Вълкова – председател на РКК на 
БСП – р-н „Искър”, София и да уведоми писмено 
ОПКК за резултатите от нея;

- Приема решение да се подготви писмен от-
говор до Иван Атанасов, Христо Чолаков и Пе-
тър Манев – членове на БСП от Сливен, относно 
искането им за предоставяне на информацията, 
изготвена от работната група на ОПКК в резул-
тат на извършената проверка на 08.06.2012 г.

- Приема за сведение информация за препи-
ските, чакащи отговор: от Градската контрол-
на комисия на БСП – София, относно писмо 
от Александър Кьосевски – член на районен 
съвет на БСП – „Красна поляна”; от Общинска 
контролна комисия на БСП – Хасково, относно 
изпълнение на решение на Общопартийната 
контролна комисия на БСП; от Общинска кон-
тролна комисия на БСП – Стрелча, за резултати-
те от извършена проверка на организационно-
то състояние, финансова и деловодна дейност 
на общинската организация на БСП; от Общин-
ската контролна комисия на БСП – Сливен, от-
носно извършена проверка преди заседанието 
на общинската конференция на БСП; от Общин-
ската контролна комисия на БСП – Монтана, от-
носно необходимите документи, доказващи, че 
учредителите на ОПО „Ешелон“ са прекратили 
членството си в БСП, както и всички материали, 
свързани с Иван Сергисов, послужили като до-
казателства при вземане на решение от ОбКК 
на БСП – Монтана, на заседанието, проведено 
на 22.11.2012 г.; от председателя на Общински 
съвет на БСП – Бургас, относно неизпълнено ре-
шение на ОбКК на БСП – Бургас, за нов избор 
на председател на съвета на председателите на 
ОПО в „Зорница“, както и за делегиран член на 
Общинския съвет на БСП – Бургас.

�4 септември �0�� г.
разширено заседание на

оперативното бюро на опкк на бсп

- Приема решение по информация за извър-
шена проверка по жалба на Венцислав Конов 
– член на БСП – Плевен, и член на ОБ на НС на 
МО в БСП.

- Приема решение по информация за из-
вършена проверка по решение на ОПО, 
с.Септемврийци, община Вълчедръм (област 
Монтана).

- Приема решение по информация за извър-
шена проверка от РКК на БСП в р-н „Младост“ 
– Варна, по жалба на Петър Петров – делегат на 
районната конференция.

- Приема решение по информация за извър-

шена проверка от ОбКК на БСП – Сливен, по 
жалба на Иван Атанасов, Христо Чолаков и Пе-
тър Манчев – членове на БСП.

- Приема решение по информация за ново-
постъпили жалби в ОПКК на БСП и предложе-
ние за работни групи за проверка.

- Възлага на Любка Игнатова и Динко Желев 
да проведат разговор с Димитър Дъбов – зам.-
председател на НС на БСП, относно спряната 
субсидия за ОбС на БСП – Видин, по писмо от 
Пламен Трифонов – председател на ОбС на 
БСП – Видин, относно спряна субсидия за ОбС 
на БСП – Видин, от Областния съвет на БСП - 
Видин.

- Приема решение да се разшири съставът на 
работната група на ОПКК на БСП за продължа-
ване на проверката на Общинския съвет на БСП 
– Видин, която да обхване и дейността на ОблС 
на БСП – Видин, по писмо от Пламен Трифонов 
– председател на ОбС на БСП – Видин, за съдей-
ствие и установяване на нормални отношения 
между областното и общинското ръководство 
на партията във Видин.

- Приема решение по  информация за извър-
шени проверки от Градската контролна коми-
сия на БСП – Варна, по жалба на Боян Стоянов 
Костадинов и Ангел Николов Ангелов – членове 
на БСП.

-  Приема решение относно проект за ста-
новище на ОПКК на БСП по приложението на 
чл.17, т.5 от Устава на БСП след актуализиране 
да бъде внесен за обсъждане на заседание на 
ОПКК на БСП.

- Приема за сведение информацията за 
преписките, чакащи отговор: от ОбКК на БСП 
– Стрелча, за резултатите от извършената про-
верка на организационното състояние, финан-
сова и деловодна дейност на общинската орга-
низация на БСП – Стрелча.

- Приема решение да бъде внесен за обсъж-
дане на следващото заседание на ОПКК на БСП 
проектът за Етичен кодекс.

- Приема решение да бъдат извършени две 
финансови ревизии на общински съвети на 
БСП. 

- Възлага на членовете на ОПКК на БСП да 
окажат конкретна помощ на общинските кон-
тролни комисии на БСП в областите, за които от-
говарят, по изпълнението на решението на Опе-
ративното бюро на ОПКК на БСП от 4.06.2013 
г.за извършване проверки по събирането и от-
читането на членския внос и за получаване в 
срок на поисканите от тях справки за това .

� октомври �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по молба от Иван Евста-
тиев относно включването му в състава на Об-
ластния съвет на БСП – Пазарджик.



��ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

4 ноември �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по информация от Алек-
сандър Манолов относно резултати от извър-
шена проверка по жалба от Венцислав Конов 
– член на БСП, член на Оперативното бюро на 
Младежкото обединение в БСП.  

- Приема решение за удължаване на срока на 
проверката, която трябва да извърши ОбКК на 
БСП – Вълчедръм, на организационната и фи-
нансовата дейност и на деловодната отчетност 
на основните партийни организации към Общин-
ския съвет на БСП – Вълчедръм, и писмено да ин-
формира за резултатите от проверката на ОПКК 
на БСП по решението на ОПО- с.Септемврийци, 
община Вълчедръм (област Монтана) за снемане 
на политическото доверие от Асен Качамачков и 
Любомир Филипов от Общинския съвет на БСП 
– Вълчедръм,област Монтана.

- Възлага на работна група да продължи ра-
бота по изложеното в жалбата и след завършва-
не на проверката да предложи на ОПКК на БСП 
проект за решение по информацията относно 
резултатите от извършената проверка по жалба 
от Диан Петров Енчев – председател на Иници-
ативен комитет за свикване на заседание на Об-
щинска конференция на БСП – Стара Загора.

- Приема решение по проекта за становище 
на ОПКК на БСП по приложението на чл.17,т.5 
от Устава на БСП окончателният текст на Тъл-
кувателното решение на чл.17, т.5 от Устава на 
БСП да бъде утвърден на разширено заседание 
на ОБ на ОПКК на БСП.

- Възлага на Оперативното бюро на ОПКК на 
свое разширено заседание да обсъди и утвърди 
проекта за Етичен кодекс и да го предложи за 
заседание на ИБ на НС на БСП.

- Приема решение по писмо от Пламен Три-
фонов – председател на ОбС на БСП-Видин, от-
носно спряна субсидия за ОбС на БСП – Видин, 
от Областния съвет на БСП.

- Приема решение членовете на ОПКК на БСП 
да осъществят връзка с председателите на об-
ластните съвети на БСП на областите, за които 
отговарят, като окажат съдействие и контрол за 
изпълнение на решението на ОБ на ОПКК на БСП 
от 04.06.2013 г. за преглед и оценка на събира-
нето и отчитането на членския внос за периода 
01.06.2012 – 30.09.2013 г., като се обърне осо-
бено внимание на изискванията на чл.43, т.3.2 
от Устава на БСП и за резултатите да бъде уве-
домена ОПКК на БСП в срок до 15.10.2013 г. 

�4 ноември �0�� г.
разширено заседание на

оперативното бюро на опкк на бсп 

- Приема решение след обсъждане на проек-
та за Етичен кодекс за членовете, съратниците 

и симпатизантите на БСП, вариантът на проекта 
да бъде предоставен на експерти за становище 
преди внасянето му за заседание на ИБ на НС 
на БСП;

- Приема решение по жалби от: Живко Тенев 
Русев, Живка Маркова Несторова, И.Иванов, 
група социалисти от общинската организация 
на БСП – Симеоновград относно действия на 
Антон Петров – председател на общинския съ-
вет на БСП, Симеоновград, и общинския съвет 
на БСП – Симеоновград, за подкрепа на втори 
тур на кандидата на ГЕРБ на Местни избори 
2011 да бъдат приети за сведение.

�� декември �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по приложението на чл.17, 
т.5 от Устава на БСП;

- Членовете на Общопартийната контролна 
комисия бяха запознати с Докладна записка от 
Мая Манолова до ИБ на НС на БСП относно от-
лагане на обсъждането и приемането на проек-
та за Етичен кодекс за членовете, съратниците 
и симпатизантите на партията, съгласно чл.59 
от Устава на БСП след заседанието на 48-ия 
конгрес на БСП. 

�9 февруари �0�4 г. 
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп 

- Приема решение по питане от Георги Гьоков 
– народен представител в 42-рото НС от 27 МИР 
– Стара Загора; отворено писмо на група предсе-
датели на основни партийни организации от Ста-
ра Загора и питане от Илия Златев – председа-
тел на ОбС на БСП – Стара Загора, да продължи 
дискусията по поставените в писмата въпроси, 
след като се събере допълнителна информация 
за изготвяне на становище за приемане на след-
ващото заседание на ОБ на ОПКК на БСП.

�� февруари �0�4 г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Приема становище относно питането от 
Георги Гьоков – народен представител в 42-
рото НС от 27 – МИР Стара Загора; отвореното 
писмо на група председатели на основни пар-
тийни организации от Стара Загора и питането 
от Илия Златев – председател на ОбС на БСП 
– Стара Загора. 

�� март �0�4 г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Препотвърждава своето становище от 7 



�� ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

март 2014 г. по жалбата от Венелин Лилов, Ваня 
Петрова, Галина Здравкова и Петър Петров от 
Добрич;

- Определя работна група да извърши про-
верка и изготви писмено становище по жалбата 
от членове на Младежкото обединение в БСП 
от район „Одесос”, Варна; сигналът за извърше-
ни нарушения на отчетно-изборна конферен-
ция на Младежкото обединение в БСП от район 
„Аспарухово”, Варна и жалбата от членове на 
Младежко обединение в БСП от район „Оде-
сос”, Варна;

- Приема решение по жалбата от Татяна Бу-
руджиева–Ваниотис – народен представител от 
Коалиция за България от 18 МИР – Разград.

�� март �0�4 г.
заседание на опкк на бсп

- Приeма решение по проверка на работна 
група по жалба от членове на Младежко обеди-
нение в БСП от район „Одесос”, Варна; сигнал 
за извършени нарушения на отчетно-изборна 
конференция на Младежкото обединение в 
БСП от район „Аспарухово”, Варна; жалба от 
членове на Младежко обединение в БСП от ра-
йон „Одесос”, Варна.

- Определя Работна група в състав: Динко 
Желев, Ралица Андреева и Добринка Монева 
да извърши проверка и изготви писмено стано-
вище по жалба от Людмил Димитров Весели-
нов от Попово, обл.Търговище;

- Приема решение по предложение от Миро-
слав Костадинов Попов, член на НС на БСП.

�4 юли �0�4 г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по информация относно 
извършена проверка по жалба от Росен Емилов 
Пещенски – Кнежа.

- Приема решение по информация за извър-
шената финансова проверка на Областен съвет 
на БСП – София-област.

- Приема решение по информация относ-
но подадено уведомление с вх.№13-00-01 от 
14.04.2014 г. до ОбС на БСП – Разград от Ка-
лоян Монев, член на ОПКК на БСП за прекратя-
ване на членството му в партията и прекратява 
правомощията на Калоян Монев като член на 
ОПКК на БСП, считано от 14.07.2014 г. 

8 август �0�4 г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп 

- Приема становище по молбата от Искра 
Нейчева Нейчева – председател на РС на БСП 
„Витоша” – София.

- Приема за сведение жалбата на Людмил 

Веселинов от гр.Попово, обл.Търговище, пора-
ди членство в друга партия, установено в устен 
разговор с Динко Желев - секретар на ОБ на 
ОПКК на БСП

- Определя работна група в състав: Ирина 
Михайлова и Александър Манолов да изготви 
писмена информация за резултатите от извър-
шената проверка в ОПО – Добринище, и ОбС 
на БСП–Банско, по сигнала от Борис Сакарев 
– председател на ОПО – Добринище и зам.-
председател на ОбС на БСП – Банско; писмо от 
Иван Цигорийн и Владимир Баряков – Банско, 
за внасяне на заседание на ОПКК на БСП;

- Определя работна група в състав: Катя 
Петрова, Деян Дяков и Александър Манолов да 
извърши проверка по изложеното в писмото на 
Венелин Узунов – председател на ОблС на БСП 
– Разград;

- Възлага на Ванелина Арнаудова да изготви 
писмен отговор по становище-възражение на 
Кольо Колев – член на БСП – Стара Загора;

- Определя работна група в състав: Иванка 
Петкова и Ванелина Арнаудова да извършат 
проверка по изложеното в писмото на делегати 
на Отчетно-изборната конференция и членове 
на БСП от общ. Стрелча, обл.Пазарджик;

- Възлага на Любка Игнатова да изчака до 
10.08.2014 г., включително, писмен отговор на 
електронното писмо, изпратено по имейла на 
Иван Милев по повод Открито писмо от група 
социалисти от общ. Пещера;

- Възлага на Мая Раданова да извърши про-
верка по изложеното в жалбата на Цанко Цанев 
от Шумен;

- Определя работна група в състав: Ванелина 
Арнаудова и Иванка Петкова да изготвят пис-
мена информация за извършената финансова 
проверка на Областен съвет на БСП – Враца, и 
общинските съвети на БСП – Враца, Мездра и 
Криводол.

�� август �0�4 г., 
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по сигнал от Борис Са-
карев – председател на ОПО – Добринище и 
зам.-председател на ОбС на БСП–Банско; пис-
мо от Иван Цигорийн и Владимир Баряков от 
Банско.

- Приема решение по информацията на ра-
ботната група за извършена финансова про-
верка на Областен съвет на БСП – Враца, и 
общинските съвети на БСП – Враца, Мездра и 
Криводол.

- Удължава срока за извършване на провер-
ка от работната група на ОПКК на БСП по писмо 
от делегати на отчетно-изборната конференция 
и членове на БСП от общ. Стрелча, обл. Пазар-
джик.
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- Приема за сведение възражението от чле-
нове на ІV ОПО на БСП – Кнежа, и препотвърж-
дава свое решение от 14 юли 2014 г.

- Възлага на Любка Игнатова да предостави 
справката за приети решения, предложения и 
препоръки от ОБ на ОПКК и ОПКК на БСП към 
Националния съвет на БСП за периода май 
2012 г. – август 2014 г. на вниманието на пред-
седателя на НС на БСП Михаил Миков.

- Потвърждава формираната Работна група 
с решение на ОБ на ОПКК от 8 август 2014 г., 
като й възлага да осъществи проверка на изло-
женото в писмо от Венелин Узунов – председа-
тел на ОблС на БСП – Разград, както и на жалба 
от Иван Борисов – председател на ОбС на БСП 
– Кубрат и зам.-областен управител на област 
Разград;

- Оставя без последствие жалба от Галина 
Василева – член на ОбС на БСП - Перник и член 
на МО на БСП- Перник относно провеждане на 
заседание на ОблС на БСП–Перник към датата 
на проведеното заседание на ОПКК на БСП на 
26.08.2014 г.;

- Оставя без последствие жалбата от Иван 
Станчев – председател на ОбС на БСП – Хаско-
во, към датата на проведеното заседание на 
ОПКК на БСП на 26.08.2014 г.

- Възлага на Оперативното бюро на ОПКК на 
БСП на свои разширени заседания да се про-
изнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и 
други и взема решения, които са от компетен-
циите на Общопартийната контролна комисия, 
съгласно Устава на БСП поради навлизане в 
кампания за Парламентарни избори `2014.

- Във връзка с прекратяване на правомо-
щията на Калоян Монев като член на ОПКК на 
БСП, считано от 14.07.2014 г., с решение от 
14.07.2014 г. на ОПКК на БСП, Общопартийна-
та контролна комисия на БСП разпределя Деян 
Дяков да отговаря като член на ОПКК на БСП и 
за област Русе.

�� октомври �0�4 г. 
заседанието на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Възлага на Емил Бехар да приключи препи-
ската по повод жалбата от Александър Кьосев-
ски, като запознае ОБ на ОПКК на БСП с резул-
татите от извършената проверка.

- Възлага на работна група в състав: Деян 
Дяков, Катя Петрова и Александър Манолов да 
изготвят писмена информация за резултатите 
от извършената проверка по жалба от Иван Бо-
рисов – председател на ОбС на БСП – Кубрат и 
зам.-областен управител на област Разград за 
внасяне на заседание на ОПКК на БСП. 

- Възлага на работна група в състав: Ване-
лина Арнаудова и Иванка Петкова да изготвят 
писмена информация за резултатите от извър-

шената проверка по писмото от делегати на 
Отчетно-изборната конференция и членове на 
БСП от общ. Стрелча, обл. Пазарджик за внася-
не на заседание на ОПКК на БСП.

- Възлага на Мая Раданова да изготви писме-
на информация за резултатите от извършената 
проверка по жалбата от Цанко Цанев от Шумен 
за внасяне на заседание на ОПКК на БСП.

- Приема решение по жалба от Галина Васи-
лева – член на ОбС на БСП – Перник, и член на 
МО на БСП – Перник.

- Възлага на Ванелина Арнаудова и Иванка 
Петкова да проведат разговор с Иван Станчев 
– председател на ОбС на БСП–Хасково, за отте-
гляне на жалбата поради давност.

- Възлага на Любка Игнатова да подготви 
писмен отговор до Кирил Добрев – член на НС 
на БСП.

- Възлага на Любка Игнатова да подготви 
писмен отговор до Ангел Найденов– член на НС 
на БСП.

- Взема решение, в изпълнение на решени-
ята на НС на БСП от 10.10.2014 г., да проведе 
във всяка област съвещание-семинар на члено-
ве на ОБ на ОПКК на БСП с председатели на 
ОбКК (РКК) на БСП, на които да се поканят за 
участие председателите на ОбС (РС) на БСП и 
членовете на работните групи на НС на БСП с 
цел подпомагане процеса по издаване на елек-
тронни членски карти и изготвянето на справ-
ката за събирането и отчитането на членския 
внос по чл.43,т.3.2 от Устава на БСП за периода 
от 1.01.2012 до 30.09.2014 г. Първото съвеща-
ние-семинар да бъде проведено в област Мон-
тана.

� декември �0�4 г.
заседанието на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Взема решение по искане от Емил Костади-
нов – член на БСП– Благоевград, за приемане 
за сведение, съгласно чл.15, т.3 от Устава на 
БСП.

- Взема решение по писмо от Радослав Ка-
ратанчев, председател на ОПО на БСП – район 
„Кремиковци”, София;

- Възлага на Иванка Петкова да извърши 
проверка по възражението на Диана Варнико-
ва от Пазарджик и да изготви писмен отговор 
за жалбоподателя;

- Приема решение да продължат юридиче-
ските консултации по повод написаното в пис-
мата на Иван Станчев – председател на ОбС на 
БСП–Хасково, и Димитър Димитров – предсе-
дател на ОбС на БСП – Пазарджик , за изгот-
вяне на становище за заседание на ОПКК на 
БСП;

- Възлага на Мая Раданова да извърши про-
верка и да изготви писмена информация по 
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жалба от Даниел Йорданов – член на БСП за 
следващо заседание на ОБ на ОПКК на БСП;

- Приема за сведение жалбата от Здравко 
Здравков и Галин Стоянов, съгласно чл.15, т.3 
от Устава на БСП;

- Приема решение по информацията за про-
ведените съвещания-семинари с председате-
ля на ОПКК на БСП и членове на ОБ на ОПКК 
на БСП и председатели на ОбКК (РК) на БСП, 
с участието на председателите на ОбС (РС) на 
БСП, ръководствата на областните съвети на 
БСП  и членове на работни групи на НС на БСП;

- Приема решение в дневния ред на след-
ващото заседание на ОПКК на БСП да бъдат 
включени за обсъждане: писмо от делегати на 
Отчетно-изборната конференция и членове на 
БСП от общ. Стрелча, обл. Пазарджик; жалба 
от Иван Борисов – председател на ОбС на БСП 
– Кубрат и председател на ОблС на БСП – Раз-
град; жалба от Цанко Цанев от Шумен.

�� декември �0�4 г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по писмо от Иван Станчев 
– председател на ОбС на БСП – Хасково; писмо 
от Димитър Димитров – председател на ОбС 
на БСП – Пазарджик; писмо от Димитър Дими-
тров – председател на ОПО в Хасково; писмо от 
председатели на РС на БСП – Варна.

- Приема решение по информация за извър-
шена проверка по жалба от Цанко Цанев от Шу-
мен.

- Приема решение по информация за извър-
шена проверка по писмо от делегати на Отчет-
но-изборната конференция и членове на БСП 
от общ.Стрелча, обл.Пазарджик.

- Приема решение по информация за из-
вършена проверка по жалба от Иван Борисов 
– председател на ОбС на БСП – Кубрат.

- Приема информацията за проведените съ-
вещания-семинари с председателя на ОПКК на 
БСП и членове на ОБ на ОПКК на БСП и пред-
седатели на ОБКК (РК) на БСП, с участието на 
председателите на ОбС (РС) на БСП, ръковод-
ствата на областните съвети на БСП  и членове 
на работни групи на НС на БСП.

�� февруари �0�� г.
заседание на оперативното бюро

на опкк на бсп

- Приема решение по заявление от Стойко 
Георгиев, Станислав Бачев, Евтим Евтимов, Ке-
ранка Филипова, Ангел Ангелов, Петър Стоев, 
Глория Зашева  – председатели на ОПО на БСП 
– Шумен.

- Приема решение по молба от Калин Ни-
колов Димитров до председателя на ОПКК на 
БСП чрез председателя на ОбС на БСП – Кър-

джали, да бъде внесена за обсъждане и взема-
не на решение на заседание на Общопартийна-
та контролна комисия на БСП в присъствието и 
на двете страни.

- Приема решение по писмо от Делчо Я. Ян-
чев, Григор Н. Топачаров, Николай Д. Николов, 
Калин Н. Димитров, Георги В. Мавродиев, Да-
ниел Т. Делчев – членове на БСП от Кърджа-
ли, да бъде внесено за обсъждане и вземане 
на решение на заседание на Общопартийната 
контролна комисия на БСП в присъствието и на 
двете страни.

- Приема решение по жалба от Мариана То-
дорова до председателя на ОПКК на БСП чрез 
председателя на ОбС на БСП – Кърджали, да 
бъде внесена за обсъждане и вземане на реше-
ние на заседание на Общопартийната контрол-
на комисия на БСП в присъствието и на двете 
страни.

- Възлага на Алексъндър Манолов – гл.експерт 
в ОПКК на БСП, да извърши спешна проверка и 
изготви становище по писмо от Димитър Чутур-
ков – председател на РС на БСП – Варна, район 
„Вл.Варненчик”.

- Приема решение становището от Иван Бо-
рисов – председател на ОбС на БСП – Кубрат, 
да бъде внесено за обсъждане и вземане на 
решение на заседание на Общопартийната кон-
тролна комисия на БСП в присъствието и на 
двете страни.

- Приема решение по възражение от Тодор 
Тодоров – председател на ОбС на БСП – Шу-
мен, да бъде внесено за обсъждане и вземане 
на решение на заседание на Общопартийната 
контролна комисия на БСП в присъствието и на 
двете страни.

- Александър Манолов се обърна към Динко 
Желев, в качеството му на ръководител на от-
дел „Организационен” към НС на БСП, с молба 
за съдействие и помощ за организационното ук-
репване на ОбС на БСП–Кнежа, както и да бъде 
предложено на Националния съвет на БСП да 
вземе решение за провеждане на пълен цикъл 
отчети и избори в ОбС на БСП – Кнежа.

- Любка Игнатова запозна членовете на ОБ 
на ОПКК на БСП за ситуацията в Общинската 
организация на БСП–Стрелча, за неизпълнение 
на решението на ОПКК на БСП от 21.12.2014 г. 
за преглед на организационното, финансовото 
и деловодното състояние на общинската орга-
низация. 

�� февруари �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по писмо от Димитър Чу-
турков – председател на РС на БСП – Варна, 
район „Вл.Варненчик”, Милен Илиев – предсе-
дател на ОПО №11, район „Владислав Варнен-
чик” – Варна, Владимир Трайков – председател 
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на ОПО №14, район „Владислав Варненчик” 
– Варна.

- Приема решение по становище от Иван Бо-
рисов - председател на ОбС на БСП – Кубрат. 

- Приема решение по възражение от Тодор 
Тодоров – председател на ОбС на БСП – Шу-
мен 

- Приема решение по заявление от Стойко 
Георгиев, Станислав Бачев, Евтим Евтимов, Ке-
ранка Филипова, Ангел Ангелов, Петър Стоев, 
Глория Зашева, Евгений Иванов – председате-
ли на ОПО – Шумен.

- Приема решение по информация за по-
стъпили предложения за промени в Устава на 
БСП.

- Възлага на Работна група в състав: Ирина 
Аврамова и Тодорка Мурджева да извърши 
проверка по жалбата на Тодор Арнаудов.

- Възлага на Районната контролна комисия 
на БСП – район „Вл.Варненчик”, Варна, да из-
върши проверка по сигнала на Александър Йор-
данов и уведоми писмено ОПКК на БСП за ре-
зултатите от нея.

- Възлага на Работна група в състав: Ване-
лина Арнаудова, Любка Игнатова и Александър 
Манолов да извърши проверка по молбите на 
Мариана Тодорова, Калин Димитров и писмо-
то от членове на БСП- Кърджали в деня на про-
веждане на срещата-семинар с председателите 
на ОбКК на БСП – Кърджали и председателите 
на ОбС на БСП – Кърджали.

�8 март �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Прекратява правомощията на Лилия Васи-
лева Дернева като член на ОПКК на БСП, счита-
но от 28 март 2015 г. 

- Възлага на Мая Манолова да запознае чле-
новете на Националния съвет на БСП с предло-
женията на ОПКК на БСП за изменения и допъл-
нения в Устава на БСП. 

�8 април �0�� г.
заседание на оперативно бюро

на опкк на бсп

- Приема устната информация от Любка Иг-
натова по писмо от група социалисти от Общин-
ска организация на БСП – Шумен, и след полу-
чаване на отговор от председателя на ОбКК на 
БСП – Шумен да бъдат запознати жалбоподате-
лите с него.

- Приема устната информация от Любка Иг-
натова по молбата на Станислав Бачев, Стойко 
Георгиев, Ангел Ангелов, Керанка Филипова, 
Петър Стоев, Глория Зашева и Евтим Евтимов и 
след получаване на отговор от председателя на 
ОбС на БСП – Шумен и председателя на ОбКК 
на БСП – Шумен да бъдат запознати жалбопо-

дателите с него.
- Приема решение жалбата от Албена Ша-

вел–зам.-председател на Дискусионен клуб 
„Бъдеще”, Варна; Боян Костадинов–зам.-пред-
седател на РКК на БСП – р-н „Одесос”, Варна; 
Александър Тодоров–председател на ОПО 
„Нов ден” – Варна да бъде внесена за обсъжда-
не и вземане на решение на заседанието на Об-
щопартийната контролна комисия на БСП през 
май 2015 г. с участието на жалбоподателите, 
председателя на ГС на БСП – Варна и председа-
теля на ГК на БСП – Варна.

- Възлага на Александър Манолов, гл.експерт 
в ОПКК на БСП, да проведе разговор с Енчо 
Петров Стоянов, да извърши проверка по жал-
бата и да изготви писмена информация за засе-
данието на ОПКК на БСП през май 2015г.

- Приема решение Любка Игнатова и Емил 
Бехар да изготвят проект на писмен отговор по 
писмото на Бойко Великов – зам.-председател 
на НС на БСП.

- Решението на ГКК на БСП-София относно 
извършена проверка в РС на БСП район „Ис-
кър”, да бъде внесено за обсъждане и вземане 
на решение на заседанието на Общопартийна-
та контролна комисия на БСП през май 2015 г. 
с участието на председателя на ГКК на БСП-Со-
фия-град, председателя на ГС на БСП – София-
град, Иванка Вълкова – председател на РКК на 
БСП – район „Искър”, София-град, Наташа Па-
ризова и Борис Цветков.

- Приема решение молба от Калин Николов 
Димитров, писмо от Делчо Я. Янчев, Григор Н. 
Топачаров, Николай Д. Николов, Калин Н. Ди-
митров, Георги В. Мавродиев, Даниел Т. Делчев 
– членове на БСП от Кърджали и жалба от Мари-
ана Тодорова от Кърджали да бъдат внесени за 
обсъждане и вземане на решение на заседани-
ето на Общопартийната контролна комисия на 
БСП през май 2015 г. с участието на жалбопода-
телите, председателя на ОбС на БСП – Кърджа-
ли, председателя на ОбКК на БСП-Кърджали и 
Милко Багдасаров – член на ИБ на НС на БСП.

�� май �0�� г.
заседание на оперативно бюро

на опкк на бсп

- Възлага на Любка Игнатова да изготви пис-
мен отговор на писмото-питане от Васил Мин-
чев – председател на ОПО на БСП в с.Житница, 
общ.Добричка, обл.Добрич.

- Възлага на Любка Игнатова да изготви пис-
мен отговор на писмото-питане от Борислав Гу-
цанов – председател на ГС на БСП – Варна.

- Възлага на Любка Игнатова да изготви 
писмен отговор на писмото-питане от Альоша 
Даков – председател на РС на БСП, район „Из-
грев”, София.

- Приема решение по писмо от Станислав 



�� ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
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Бачев – председател на ОПО „Сила”, Стойко Ге-
оргиев – председател на ОПО „Студент”, и Евге-
ний Иванов – председател на ОПО „Коректив” 
от Шумен на предстоящото съвещание-семи-
нар в Шумен, членовете на ОБ на ОПКК на БСП 
да проведат разговор с председателите на ОбС 
на БСП-Шумен и ОБКК на БСП – Шумен по из-
ложеното в писмото, както и по неизпълнение 
на решението на ОПКК на БСП от 22 февруари 
2015 г.

�9 май �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по проверка от Динко Же-
лев по жалбата от Албена Шавел – зам.-пред-
седател на Дискусионен клуб „Бъдеще”, Варна; 
Боян Костадинов–зам.-председател на РКК на 
БСП-р-н „Одесос”, Варна и Александър Тодо-
ров–председател на ОПО „Нов ден”- Варна.

- Приема решение по проверка на работна-
та група по молба от Калин Николов Димитров 
– член на ОбС на БСП – Кърджали; жалба от 
Мариана Гинева Тодорова – гл.счетоводител 
на ОблС на БСП – Кърджали; Писмо от Делчо 
Янчев, Григор Топачаров, Николай Николов, 
Калин Димитров, Георги Мавродиев, Даниел 
Делчев – членове на БСП – Кърджали; молба от 
Мариана Гинева Тодорова – гл.счетоводител на 
ОблС на БСП – Кърджали; писмо от Георги Кю-
чуков – председател на ОбС на БСП – Кърджали 
и доклад за извършена проверка на ОбКК на 
БСП – Кърджали.

- Приема решение по писмо от Наташа Па-
ризова – председател на РС на БСП, р-н „Ис-
кър”-София-град; информация от Иванка Въл-
кова – председател на РКК на БСП, р-н”Искър”, 
София-град; възражение от Иванка Вълкова – 
председател на РКК на БСП ,р-н”Искър”, София-
град (вх.№260/9.04.2015г.); доклад и решение 
на ГКК на БСП – София относно извършена 
проверка в РС на БСП, р-н „Искър”; жалба от 
Иванка Вълкова – председател на РКК на БСП-
р-н”Искър”, София-град; обяснение от Лилия 
Долджева – гл.счетоводител на ГС на БСП – Со-
фия-град (вх.№269/7.05.2015г.); жалба от Геор-
ги Димитров–член на БСП от р-н „Искър”,София 
– град; жалба от Христо Джуров, член на ИБ на 
РС на БСП – р-н”Искър”, София-град; информа-
ция от Борис Цветков.

- Приема решение по жалба от Енчо Петров 
Стоянов – председател на ОПО „Ален мак” 
– гр.Две могили, обл.Русе и тя се приема за све-
дение.

- Възлага на работна група в състав: Динко 
Желев, секретар на ОБ на ОПКК на БСП и Алек-
сандър Манолов – гл.експерт на ОПКК на БСП 
да извършат проверка и изготвят писмено ста-
новище по жалба от Владимир Димитров Трай-
ков – председател на ОПО 14 на БСП, р-н „Вл.

Варненчик”, Варна и жалба-сигнал от Генади 
Атанасов – председател на ОПО 11 на БСП, р-н 
„Вл.Варненчик”, Варна.

� юли �0�� г.
разширено заседание на

оперативното бюро на опкк на бсп

- Приема решение писмото от Цонко Цонев, 
жалбата от Цонко Цонев и молба от Георги Ди-
митров Андреев – членове на БСП-област Ва-
рна, да бъдат внесени за обсъждане и вземане 
на решение на заседание на Общопартийната 
контролна комисия.

- Възлага на Деян Дяков, Добринка Монева 
и Александър Манолов да продължи провер-
ката по писмо от Тодор Тодоров – председа-
тел на ОбС и ОблС на БСП – Шумен и писмо от 
Ив.Иванов–народен представител и Т.Тодоров 
– председател на ОбС и ОблС на БСП, Шумен до 
пълното установяване на обстоятелствата.

- Приема решение Общопартийната контрол-
на комисия на БСП на свое заседание да раз-
гледа жалба/сигнал от Генади Атанасов – пред-
седател на ОПО №11, район „Вл.Варненчик”, 
Варна, и Владимир Трайков – председател на 
ОПО №14, район „Вл.Варненчик”, Варна, и да 
вземе съответното решение.

- Приема решение сигналното писмо от Ро-
сен Пещенски, член на БСП-Кнежа, област Пле-
вен, да бъде внесено за обсъждане и вземане 
на решение на заседание на Общопартийната 
контролна комисия.

- Приема решение Любка Игнатова да под-
готви писмо до Районната контролна комисия 
на БСП – район „Красно село”, за извършва-
не на проверка по писмото от Марио Василев 
– член на БСП, район „Красно село”, София-град 
и писмено уведомяване на ОПКК на БСП за ре-
зултатите от нея.

- Приема решение по жалба от Васил Савов 
– председател на ОбС на БСП – Стрелча.

- Приема решение Любка Игнатова да под-
готви писмо до Районната контролна комисия 
на БСП – район „Сердика”, за извършване на 
проверка по искането на Ленко Петканин и пис-
мено уведомяване на ОПКК на БСП за резулта-
тите от нея.

- Приема решение Любка Игнатова да под-
готви писмо до Районната контролна комисия 
на БСП – район „Надежда”, по писмото на Иван 
Веселинов Стоев за оказване съдействие при 
предаването на документацията на ОПО на но-
воизбрания председател. ОПКК на БСП да бъде 
уведомена писмено за преприетите действия.

- Приема решение Любка Игнатова да под-
готви писмо до Общинската контролна комисия 
на БСП – Генерал Тошево за извършване на 
проверка по жалбата от Недко Кирчев Марчев 
и писмено уведомяване на ОПКК на БСП за ре-
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зултатите от нея.
- Приема решение Оперативното бюро на 

ОПКК на БСП за свикване на заседание на ОПКК 
на БСП на 15 юли 2015 г. 

�� септември �0�� г.
разширено заседание на

оперативното бюро на опкк на бсп

- Приема решение по възражение от Кубрат 
Николов – член на БСП от Перник.

- Приема решение по заявление от Бойчо 
Биволарски, Диляна Начкова и Климент Пен-
чев, членове на БСП от Стара Загора.

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по сигнал от Иван Ива-
нов, д-р Петър Петров, Игнат Игнатов, Христо 
Тонев, Бонка Георгиева, Димитър Стоянов и 
Веселин Калчев, членове на БСП – Братя Даска-
лови, обл.Стара Загора.

- Отхвърля разглеждането на жалба от Ми-
хаил Танев, член на БСП от Доспат, обл.Смолян, 
поради неявяване на жалбоподателя и предсе-
дателя на ОбС на БСП Пламен Станоев и липса 
на достатъчно документи, необходими за изгот-
вяне на становище.

- Приема решение по сигнално писмо от Ро-
сен Пещенски; жалба от членове на БСП – Кне-
жа, обл.Плевен.

- Приема решение да се приключи преписка-
та по жалбата от ОПО ”Общинар”, Стрелча;

- Приема решение да се приключи преписка-
та по писмото от Марио Василев – член на БСП, 
р-н”Красно село”, София.

- Приема решение по жалбата на Недко Мар-
чев, член на БСП от Генерал Тошево, обл.До-
брич;

- Приема решение да се приключи преписка-
та по възражение от членове на БСП от Карно-
бат, обл.Бургас.

- Приема решение да изчака в едномесечен 
срок отговор от Бойко Ешпеков – член на БСП, 
с.Баните, общ.Смолян – за извършената про-
верка на ОбКК на БСП, с.Баните, обл.Смолян.

- Възлага на Александър Манолов да про-
веде разговор с жалбоподателите: Станислав 
Бачев, Стойко Георгиев, Ангел Ангелов и др. по 
повод на предоставеното им писмо-отговор от 
Т.Тодоров – председател на БСП-Шумен, след 
което да бъдат предприети съответни действия 
от страна на ОПКК на БСП.

- Приема решение писмото от Георги Андре-
ев, да бъде внесено за разглеждане на заседа-
ние на ОПКК на БСП.

- Приема решение жалбата от Даниел Дими-
тров – председател на ОбС на БСП – Исперих, 
да бъде внесена за разглеждане на заседание 
на ОПКК на БСП.

- Приема решение писмото от Валентина Бо-
нева – председател на ОбС на БСП – Стара За-

гора, да бъде прието за сведение;
- Приема решение писмото от Зоя Цвяткова 

– председател на ОбКК на БСП – Стара Загора, 
да бъде прието за сведение;

- Приема решение да се приключи преписка-
та по жалбата от Генади Атанасов и Владимир 
Трайков – председатели на ОПО на БСП в р-н 
”Владислав Варненчик”, Варна поради непре-
доставяне на исканата документация, в подкре-
па на изложеното в жалбата, за да се изготви 
становище на ОПКК на БСП.

- Приема решение ОПКК на БСП да се произ-
несе по казуса за район „Искър” след решение 
на НС на БСП.

4 октомври �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по попълване на състава 
на ОПКК на БСП, съгласно чл.39, т.2.2 ,„в” от 
Устава на БСП.

- Приема решение по финансова проверка 
на общинските съвети на БСП и на ОблС на БСП 
– Разград.

- Приема решение по жалба от Кубрат Нико-
лов – член на БСП –Перник.

- Приема решение по жалба от Даниел Ди-
митров Йорданов – председател на ОбС на БСП 
– Исперих.

- Приема решение по жалба от Николай Мар-
тинов – член на БСП, Девин.

- Приема решение по писмо от Филип По-
пов, член на НС на БСП относно прекратяване 
на членство в БСП на социалисти, регистрирани 
като кандидати на друга политическа партия за 
участие в Местни избори`2015 срещу кандида-
тите на БСП.

- Приема решение относно подадено заявле-
ние от Мая Божидарова Манолова, председа-
тел на ОПКК на БСП за прекратяване на член-
ството й в партията поради избирането й за 
омбудсман на РБългария.

- Възлага на членовете на ОПКК на БСП – 
Мая Раданова и Динко Желев, включени в със-
тава на Организационния съвет, да извършат 
проверка по молбата на членове на Работната 
група към Организационния съвет.

� декември �0�� г.
заседание на оперативно бюро

на опкк на бсп

- Любка Игнатова запозна членовете на Опе-
ративното бюро на ОПКК на БСП със заявлени-
ето на Иван Апостолов за оттеглянето му като 
член на Оперативното бюро на ОПКК на БСП. 

- Приема решение бъде внесена за обсъжда-
не писмена информация за направената про-
верка по жалбата на Николай Мартинов – член 
на БСП–Девин, на заседание на ОПКК на БСП. 
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Да бъдат поканени за участие Николай Марти-
нов – жалбоподател, Севда Димитрова – член 
на ОбС на БСП – Девин, и Калин Коцев – поли-
тически организатор за областта. 

- Приема справката за постъпили жалби, пис-
ма и други за периода май 2011 – октомври 
2015, която да бъде предоставена на членове-
те на ОПКК на БСП.

- Приема решение протоколът от проведено-
то заседание на ОблС на БСП–Варна, да бъде 
внесен за обсъждане на заседание на ОПКК на 
БСП.

- Приема решение жалбата от Генади Ата-
насов от р-н ”Вл.Варненчик”, Варна, да бъде 
внесена за обсъждане на заседание на ОПКК на 
БСП.

- Приема решение да се изготви проект на 
писмо до НС на БСП с предложение за разширя-
ване на състава на Организационния съвет на 
БСП–Видин с член на ОПКК на БСП и да бъде 
внесен за обсъждане на заседание на ОПКК на 
БСП.

- Приема за сведение писмото от Цонко Цо-
нев; жалбата от Цонко Цонев; молбата от Геор-
ги Димитров Андреев – членове на БСП, област 
Варна, поради сложността на казуса, породен 
от установено противоречие между член 19,т.6 
от Устава на БСП и член 9 от Правилника за 
реда и начина на изграждане на областните съ-
вети на БСП.

�� декември �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по предложените мерки 
за провеждане на отчетно-изборната кампания 
В БСП.

- Приема решение справката за постъпили 
жалби, писма и други за периода май 2011–ок-
томври 2015 да бъде предоставена за инфор-
мация на ръководството на БСП.

- Приема решение по жалба на Николай Мар-
тинов – член на ОбС на БСП, Девин.

- Регистрира прекратяване на членството в 
БСП на Цонко Георгиев Цонев, съгласно чл.27, 
т.5 и т.6 от Устава на БСП.

- Приема решение по жалба от Генади Атана-
сов от р-н ”Вл.Варненчик”, Варна.

- Приема решение по отворено писмо и жал-
ба на Пламен Станкулов – член на БСП–Видин.

- Възлага на Александър Манолов и Деян 
Дяков да извършат проверка по жалбата на 
Милена Хинкова – член на НС на БСП.

- Приема проекта на писмото-отговор до 
Светлана Шаренкова с направените предложе-
ния и допълнения.

- Възлага на Александър Манолов и Ванели-
на Арнаудова да извършат проверка по писмо 
от Николай Терзиев – вр.и.д. председател на 
ОбС на БСП-Казанлък; Протокол №9/6.11.2015 

г. на ОбС на БСП–Казанлък; писмо от членове 
на БСП–Казанлък; писмо от Д.Черковска – пред-
седател на ОблС на Движението на ветераните 
в БСП–Стара Загора и М.Дръндаревски – пред-
седател на Движението на ветераните в БСП 
– Казанлък.

- Прие решение да не попълва състава на ОБ 
на ОПКК на БСП. 

- Прие решение в заседанията на ИБ на НС на 
БСП да участва Любка Игнатова в качеството й 
на зам.-председател на ОПКК на БСП съгласно 
чл. 40,т.4 от Устава на БСП. ОПКК на БСП про-
веде дискусия.

�� януари �0�� г.
разширено заседание на

оперативното бюро  на опкк на бсп

- Приема решение за провеждане на заседа-
ние на ОПКК на БСП на 30.01.2016 г.

- Приема решение да бъде внесена за об-
съждане на заседание на Общопартийната кон-
тролна комисия на БСП на 30.01.2016 г. пис-
мена информация за направената проверка по 
жалбата и писмата на Милена Хинкова, член на 
НС на БСП.

- Приема решение да бъде внесена за обсъж-
дане на заседание на Общопартийната контрол-
на комисия на БСП на 30.01.2016 г. писмена 
информация за направената проверка по пис-
мото от Николай Терзиев – вр.и.д.председател 
на ОбС на БСП–Казанлък; писмото от чле-
нове на ОбС на БСП–Казанлък; писмото от 
М.Дръндаревски–председател на Движението 
на ветераните в БСП–Казанлък и Д.Черковска 
– председател на Движението на ветераните 
в БСП, област Стара Загора; протоколи от за-
седания на ОбКК на БСП–Казанлък от 17 и 22 
декември 2015 г.; писмото от Васил Самарски 
– член на ОбС на БСП–Казанлък; заявление на 
проф.Б.Биволарски–член на ОблС на БСП, Ста-
ра Загора; становище от Стела Кехайова – член 
на ОбС на БСП–Казанлък; питане от Атанас Пъ-
дев – председател на ОбС на БСП–Павел баня, 
и член на ОблС на БСП, Стара Загора.

- Приема решение питането от Енко Найде-
нов–председател на ОбС на БСП–Асеновград, 
да бъде прието за сведение.

- Приема решение по молба и писма от Пла-
мен Станкулов – член на БСП–Видин.

- Приема решение по жалба от Николай Мар-
тинов – член на БСП–Девин.

- Приема решение по възражение от Госпо-
дин Димитров от с.Бояджик, общ.Тунджа, обл.
Ямбол.

- Приева решение по жалба от Георги Янаки-
ев – председател на МО в БСП–Елин Пелин.

- Приема решение по възражение от Дими-
тър Чутурков – председател на РС на БСП – „Вл.
Варненчик”, да бъде внесено на заседание на 
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ОПКК на БСП на 30.01.2016 г.
- Приема решение с писмото от Светлана 

Шаренкова – член на НС на БСП, да бъдат за-
познати членовете на ОПКК на заседанието на 
30.01.2016 г.

- Приема решение да бъде приключена пре-
писката по възражението от Тодор Тодоров 
– председател на ОбС на БСП – Шумен; заяв-
ление от Стойко Георгиев, Станислав Бачев, 
Евтим Евтимов, Керанка Филипова, Ангел Анге-
лов, Петър Стоев, Глория Зашева, Евгений Ива-
нов – председатели на ОПО – Шумен.

- Приема информация относно участие на 
членове на ОПКК на БСП в работните групи на 
НС на БСП за провеждане на пълен цикъл отче-
ти и избори в БСП (устно).

- Приема информация за провеждане на пъ-
лен цикъл отчети и избори в хоризонталните 
структури на БСП (устно).

�� февруари �0�� г.
разширено заседание на

оперативното бюро на опкк на бсп

- Приема решение по проверка на работна 
група на ОПКК на БСП по жалбата и писмата на 
Милена Хинкова – член на НС на БСП.

- Приема решение да бъде внесена за об-
съждане на заседание на ОПКК на БСП писмена 
информация за направената проверка по пис-
мото от Николай Терзиев – вр.и.д.председател 
на ОбС на БСП-Казанлък; писмото от чле-
нове на ОбС на БСП–Казанлък; писмото от 
М.Дръндаревски–председател на Движението 
на ветераните в БСП–Казанлък и Д.Черковска 
– председател на Движението на ветераните 
в БСП–област Стара Загора; протоколи от за-
седания на ОбКК на БСП–Казанлък от 17 и 22 
декември 2015 г.; писмото от Васил Самарски 
– член на ОбС на БСП–Казанлък; заявление на 
проф.Б.Биволарски–член на ОблС на БСП–Ста-
ра Загора; становище от Стела Кехайова – член 
на ОбС на БСП–Казанлък; питане от Атанас Пъ-
дев – председател на ОбС на БСП–Павел баня, 
и член на ОблС на БСП, Стара Загора.

- Приема решение да бъде внесена за об-
съждане на заседание на ОПКК на БСП писме-
на информация по писмо от Николай Терзиев 
– вр.и.д.председател на ОбС на БСП–Казанлък; 
писмо и протокол от заседание на ОбКК на 
БСП–Казанлък от Корнелия Владева–предсе-
дател на ОбКК на БСП–Казанлък; писмо от Спас 
Момов – зам.-председател на ОбС на БСП–Ка-
занлък; писмо от Теодора Иванова – предсе-
дател на 107 ОПО-Казанлък; писмо от Продан 
Бюйлеков – председател на 211 ОПО–с.Горно 
Черковище, общ.Казанлък; писмо от Пламен 
Караджов – председател на 108 ОПО–Казан-
лък; писмо от Донка Симеонова – член на ИБ 
на ОбС на БСП–Казанлък и зам.-председател на 

ОбС на БСП–Казанлък.
- Приема решение по възражение от Дими-

тър Чутурков – председател на РС на БСП,„Вл.
Варненчик”, Варна;

- Приема решение за прекратяване разглеж-
дането на писмата, жалбата и молбата от Пла-
мен Станкулов – член на БСП-Видин; писмо от 
Иван Николов – бивш зам.-председател на ОбС 
на БСП-Видин, Наташа Тодорова и Цветанка 
Ненчева – членове на БСП-Видин.

- Приема решение жалбата от Николай Мар-
тинов – член на БСП–Девин, да бъде внесена за 
обсъждане на заседание на ОПКК на БСП.

- Приема решение да приеме за сведение 
писмото от Светлана Шаренкова – член на НС 
на БСП.

- Приема решение да се извърши проверка 
по жалба от Николай Николаев – зам.-председа-
тел на МО в БСП и председател на МО в БСП–
Перник; сигнал от членове на МО в БСП–Пер-
ник; сигнал от членове на МО в БСП–Перник.

- Приема проекта за указания за прилагане 
на изискванията на Устава на БСП при провеж-
дане на пълния цикъл отчети и избори в БСП.

- Приема решение за провеждане на разго-
вори от зам.-председатели на ОПКК на БСП с 
членовете на ОПКК на БСП за тяхната готов-
ност за участие в дейността на контролния ор-
ган на партията във връзка с липсата на кворум 
на две поредни заседания на ОПКК на БСП на 
30.01.2016 г. и 13.02.2016 г., Оперативното 
бюро на ОПКК на БСП.

- Приема решение за провеждане на заседа-
ние на ОПКК на БСП на 27 февруари 2016 г.

�� февруари �0�� г.
заседание на опкк на бсп

- Приема решение по проверка на Работна 
група на ОПКК на БСП по писмо от Николай Тер-
зиев – вр.и.д.председател на ОбС на БСП–Казан-
лък; писмото от членове на ОбС на БСП–Казан-
лък; писмото от М.Дръндаревски-председател 
на Движението на ветераните в БСП–Казанлък 
и Д.Черковска – председател на Движението на 
ветераните в БСП–област Стара Загора; прото-
коли от заседания на ОбКК на БСП–Казанлък 
от 17 и 22 декември 2015 г.; писмо от Васил 
Самарски – член на ОбС на БСП–Казанлък; заяв-
ление на проф.Б.Биволарски–член на ОблС на 
БСП–Стара Загора; становище от Стела Кехайо-
ва – член на ОбС на БСП–Казанлък; питане от 
Атанас Пъдев – председател на ОбС на БСП–Па-
вел баня и член на ОблС на БСП,Стара Загора.

- Приема решение по проверка на Работна 
група на ОПКК на БСП по писмо от Николай Тер-
зиев– вр.и.д.председател на ОбС на БСП–Казан-
лък; писмо и протокол от заседание на ОбКК на 
БСП–Казанлък, изпратени от Корнелия Владе-
ва-председател на ОбКК на БСП–Казанлък; пис-
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мо от Спас Момов – зам.-председател на ОбС 
на БСП-Казанлък; писмо от Теодора Иванова 
– председател на 107 ОПО–Казанлък; писмо от 
Продан Бюйлеков – председател на 211 ОПО–
с.Горно Черковище, общ.Казанлък; писмо от 
Пламен Караджов – председател на 108 ОПО–
Казанлък; писмо от Донка Симеонова – член на 
ИБ на ОбС на БСП-Казанлък и зам.-председател 
на ОбС на БСП–Казанлък.

- Потвърждава решението на ОБ на ОПКК на 
БСП от 13.02.2016 г. за прекратяване разглеж-
дането на писмата, жалбата и молбата от Пла-
мен Станкулов – член на БСП–Видин; писмо от 
Иван Николов – бивш зам.-председател на ОбС 
на БСП–Видин, Наташа Тодорова и Цветанка 
Ненчева – членове на БСП–Видин.

- Приема решение по жалба от Николай Мар-
тинов – член на БСП, Девин.

- Приема решение по жалба от Николай Ни-
колаев – зам.-председател на МО в БСП и пред-
седател на МО в БСП–Перник; сигнал от члено-
ве на МО в БСП–Перник; жалбата от членове на 
МО в БСП–Перник.

- Любка Игнатова напомни на членовете на 
ОПКК на БСП, че са членове на Работните гру-
пи, утвърдени с решение на НС на БСП за про-
веждане на пълен цикъл отчети и избори в Пар-
тията.

- Любка Игнатова напомни за неизпълнено 
решение на ОПКК на БСП за извършване на фи-
нансова проверка на ОблС на БСП–Смолян.

�� март �0�� г.
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- Приема решение по информацията за из-
вършената проверка на жалбата от членове на 
БСП–Русе. 

- Приема решение по жалбата от Александър 
Спасов Трайков – председател на МО в БСП – 
Плевен.

- Прекратява разглеждането на жалба от 
Светослав Пожидаев – председател на МО в 
БСП – р-н „Изгрев”, София-град; искане от Геор-
ги Йорданов – новоизбран председател на МО 
в БСП –- р-н „Изгрев” – София-град.

- Приема решение по жалба от Моника Ди-
нева – член на ОблС на БСП–Стара Загора; пис-
мото от Васил Самарски – председател на ОблС 
на БСП–Стара Загора; жалба от Моника Динева 
– член на ОблС на БСП–Ст.Загора, член на ОбС 
на БСП–Казанлък, Румяна Динева – член на ОбС 
на БСП–Казанлък, Пламен Караджов – предсе-
дател на ОПО, Теодора Иванова – председа-
тел на МО в БСП–Казанлък, Донка Симеонова 
– зам.-председател на ОбС на БСП–Казанлък.

- Приема решение по молба, жалба и сигнал-
но писмо от Пламен Станкулов – член на БСП–
Видин. 

- Приема решение по писмото от Г.Пидов 
– зам.-председател на ОбС на БСП–Банско, 
Д.Русков – член на ИБ на ОбС на БСП–Банско, 
Вл.Баряков – бивш председател на ОбС на 
БСП–Банско, К.Юнчов – председател на ОПО 
„Никола Голев”, Б.Сакарев – зам.-председател 
на ОбС на БСП–Банско и председател на ОПО, 
Добринище.

- Приема решение по жалбите от Мария Ди-
митрова Янчева – Борисова – член на БСП,район 
„Овча купел”, София-град, и Борислав Анаста-
сов – председател на МО в  БСП, р-н „Овча ку-
пел”, София-град. 

� април �0�� г.
разширено заседание на
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- Приема решение по жалба от Иво Николов 
Стамболийски – член на БСП-район „Примор-
ски”-Варна; писмо от Николай Джагаров – досе-
гашен председател на РС на БСП – район „При-
морски”, Варна; жалба-сигнал от Калин Гьошков 
– член на БСП- район „Младост”, Варна.

- Приема решение по писмо от Мария Геор-
гиева Чиповска – председател на ОЖС в БСП 
– Ямбол.

- Приема решение по писмо от Жори Алекси-
ев – председател на ОблС на БСП-Монтана, 
Емил Райнов – народен представител, Руси 
Статков – член на НС на БСП, Марин Маринов и 
Венцислав Евгениев – членове на БСП.

- Приема решение по жалба от Калоян Ма-
рев Калиманов – председател  на ОПО „Подем” 
– БСП, Ямбол. 

- Приема решение по жалба от председатели 
на ОПО – БСП, Пазарджик. 

- Приема решение по жалба от Пламен Стан-
кулов – председател на ОПО „Клуб Диалог” 
– БСП.

- Приема решение по запитване от Атанас 
Делибалтов – председател на ОбС на БСП-Сли-
вен. 

- Приема решение по сигнала от Организаци-
ония съвет на НС на БСП за общинската органи-
зация на БСП-Попово, Разград .

- Приема решение по жалба-сигнала от Йон-
ка Янкова – председател на Движението на ве-
тераните в БСП-район „Младост”, Варна. 

- Приема решение по жалба от членове на 
общинската организация на БСП – Петрич. 

- Приема решение по писмо от Бисерка Мо-
нева – зам.-председател на ОбС на БСП – Дев-
ня. 

- Приема решение по жалба от Мария Дими-
трова Янчева - член на БСП-район ”Овча купел” 
и жалба от Борислав Николаев Анастасов – 
председател на МО в БСП- район „Овча купел”.

- Приема решение заседанието на ОПКК на 
БСП, на което да се приеме Отчет за дейността 
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на ОПКК на БСП в периода между 48-ия и 49-ия 
конгрес на БСП, да се проведе на датата, на ко-
ято ще се проведе заседанието на НС на БСП.

�4 април �0�� г.
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- Приема решение по жалба от Теодора Ива-
нова – председател на 107 ОПО–Казанлък, 
Пламен Караджов – председател на 108 ОПО–
Казанлък и Продан Бюйлеков – председател на 
211 ОПО, с.Горно Черковище, общ.Казанлък; 
жалба от Васил Самарски – член на БСП; жал-
ба от Моника Динева – член на ОблС на БСП 
– Стара Загора; жалба от  Теодора Иванова 
– председател на 107 ОПО–Казанлък, Пламен 
Караджов – председател на 108 ОПО–Казанлък 
и Продан Бюйлеков – председател на 211 ОПО, 
с.Горно Черковище, общ.Казанлък;

- Приема решение по жалба от Мария Дими-
трова Янчева – Борисова – член на БСП, район 
„Овча купел”, София-град, делегат на районна-
та конференция; жалба от Борислав Николаев 
Анастасов – председател на МО в БСП – район 
„Овча купел” и член на РС;

- Приема решение по писмо от Бисерка Мо-
нева – член на БСП–Девня;

- Приема решение по жалби от Пламен Йор-
данов Станкулов – член на БСП–Видин;

- Приема решение по писмо от Жори Алекси-

ев, д-р Емил Райнов, Марин Маринов и Вен-
цислав Евгениев – членове на БСП;

- Приема решение по жалби от Иван Соклев, 
председател на ОПО–с.Старо село, община 
Радомир; жалба от Силвия Иванова Мирчева; 
жалбата от Стефан Андонов Велинов – предсе-
дател на ОПО на БСП–Клуб на търговския ра-
ботник, Радомир;

- Приема отчет за дейността на ОПКК на 
БСП в периода между 48-ия и 49-ия конгрес на 
БСП;

- Приема решение за включване на Приложе-
ние 2 в отчета за дейността на ОПКК на БСП в 
периода между 48-ия и 49-ия конгрес на БСП;

- Приема решение по жалба от Калоян Кали-
манов – председател на ОПО”Подем”, Ямбол, 
делегат на отчетно-изборната конференция на 
БСП-Ямбол; писмо от ОбКК на БСП–Ямбол; въз-
ражение от Калоян Калиманов; оспорване на 
резултатите от проверката на ОбКК на БСП–Ям-
бол от Калоян Калиманов; писмо от Лилия Хри-
стова Петрова – член на БСП–Ямбол;

- Приема решение по жалба от Иво Стамбо-
лийски – член на БСП-Варна; писмо от Николай 
Джагаров – член на БСП–Варна; писмо от ГКК 
на БСП–Варна; писмо от ГКК на БСП–Варна; 
жалба/сигнал от Калин Гьошков – член на БСП–
Варна; писмо от ГКК на БСП–Варна;

- Приема решение по извършване на финан-
сова проверка на ОблС на БСП–Смолян.
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За периода май 2012 – април 2016 г. са проведени �9 заседания на ОПКК на БСП. 

АНГЕЛ НИКОЛОВ БАТАКЛИЕВ - 21
ВАЛЕНТИН НИКОЛЧОВ ПЕТКОВ - 24
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА - 24
ВАНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА - 26
ГЕРГАНА ПЕТРОВА МИХАЛЧЕВА - 12
ДАНЧО ТОДОРОВ КОРУЕВ - 24 и 1 по чл.17, т.5
ДАРИНА МАРКОВА ПАЧЕВА - 23
ДЕТЕЛИН ЦВЕТКОВ ДУХЛИНСКИ - 4
ДЕЯН ХРИСТОВ ДЯКОВ - 15
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ ДИМИТРОВ - 5
ДИНКО ВЪЛЧЕВ ЖЕЛЕВ - 27 и 1по чл.17,т.5
ДОБРИНКА ИВАНОВА МОНЕВА - 6 и 1 по чл.17, т.5
ЕМИЛ ЖАКЛЕН БЕХАР - 27
ЖАНА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА - 20
ИВАН ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ - 9
ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА - 25 и 1 по чл.17, т.5
ИРИНА ИВАНОВА АВРАМОВА - 6
ИРИНА ЛЮБОМИРОВА МИХАЙЛОВА  - 22
КАЛОЯН РУМЕНОВ МОНЕВ – 1 (напуснал БСП и освободен от състава на ОПКК на БСП от 
15.07.2014 г.)
КАТЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА - 13 и 1 по чл.17, т.5
ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДЕРНЕВА – 7  (напуснала БСП и освободена от състава на ОПКК на БСП
от  28.03.2015 г.)
ЛЮБКА ХРИСТОВА ИГНАТОВА - 28 и 1 по чл.17, т.5
МАРИО ТОМОВ ТРАЙКОВ -  10 и 6 по чл.17, т.5
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА – 24 (с прекратено членство в БСП от 18.08.2015 г. след 
избирането й за Омбудсман на РБългария)
МАЯ ИВАНОВА РАДАНОВА - 18
НИНА ЛАЗАРОВА ГЕРИНСКА-МИХАЙЛОВА - 28
РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА - 27
РАЛИЦА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА-ЛЮБЕНОВА - 22
СТАНИСЛАВ ЧАВДАРОВ МЛАДЕНОВ - 20
ТОДОРКА АЛЕКСИЕВА ДИМОВА-МУРДЖЕВА - 12
ЮСУФ ИБРАХИМОВ ЧАУШЕВ – 9
Забележка: На 4.10.2015 г. съставът на ОПКК на БСП беше попълнен с трима нови членове: 
Александър Венциславов Манолов, Красимир Статков Статков и Мадлен Кирилова Стоянова.
АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ – 4.
КРАСИМИР СТАТКОВ СТАТКОВ – 1.
МАДЛЕН КИРИЛОВА СТОЯНОВА – 4.

Приложение 2

спраВка
за присъстВия  В заседанията  на

общопартийната контролна комисия на бсп
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спраВка
за присъстВия В заседанията

на оператиВното бЮро на
общопартийната контролна комисия на бсп 

За периода май 2012 – април 2016 г. са проведени �� заседания на ОБ на ОПКК на БСП. 

ВАНЕЛИНА АРНАУДОВА - 21
ДИНКО ЖЕЛЕВ - 29
ЕМИЛ БЕХАР - 30
ИВАН АПОСТОЛОВ - 5 (освободен от състава на ОБ на ОПКК на БСП по негова молба от 
1.12.2015 г.)
ИРИНА МИХАЙЛОВА - 24
ЛЮБКА ИГНАТОВА - 32
МАРИО ТРАЙКОВ - 17 (5 по чл.17,т.5)
МАЯ МАНОЛОВА - 21
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