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ОТЧЕТ НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 
НА БСП ЗА ПЕРИОДА МЕЖДУ 49-ИЯ И 50-ИЯ КОНГРЕС 

НА  БСП
Отчетът за дейността на Общопартийната контролна комисия на БСП през 

периода между 49-ия и 50-ия конгрес на БСП обобщава извършеното от нея, 
анализира основните проблеми, откроили се като предмет на жалби, проверки 
и обсъждания, оценява мястото и ролята на контролните органи в процеса на 
функциониране и развитие на Партията.

Избраната от 40-ия конгрес Общопартийна контролна комисия на БСП насо-
чи своята дейност към изпълнение на възложените й в чл. 36, ал. 7 от Устава 
на БСП правомощия да:

- проверява спазването на Устава и правилниците за неговото приложение 
от партийните членове, органи и организации;

- проверява финансовата дейност на организациите и органите на партията, 
свързани с тяхното функциониране и провежданите предизборни кампании; 
упражнява вътрешнофинансов контрол върху изпълнението на партийния бю-
джет и стопанските дейности на партията;

- проверява организационната и деловодната отчетност на организациите и 
органите на партията, както и стопанисването на партийното имущество;

- търси отговорност за нарушенията на Програмата, Устава на партията и 
правилниците за неговото приложение, законите на страната, на нормите на 
обществения морал и налага мерки за партийно въздействие;

- разглежда и решава жалби и възражения, вътрешнопартийни спорове, как-
то и въпроси на партийната етика;

- проверява сигнали за нарушения при приемане, отпадане и изключване от 
партията, при налагане на мерки за партийно въздействие; при избора на пар-
тийните органи и на кандидатите на БСП за публични длъжности.

49-ият конгрес избра 31 членове на Общопартийната контролна комисия и 
Валентина Богданова за неин председател. През мандата, след напускане на 
двама от членовете на комисията, по реда на чл. 32, ал. 3 съставът й беше 
попълнен от Гергана Алексова и Костадинка Аврамова. На първото си заседа-
ние комисията избра оперативно бюро от девет членове, в т. ч. двама замест-
ник-председатели: Мадлен Стоянова – „Уставни норми” и Ванелина Арнаудова 
– „Финансов контрол”, секретар – Александър Манолов и членове: Емил Бехар, 
Жана Иванова, Зоя Цвяткова, Любка Игнатова и Нина Геринска. Приетите „Ос-
новни положения за дейността на Общопартийната контролна комисия, избра-
на на 49-ия конгрес на БСП” определиха структурата на комисията, компетен-
циите на заместник-председателите и на секретаря на Оперативното бюро.

Организационно-техническото осигуряване на работата на комисията беше 
осъществявано от двама щатни сътрудници – един главен експерт и един екс-
перт.

През отчетния период бяха проведени 29 заседания на Общопартийната 
контролна комисия, от които 8 съвместно с Националния съвет на БСП, и 27 
заседания на Оперативното бюро. 

През периода след 49-ия конгрес в деловодството на комисията са постъ-
пили 415 писмени жалби, писма, сигнали, възражения, молби, питания, пред-
ложения и заявления от социалисти, партийни органи и организации, както и 
материали от местни контролни комисии. Приключени са 361 преписки. От тях: 
с решение или становище на ОПКК – 159, с решение или становище на Опе-
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ративното бюро – 31, с проведен разговор  - 51, с писмени отговори – 36, за 
сведение и информация – 59, оставени без последствия- 7 /с изтекли срокове 
и извън правомощията на ОПКК/, протоколи, решения и други материали от 
местни органи – 15, оттеглени – 3.

Анализът на съдържанието на изпратените до Общопартийната контролна 
комисия на БСП документи показва, че основните проблеми, поставени в тях, 
са:

 » организационното състояние на общински партийни организации; сигна-
ли за нарушение на Устава и правилниците за неговото прилагане при провеж-
дане на заседания на общинските конференции и на отчетно-изборната кампа-
ния в местни партийни организации; стила и методите на работа на партийните 
съвети и избраните изпълнителни бюра; 

 » налагане на мерки за партийно въздействие и прекратяване на член-
ството в БСП;   

 » въпроси на партийната етика;                                                                                           
 » спазването на Устава и правилниците за неговото прилагане;
 » отказан достъп до вътрешнопартийна информация;
 » искане на съдействие от ОПКК на БСП за извършване на финансови ре-

визии в общински партийни съвети;
 » възражения срещу решения на НС на БСП.

Общопартийната контролна комисия положи сериозни усилия за добросъ-
вестно и обективно разглеждане на постъпилите до нея жалби, възражения, 
сигнали и писма. Практика е материалите за обсъждане и докладването на ра-
ботните групи да се извършва след срещи със засегнатите страни, проучва-
не на конфликтите и проверка на съществуващите документи по конкретните 
случаи. Повечето решения на комисията са предхождани от констативна част, 
коментираща допуснатите нарушения, както и реда, по който следва да осъ-
ществяват дейността си партийните органи. Повечето от решенията на комиси-
ята са приемани с консенсус. Основната ни цел беше както в предварителните 
разговори, така и в рамките на дискусиите по време на заседанията да бъдат 
преодолявани различията и да се търсят потенциалните възможности на пар-
тийните органи, организации и членове за трайно разрешаване на поставените 
пред Общопартийната контролна комисия въпроси.

Анализът на работата през изтеклия период дава основание да предложим 
на делегатите на 50-ия конгрес на БСП нашите изводи и оценки, свързани с от-
кроили се същностни проблеми на организационното състояние на партийните 
структури и прилагането в практиката на партийните органи и организации на 
постановките на Устава и правилниците за неговото прилагане, приети от На-
ционалния съвет на БСП.

Първият проблем е свързан с организационното състояние на местните пар-
тийни организации, стила и методите на работа на партийните съвети и влоше-
ни вътрешнопартийни отношения.

В изпълнение на уставните си задължения ОПКК на БСП се основаваше на 
Правилника за регистрацията в БСП и осъществяване дейността на идейно-по-
литическите и професионално-творческите партийни структури, на Правилни-
ка за финансовата и деловодна дейност в БСП, на Правилника да трудовите 
правоотношения в БСП и на приетия в този мандат на Националния съвет Пра-
вилник за избор на партийни органи и на участници в различните форми на 
работа в БСП. Проверките от членове и работни групи на ОПКК в основните, 
общински и  районни партийни организации констатират, че основните пар-
тийни документи не се познават в достатъчна степен, че нерядко се прилагат 
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норми,  чиито записи в Устава конгресът е променил. Сега действащият устав 
е приет през 2017 година, но отново не е издаден в достатъчен тираж, за да 
бъде предоставен на всички членове на партийните съвети и контролните ко-
мисии, на всички председатели на основни партийни организации, както и на 
новоприетите членове на партията.

В началото на мандата, въпреки проведения 49-и конгрес на БСП, ОПКК  
продължи да разглежда жалби, които оспорват легитимността на проведените 
събрания и отчетно-изборни конференции, както и избора на местните пар-
тийни органи и техните  председатели. Жалби с такова съдържание бяха из-
пратени от Казанлък, Монтана, Ловеч, Варна, Видин, Своге, Долни Чифлик.
Основанията за съдържанието на част от жалбите са свързани и с решения на 
общопартийните органи от предишния отчетен период.

След решенията на комисията част от избраните общински съвети успяха 
да преодолеят вътрешнопартийното напрежение, в други предприетите мерки 
не успяха да обединят трайно всички страни във вътрешнопартийния спор. На 
няколко свои заседания в рамките на мандата ОПКК разгледа жалби и сигнали 
на социалисти от Монтана / на 5 заседания/, Шумен /на 8 заседания/, Хасково 
/на 4 заседания/. Чрез тях те оспорваха легитимността на проведените общин-
ски конференции и последвалите техни заседания, заявяваха несъгласие със 
стила и методите на работа на избраните партийни органи. 

Направените проверки от работните групи на ОПКК, проведените срещи, 
изслушванията на заседанията на комисията показват влошени вътрешнопар-
тийни отношения, неумение, а и нежелание да се търсят и прилагат обединя-
ващи решения. Произнасянето ни по конкретните казуси и настояването ни 
местните партийни съвети да предприемат сериозни организационни и поли-
тически действия за стабилизиране на партийните организации не доведоха 
до трайно преодоляване на съществуващите проблеми.Прави впечатление, че 
в голямата си част вътрешнопартийните спорове са мотивирани от процеси, 
протичащи през годините, и неполучили необходимата политическа оценка. 
Не са преодолени тенденции и явления, които вече са били предмет на конста-
тации, изводи, препоръки и решения на Общопартийната контролна комисия. 
Затова със свои решения комисията   отправи предложения към Националния 
съвет на БСП в рамките на уставните му правомощия да предприеме свои мер-
ки за организационното и политическо укрепване на тези организации. Ясно 
е, че без последващи действия за отстраняване на констатираните проблеми 
и най-справедливите и работещи решения на Общопартийната контролна ко-
мисия не биха променили съществено установените противоречия и слабости.

За първи път в последните години до Общопартийната контролна комисия 
постъпиха сериозен брой сигнали и жалби за отказан достъп до вътрешнопар-
тийна информация. Кръгът от жалбоподатели включва: местни контролни 
комисии – за непредставени документи от партийни съвети и основни орга-
низации и невъзможност да извършат проверки на броя на членовете и със-
тоянието на ОПО; социалисти, които проявяват интерес към конкретни реше-
ния на партийните съвети; кандидати за председатели на общински партийни 
съвети, проявили интерес към графика за провеждане на отчетно-изборните 
събрания и състава на избраните делегати на общинските конференции. Без-
спорно е, че местните контролни комисии /общински, районни и градски/ имат 
ясни уставни правомощия, уредени в чл. 24, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 от Устава на 
БСП, да проверяват организационната и деловодна отчетност и финансова-
та дейност на основните партийни организации и местните партийни съвети. 
Следва да бъде ясно, че и партийните съвети, и контролните комисии са органи  
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на партийните организации със свои права и задължения и отношенията им 
трябва да бъдат съобразени с партийния устав. В последния случай Оператив-
ното бюро на ОПКК препоръча на действащите председатели на партийни съ-
вети да дадат възможност на всички кандидати да се запознаят в партийните 
клубове с делегатските състави и да участват равноправно в отчетно-изборна-
та кампания.

Настоящата отчетно-изборна кампания в БСП поради извънредните обстоя-
телства, свързани с епидемията от COVID-19, протече твърде необичайно -  в 
рамките на 10 месеца. От 1.12.2019 година до 26. 09. 2020 година, с пре-
късване от повече от 3 месеца, бяха проведени отчетно-изборните събрания 
на основните партийни организации, отчетно-изборните конференции на об-
щинските, районните и градските партийни организации, пряк избор на пред-
седател на БСП – до настоящия Конгрес. В края на този период на преден 
план излезе един не нов, но получил сериозна публичност проблем – броят на 
членовете на партията, тяхното движение и отчетност съгласно изискванията 
на Устава и на действащия Правилник за регистрацията в БСП. В началото 
на всяка отчетно-изборна кампания, включително и на тази, Общопартийната 
контролна комисия изпрати на местните партийни съвети и контролни коми-
сии указание за извършване на прегледа на съставите на партийните органи-
зации, за реда, по който следва да се прекратява членството в партията при 
условията на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Устава на БСП. Информацията в електронния 
регистър на членовете,  числата в годишните статистически отчети и броят на 
социалистите, получили право да участват и на участвалите в прекия избор на 
председател не дават яснота, а поставят въпроси, на които нито партийните 
съвети, нито контролните комисии могат да дадат уставнообосновани убеди-
телни отговори. 

През отчетния период работни групи на Общопартийната контролна коми-
сия направиха проверка на финансовото и организационно състояние на об-
щинските партийни организации от областите Враца, Монтана и Перник, на 
районните партийни организации в град Варна, на общинската партийна орга-
низация в Долни чифлик и по сигнали до комисията – и на други партийни ор-
ганизации, като е приела и конкретни решения. Постъпилите в хода на отчет-
но-изборната кампания обаче писмени и устни сигнали за завишени състави, но 
и за незаписани социалисти и пропуснати основни организации сочат сериозни 
проблеми в дейността на партийните съвети  при изпълнение на уставните им 
задължения да водят регистъра на социалистите и основните партийни орга-
низации, да осъществяват ръководство и координация на дейността им, да ги 
подпомагат при изпълнение на партийните задачи. Общопартийната контрол-
на комисия напомня на партийните органи, че членството в БСП е индивидуал-
но и доброволно, че по партийния статус на социалист се произнася с решение 
или с констатация партиен орган – събрание на основната организация или 
партиен съвет /чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Устава на БСП/.

Вторият проблем е свързан с обжалвани решения за налагане на мерки за 
партийно въздействие и прекратяване на членството в партията. Съгласно чл. 
36, ал. 7, т. 6 Общопартийната контролна комисия се произнася по постъпили 
сигнали за нарушения на процедурите при отпадане и изключване от партията 
и при налагане на мерки за партийно въздействие.

Три са основните типа нарушения на Устава, които констатира ОПКК. Пър-
вият е свързан с прилагането на чл. 12, ал. 1 от Устава на БСП, който пред-
вижда партийният статус на член на партията да бъде решаван от основната 
партийна организация, в която членува, или от партийния орган, на който е 
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член. Неоснователни са постъпилите писма и претенциите към Общопартий-
ната контролна комисия да налага мерки за партийно въздействие и да взема 
решения за изключване на социалисти, след като Уставът не й е дал подобни 
правомощия. Вторият е свързан с неглижирането на безспорното право на со-
циалистите, записано в чл. 10, т. 8, да присъстват, когато се обсъжда партий-
ното им положение и дейност. Третият тип нарушения засяга спазването на чл. 
12, ал. 5 от Устава на БСП, който изисква  решенията за налагане на мерки за 
въздействие по чл. 12, ал.4, т. 3, 4 и 5 да се приемат с мнозинство повече от 
половината от членовете на организацията или органа.                 Проучването 
на конкретните жалби, изслушванията на заседанията на комисията и съдър-
жанието на провежданите дискусии показват, че конфликтите не се изчерпват 
с формалната процедура. Тя не може да скрие влошени вътрешнопартийни, 
но и лични отношения, открито несъгласие със стила и методите на работа и 
политическото поведение на партийните ръководства, съмнения за скрита зад 
процедура разправа с вътрешнопартийни опоненти.

В почти всички жалби, писма и сигнали се поставя и въпросът за партийната 
етика. От 2009 година във всеки свой мандат, включително и в този, Общопар-
тийната контролна комисия приема проект за Етичен кодекс, който следва да 
бъде приет от съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП. Приет Етичен кодекс 
партията все още няма, но си даваме сметка, че добрите ограничителни идеи 
в него не могат да регулират успешно вътрешнопартийните ни отношения, ако 
липсва политическата воля на членовете на партийните ръководства и осъз-
натата отговорност на членовете на партията, независимо от партийната им и 
публична длъжност. 

Третият проблем  е свързан с познаването и прилагането в партийната прак-
тика на Устава на БСП и правилниците за неговото прилагане.

През отчетния период Общопартийната контролна комисия и нейното опе-
ративно бюро са се произнасяли с решения и са приемали становища по някол-
ко групи въпроси, на които документите на партията дават ясен отговор.

Първата група въпроси, постъпили до ОПКК чрез писма, запитвания и жалби, 
е свързана с уставния ред за легитимно свикване на заседание на партийните 
съвети, в това число и на Националния съвет на БСП. Отговорът на комисията 
се съдържа в текстовете на Устава на БСП – заседание на партийния съвет се 
свиква по решение на изпълнителните бюра или по искане на една трета от 
членовете на партийния съвет. Независимо чия е инициативата, и  двата вида 
свиквания са еднакво легитимни и по един и същи начин ангажират всички чле-
нове на партийния съвет за участие в заседанието. 

Свързани с първата са и въпросите за легитимността на провежданите за-
седания. Редът за вземане на решения в БСП е уреден в чл. 6, ал. 2 от Уста-
ва – решенията в партийните органи и организации се вземат с обикновено 
мнозинство при участие на повече от половината от членовете им /освен ако 
в Устава не е предвидено друго/.Проблемът с кворумите на партийните ор-
гани не е нов, но сме длъжни да напомним, че съгласието да бъдеш избран в 
ръководните органи на партията означава и отговорност да участваш активно 
в тяхната работа. Действащият Устав е предвидил в чл. 15, ал 6 и отпадане 
от състава на местен или национален орган на избран негов член, който е ре-
довно уведомяван, но отсъства повече от четири поредни редовни заседания 
без уважителна причина. Анализ на прилагането на този текст все още не е 
направен.

С приемането през 2008 година на нов устав беше въведена мандатност 
за председателите на общинските, районните, областните и на Националния 
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съвет на БСП, както и за председателите на местните и на Общопартийната 
контролни комисии. Съгласно чл. 18, ал. 2 това ограничение може да не се от-
нася за председателите на общинските организации с под 150 члена, за които 
има нарочно решение на Националния съвет. През тази отчетно-изборна кам-
пания, въпреки двукратното приемане на точка в дневния ред на заседания 
през м. февруари, Националният съвет не прие решение за удължаване или не 
на броя на мандатите на председателите. Проведените общи събрания не се 
съобразиха с уставния текст, а преизбирането на досегашните председатели 
беше оспорвано пред ОПКК. Оперативното бюро на комисията на свое заседа-
ние от края на месец февруари е препоръчало на НС да изпълни своевремен-
но уставните си задължения по чл. 18, т. 2, включително и да се произнесе по 
проведените вече общи събрания.

Във връзка с писмо от Георги Пирински и членове на НС на БСП относно 
изпълнение на решение на Националния съвет на БСП от 30.06.2019 година 
за намаляване на бюджета и съкращаване на броя на щатните сътрудници на 
НС и с Искане за становище от Кирил Николаев Добрев  Оперативното бюро 
на ОПКК извърши проверка по спазването на Правилника за трудовите право-
отношения в БСП. Въз основа на резултатите Оперативното бюро констатира, 
че при изпълнение на решението от 30. 06. 2019 година е направен опит за 
спазване на формалната процедура, предвидена в Кодекса на труда. Проце-
дурата по подбор обаче е осъществена неубедително. Приложените критерии 
са общи, те не отчитат специфичните функционални характеристики на щатни 
политически сътрудници на Националния съвет на политическа партия. Не е 
изпълнена със съдържание алинея 5 на чл. 47, която твърди, че политическите 
сътрудници са членове на партията, работят под ръководството на изборния 
орган и се отчитат пред него. Проверката установи, че не се спазва /и от пре-
дишни ръководства/ изискването на чл. 47, ал. 3 и на Правилника за трудовите 
правоотношения в БСП при привличането на щатни сътрудници да се отчита 
становището на основната партийна организация, в която те членуват. Актуа-
лизираният Правилник за трудовите правоотношения е предвидил и възмож-
ности за решения на Националния съвет на БСП при намаляване на обема на 
работа или при невъзможност за изплащане на договорените месечни заплати 
за повече от три месеца, които обаче не са използвани.

Четвъртият проблем е свързан с финансовата дейност на партията.
През периода след след 49-ия конгрес на БСП работни групи на Общопар-

тийната контролна комисия извършиха финансови ревизии на общинските и 
областните съвети на БСП в областите Враца, Видин, Бургас, Монтана, Перник 
и на градския и районните съвети във Варна, както и на Националния съвет на 
БСП. Съставени са ревизионни документи с констатации и препоръки и общо-
партийната контролна комисия е приела необходимите решения по тях. 

Счетоводната отчетност на Националния съвет на БСП е организирана и се 
води в съответствие със Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, 
Закона за политическите партии, Правилника за финансовата и деловодна 
дейност в БСП и други нормативни документи, които регламентират отчетност-
та и финансовата дейност на НС на БСП. Счетоводните документи, регистрите 
и изработените и предоставени годишни финансови отчети представят вярно 
имущественото и финансово състояние на НС на БСП, отчетния финансов ре-
зултат и промените в паричните потоци и собствения капитал.

Нормативната база за отчитане на финансовата дейност на политически-
те партии и новите й изменения, както и спазването на действащото трудово 
и осигурително законодателство поставят по-високи изисквания към органи-
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зацията на финансовата дейност и на счетоводната отчетност в Българската 
социалистическа партия. Те са свързани с проверки, анализи на документи, 
справки, информации, извлечения, доклади, договори, писмени обяснения и 
други, представяни на Сметната палата, на Националния осигурителен инсти-
тут, на Националния статистически институт, на банките и на други институции.

През периода от месец януари 2016 година до месец юни 2020 година по 
бюджета на Националния съвет на БСП са постъпили общо 40 474 723 лева, 
разпределени както следва: преходен остатък на 31.12.2015 година – 804 673 
лева, собствени приходи – 2 658 205 лева /в това число: членски внос, внесен 
в НС на БСП – 399 949 лева; дарения от физически лица – 2 258 256 лева/, 
държавна субсидия – 33 936 863 лева и кредити на НС на БСП – 3 074 982 
лева.

От 2016 година се ползва овърдрафт-кредит на стойност 200 000 лева, кой-
то през 2017 година е предоговорен на 600 000 лева. Към края на отчетния 
период той е използван в пълния му размер.

Основните приходи /83,58%/ са от постъпилата през ревизирания период  
държавна субсидия, като част от нея е разпределена чрез областните и град-
ските съвети на общинските и районните съвети на БСП. По години получената 
държавна субсидия е в размери, както следва: 2016 година – 4 765 944 лв., 
2017 година – 10 513 194 лв., 2018 година – 12 043 144 лв., 2019 година – 
5 393 479 лв., към юни 2020 година – 1 221 102 лв.

През отчетния период по бюджета на НС на БСП са изразходвани 37 723 827 лв. 
От направените разходи най-голям е делът на фонд „Работна заплата” /въз-

награждения по трудови договори и осигуровки/ - 9 297 060 лв. В началото на 
отчетния период, с решение на НС на БСП, е приет щат от 111 сътрудници, в т. 
ч. 74 политически и 37 технически. На заседание на НС на БСП от 25.03.2018 
година е утвърдена структура и щат от 151 сътрудници на НС. На 30 юни 2019 
година Националният съвет взема решение за щат от 64 служители, разпре-
делени в обща администрация – 17 и в специализирана администрация – 44, 
резервните щатове са 3.

Разходите за финансова помощ са 8 604 422 лв., която включва преведе-
ните в областните и градските съвети част от държавната субсидия, разходи 
за счетоводство /322 000 лв. за възнаграждения на областните счетоводи-
тели/, разходи за обучения и семинари, разходи за дейността на трите хори-
зонтални структури в БСП /411 528,26 лв/, както и допълнителна субсидия 
за партийните съвети в специфични райони на страната /92 108 лв./.   Пре-
ведената в областните и градски съвети за осигуряване на дейността на об-
щинските и районните партийни съвети е  6 280 555 лв., като са направени и 
допълнителни  други разходи за финансова помощ от 1 912 338,24 лв. Редът 
за определяне на размера на превежданата към местните партийни съвети 
се е определяла от НС при приемане на бюджетите за календарните години 
– от 1,20 лв. на глас в първата половина на 2016 година на 2,40 лева на глас 
във втората половина на годината, от месец април 2017 година – 2,50 лв. на 
глас, през цялата 2018 година – 2,60 лева на глас, от месец юли 2019 годи-
на – 0,20 лв. на глас. През 2020 година субсидия на областните и градските 
съвети не е превеждана. 

Разходите за собствените електронни и печатни издания /вестник „Дума” и 
БСТВ/ са в размер на 7 312 335,28 лв., в т. ч. за вестник „Дума” през периода 
2016 – юни 2020 година 2 911 282,28 лв. и за БСТВ през периода 2019 – ме-
сец юни 2020 година – 4 401 053 лв. 

За изборни кампании са изразходвани 2 090 457 лв., от които за парламен-
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тарните избори през 2017 година – 764 400 лв., за изборите за Европейския 
парламент през 2019 година – 1 144 963 лв., за местните избори през 2019 
година – 123 079 лв., за частични избори – 58 015 лв. 

Разходите за пленуми, съвещания и масови прояви са в размер на 1 281 366 
лв., а за командировки – 1 065 741,89 лв., като за командировки в страната са 
изразходвани 428 988,39 лв., а в чужбина – 636 753,50 лв. 

За възнаграждения по граждански договори са изразходвани 813 045 лв., 
като сключените граждански договори по години са както следва: 2016 година 
– 236, 2017 година – 354, 2018 година – 425, 2019 година – 228 и до м. юни 
2020 година – 23.

За медийни услуги са изразходвани 536  580 лв., за телекомуникационни 
услуги – 338 797,25 лв. социални разходи /ваучери/ - 171 600 лв.

16,58% от разходите /6 254 865,47 лв./ са разходи за: автомобилен транс-
порт /475 627 лв./, за инвентар и офис техника, наеми, режийни разходи, про-
токолни /99 836 лв./, заседанията на 49-ия конгрес на БСП /859 126 лв./, про-
паганда и агитация, външни услуги, членски внос и др.

С решение на Националния съвет на БСП от 3 септември 2019 година с из-
менение и допълнение на Правилника за финансовата и деловодна дейност в 
БСП бе създаден Публичен регистър на паричните дарения, осъществени при 
условията и по реда на вътрешните правила за провеждане на постоянна дари-
телска кампания, различна от дарителската предизборна кампания. Публични-
ят регистър се ръководи от Управителен съвет, който ежегодно, до 15 януари 
на следващата финансова година, изготвя годишен доклад, който чрез Изпъл-
нителното бюро се внася за одобрение в Националния съвет на БСП. През тази 
година такъв доклад не е внасян в НС на БСП.

Към 31.12.2019 година паричните средства на НС на БСП са както следва: 
каса в лева – 6 614,41 лв. и в банка – 50 367,92 лв. Задълженията на Нацио-
налния съвет на БСП към доставчици към 30. 06. 2020 година са в размер на 
451 919,52 лева. 

Дълготрайните материални активи на Националния съвет на БСП към 
31.12.2019 година са за 1  247 226 лв., в т. ч. сгради – 34 275 лв., машини, 
оборудване и апаратура – 355 847 лева, транспортни средства – 736 966 лв., 
съоръжения и други – 120 138 лв.

През ревизирания период одитори на Сметната палата са извършили четири 
проверки, съответно за бюджетните 2016, 2017, 2018 и 2019 година и всички 
направени от тях препоръки са изпълнени.

Заедно с това комисията констатира, че през отчетния период се наблюда-
ва неравномерност в приходите, която се дължи основно на постъпленията от 
държавната субсидия. Сумата от приходите през първата отчетна година се 
удвоява през втората, увеличава се с още 50% през третата, за да спадне през 
настоящата година под нивото на първата. Това се отразява и на разходите, 
като изисква промяна на приоритетите и целесъобразността им. 

В нарушение на чл. 33, т. 6 и  чл. 21 от Правилника за финансовата и дело-
водна дейност в БСП към момента на проверката все още Националният съвет 
на БСП не е приел отчета за бюджетната 2019 година и бюджета за финансо-
вата 2020 година. Това дава основания за спорове и съмнения относно целе-
съобразността на разходите, направени през настоящата година.

За разрешаване на сериозни вътрешнопартийни проблеми Общопартийната 
контролна комисия положи усилия за успешно взаимодействие с партийните 
органи и организации. Съгласно алинея 3 на чл. 29 от Устава на БСП  предста-
вители на ОПКК по разпределение на комисията участват в съставите на Об-
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ластните съвети. По решение на НС на БСП в работните групи за подпомагане 
на отчетно-изборната кампания бяха включени и членове на комисията.

Продължи и добрата практика на взаимодействие с местните контролни ко-
мисии. Техни представители бяха ангажирани при проверките на Общопартий-
ната контролна комисия, а при постъпили жалби и сигнали и от тяхна компе-
тентност търсехме изричното им становище и решение. Но връзката между 
Общопартийната и местните контролни комисии се нуждае от повече съдържа-
ние. Приетите в началото на мандата и изпратени до партийните съвети  Указа-
ния за работата на местните контролни комисии са добро методическо пома-
гало, но не успяхме да проведем всички предвидени обучения по области и да 
изясним  изискванията на променения устав и актуализираните правилници за 
неговото прилагане. Необходимо е да отбележим, че ако работата на местни-
те контролни комисии беше по-активна, ако превантивните им действия бяха 
извършени своевременно, немалка част от формалните нарушения нямаше да 
бъдат обжалвани в Общопартийната контролна комисия. В част от общинските 
партийни организации текущият контрол на комисиите е занижен, а на места 
функциите им умишлено се неглижират. През този мандат се наблюдава по-от-
четливо тенденцията на неразбиране, а и неприемане на необходимостта  да 
се спазват приетите правила за организацията и функционирането на партия-
та, а от там – оспорване на правата  на  контролните й органи.

Напомняме, че Уставът на БСП е уредил правомощията и на партийните съ-
вети, и на контролните комисии  и  ефективното изпълнение на общите ни от-
говорности може  да направи Българската социалистическа партия мотивира-
на и единна, с добър публичен образ и  авторитет, с  разширяващо се влияние 
в  обществото.
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ЗАСЕДАНИЯ НА ОБ НА ОПКК на БСП
10 юни 2016 г.

 » Обсъждане на молби и жалби до ОПКК на БСП в периода преди, по вре-
ме и след 49-ия Конгрес на БСП и определяне на работни групи за проверка.

 » Писмо от съвета на председателите на основни партийни организации 
на БСП – Монтана.

 » Писмо от членове на БСП, Ловеч; жалба до ОбКК на БСП, Ловеч от Дими-
тър Горов; протокол от заседание на ОбКК на БСП, Ловеч; протокол от делегат-
ско съвещание на делегатките от област Ловеч на V-та Национална конферен-
ция на ОЖС в БСП; препис-извлечение от протокол на събрание на ОЖС в БСП, 
Ловеч; сигнал от Страцимир Веселинов Петков, член на БСП, Ловеч; декларация 
от делегати на общинската конференция на БСП, Ловеч; протокол №2 от засе-
дание на 23-та общинска конференция на БСП-Ловеч от 4.06.2016 г.

 » Жалба до 49-ия конгрес на БСП от доц. д-р Иво Николов Стамболийски, 
член на БСП, район „Приморски”, Варна; писмо от проф.Николай Джагаров, 
член на БСП, район „Приморски”, Варна; декларация до 49-ия конгрес на БСП 
от доц.д-р Иво Николов Стамболийски и членове на БСП, район „Приморски”, 
Варна.

 » Писмо от Георги Николов и Георги Рачев, членове на БСП-Горна Оряхо-
вица.

 » Писмо от членове на БСП, Долни Чифлик, делегати на общинската кон-
ференция.

 » Жалба от членове на БСП, Своге, делегати на Общинската конференция.
 » Жалба от Мария Димитрова Янчева-Борисова, член на БСП р-н „Овча 

купел”, София-град; жалба от Борислав Анастасов, председател на МО в  БСП, 
р-н „Овча купел”, София-град; писмо от Веселин Гъжев, председател на ГКК на 
БСП, София-град; жалба от Мария Димитрова Янчева-Борисова, член на БСП, 
р-н „Овча купел”, София-град и жалба от Борислав Анастасов, председател на 
МО в БСП–р-н „Овча купел”, София-град.

 » Жалба от Калоян Марев Калиманов, председател на ОПО „Подем”– БСП, 
Ямбол; писмо от Лилия Христова Петрова, член на БСП-Ямбол; писмо от Иван-
ка Иванова, председател на ОбКК на БСП-Ямбол; възражение от Калоян Марев 
Калиманов, председател на ОПО „Подем”–БСП, Ямбол; оспорване от Калоян 
Марев Калиманов, председател на ОПО „Подем”–БСП, Ямбол; писмо от Иван-
ка Иванова, председател на ОбКК на БСП-Ямбол.

 » Жалба от Атанас Георгиев Павлов , член на БСП-Пазарджик
 » Жалба от членове на БСП-Карлово
 » Информация за новопостъпили писма, жалби и други:
 » Жалба от Пламен Йорданов Станкулов, член на БСП-Видин (Вх. 

№8/27.05.2016 г.); 
 » Писмо от Евгени Тарасов, член на РС на БСП – р-н Младост, София, член 

на ОПКК на БСП (Вх. №10/31.05.2016 г.);
 » Писмо от членове на БСП, Казанлък (Вх. №4/20.05.2016 г.); писмо от 

Донка Симеонова, Теодора Иванова и Пламен Караджов, председатели на 
ОПО от Казанлък (Вх. №9/27.05.2016 г.); писмо от Корнелия Владева, предсе-
дател на ОбКК на БСП – Казанлък (Вх. №11/01.06.2016 г.).

Приложение
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5 август 2016 г.

 » Жалба от Мария Димитрова Янчева-Борисова, член на БСП, р-н „Овча 
купел”, София-град; жалба от Борислав Анастасов, председател на МО в  БСП, 
р-н „Овча купел”, София-град; писмо от Веселин Гъжев, председател на ГКК на 
БСП-София-град; жалба от Мария Димитрова Янчева-Борисова, член на БСП – 
р-н „Овча купел”, София-град; жалба от Борислав Анастасов, председател на 
МО в БСП–р-н „Овча купел”.

 » Жалба от Пламен Йорданов Станкулов, член на БСП, Видин (Вх. 
№8/27.05.2016 г.); Писмо от Мария Джамбазка, председател на ОбКК на БСП, 
Видин (Вх.№46/26.07.2016 г.); Жалба от Наташа Тодорова, Ангел Минин, Крум 
Белчин, Лидия Николова – наложена мярка на 20 членове (Вх. №40/14.07.2016 
г.); Протестна декларация от 17 членове на БСП – Дунавци (Вх. №37/08.07.2016 
г.); Писмо от членове на БСП – Видин (Вх. №14/09.06.2016 г.).

 » Жалба от проф.Бойчо Биволарски, общински съветник от Коалиция „БСП 
– лява България – „За Стара Загора”.

 » Писмо от ОбС на БСП, Казанлък.
 » Писмо от Евгени Димитров Станков, член на БСП – Радомир.
 » Жалба от членове на Областния съвет на БСП – Стара Загора.
 » Жалба от Донка Колева Желева, член на БСП от с. Бял извор, общ.Опан, 

обл. Стара Загора.
 » Заявление с Вх. №43/18.07.2016 г. от Тодор Илиев Тодоров от гр. Ди-

мово, обл. Видин относно повторно приемане за член на БСП на основание 
чл.22, т.5 от Устава на БСП.      

 » Запитване от Мариана Господинова Тотева – председател на ОбС на 
БСП Раднево.

 » Сигнална записка от Симо Младенов – председател на ДВ - Белоградчик, 
Димитър Веселинов и Тодор Илиев.

 » Жалба от Йордан Петров – член на БСП – Велико Търново (Вх. 
№18/13.06.2016 г.); Писмо-отговор от Христо Данев – председател на ОбКК 
на БСП – Велико Търново (Вх.№27/20.06.2016 г.)

 » Писмо от Бисерка Младжова, председател на ІV-то ОПО, Росен Лачов, 
Славейко Николов, Милчо Горнишки, Николай Цаков

 » Жалба от Тодор Тодоров – председател на ОбЛС на БСП – Шумен.

17  декември 2016 г. 
 » Обсъждане на предложенията по проекта за нов Устав на БСП - работен 

вариант към 13.12.2016г.

20 декември 2016 г. 
 » Обсъждане на предложенията по проекта за нов Устав на БСП.

17  януари 2017  г. 
 » Обсъждане на варианта за нов Устав на БСП.
 » Разглеждане на постъпило питане с Вх.№ 61/11.01.2017г.  от  членове-

те на ИБ на ОбС на БСП, Шумен – Веселин Пенчев, Камен Попов, Тодор Тодо-
ров и Иван Иванов относно партийното положение на Владимир Иванов.

 » Разглеждане постъпило възражение с Вх. №59/11.01.2017 г. от Десис-
лава Йорданова и жалба с Вх. №60/11.01.2017 г. от Вера Аврионова - членове 
на градската партийна организация на БСП-Пловдив срещу решение на ГС на 
БСП-Пловдив от 09.01.2017 г.
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22 април 2017  г.
 » Жалба с Вх. №79/19.04.2017г. от Пламен Караджов - Председател на 

ОПО 108, Теодора Иванова - Председател на ОПО 107 и Моника Динева - Зам.
председател на ОПО 211 на БСП - Казанлък срещу провеждането и взетите 
решения на заседание на ХХ-та Общинска конференция на БСП-Казанлък. /
писмо за членски внос - Вх. №65/26.01.2017 г.; писмо от Корнелия Владева 
Вх. №76/01.03.2017 г./.

 » Жалба с Вх.№78/13.04.2017г. от Веселин Владимиров Пенчев - Пред-
седател на ОбС на БСП-Шумен, Ивайло Добрев Йорданов, Иван Валентинов 
Иванов и Тодор Иванов Тодоров - зам.председатели на ОбС на БСП, Шумен 
срещу Решение №7 на ОбКК при Общински съвет, Шумен

 » Жалба с Вх.№77/13.04.2017г. от Тодор Иванов Тодоров - зам.-предсе-
дател на ОбС на БСП, Шумен срещу Решение №4 на ОбКК при ОбС, Шумен.

 » Писма с Вх. №75/27.02.2017г. и 80/19.04.2017г. от  Валентин Весели-
нов Вълев - избран за Председател на ОПО „Ляво единство“ за отказана регис-
трация от ОбС на БСП-Раднево.

13 май 2017  г.
 » Запитване от Валентин Цветков Иванов - Член на РС на БСП „Оборище“ 

- София и председател на 17-то ОПО.

9 юни 2017  г. 
 » Сигнал-Вх. №84/31.05.2017 г. от членове на работна група за Област 

Варна - Борислав Гуцанов, проф. Анелия Клисарова и Иван Иванов относно 
структуриране на Областен съвет на БСП-Варна.

24 юни 2017  г.
 » Жалба от Валери Велинов срещу решение на Общински съвет на БСП- 

Долни Чифлик за изключването му от партията.- Вх. №86/14.06.2017 г.
 » Писмо от Христо Василев  - секретар на ОПО - Долни Чифлик Б. Иванова 

- зам.-секретар и Георги Иванов - касиер на ОПО- Вх. №88/15.06.2017 г.
 » Изложение от Стоян Стоянов - председател на Движението на вете-

раните към Общинската партийна организация на БСП, Долни Чифлик.- Вх. 
№31/89.06.2017 г.

 » Жалба Пламен Караджов - Председател на ОПО 108, Теодора Иванова 
- Председател на ОПО 107 и Моника Динева - зам.-председател на ОПО 211 
от Общинска организация на БСП - Казанлък срещу провеждането и взетите 
решения на заседание на ХХ-та Общинска конференция на БСП-Казанлък.- Вх. 
№79/19.04.2017 г.

 » Питане от Красимир Трифонов - Председател на ГС на БСП-Пловдив във 
връзка с негово възражение от 20.01.2017г. срещу решение на Градската кон-
тролна комисия - Пловдив.- Вх. №83/25.05.2017 г.

 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.

22 август 2017  г.
 » Писмо с Вх. №101/27.07.2017 г. от Дискусионен клуб „Лява автентич-

ност“, регистриран от ГС на БСП-Пловдив с искане за самосезиране на ОПКК 
и оценка на цялостната дейност на председателя на Областния съвет на 
БСП-Пловдив Георги Гергов.

 » Създаване на работна група за проверка на организационното и финан-
сово състояние на Областен съвет, Враца. 
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 » Устна информация от Александър Манолов за изпълнение на решението 
взето на заседание на ОПКК от 15.07.2017 г. за пълна проверка на органи-
зационното и финансово състояние на общинската партийна организация на 
БСП, Долни Чифлик от общинската контролна комисия.

 » Устна информация относно хода на проверката на Общински съвет на 
БСП-Шумен от работната група, определена с решение на ОПКК  от  15.07.2017г.

2 септември 2017  г.
 » Информация за новопостъпили писма и жалби.
 » Писмо от Валери Иванчев, делегат на 49-ия конгрес на БСП от район 

„Младост“-София -Вх. №103/22.08.2017 г.
 » Писмо от Иво Тонев, делегат на районната конференция на район „Мла-

дост-София Вх. №.104/23.08.2017 г.
 » Определяне на работна група за проверка на финансовото състояние на 

Областен съвет на БСП-Бургас. 
 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.

14 ноември 2017  г. 
 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.
 » Обсъждане на постъпилите предложения по съдържанието на проекта 

за Етичен кодекс.
 » Обсъждане на проект за решение по проверките на работните групи на 

ОПКК в Общинските партийни организации в Монтана и Казанлък.
 » Устна информация относно резултатите от извършената проверка по из-

пълнение решение на ОПКК на ОбС на БСП, Долни Чифлик.

9 януари 2018 г. 
 » Обсъждане на докладването на проекта за  Етичен кодекс.
 » Създаване на Работни групи за извършване на проверки на организа-

ционното и финансово състояние и по жалби на общинските съвети на БСП във 
Враца, Роман и Криводол.

 » Определяне на членове на ОПКК на БСП за участие в работни групи за 
провеждане на организационни проверки от организатори на НС на БСП и чле-
нове на ОПКК.

 » Жалба на Тодорка Радинова Кръстева - председател на ОПО кв. Повеля-
ново, община Девня - Вх. №125/12.12.2017 г.

16 февруари 2018 г.
 » Устна информация за резултатите от проверката по жалбата на Кирил 

Маринов Опров-секретар на ОПО, с. Лесковец, община Оряхово, област Враца.
 » Етапна информация за работата на работната група на ОПКК на БСП по 

жалбата на Тодорка Радинова Кръстева - председател на ОПО кв. Повеляново, 
община Девня.

 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.

20 март 2018 г. 
 » Жалба от ИБ на БСП, Казанлък, Вх. № 139 от 15.03.2018 г.
 » Жалба с Вх. №132/15.02.2018 г. от Донка Симеонова - народен предста-

вител и общинските съветници от БСП „Лява България“ в ОбС- град Казанлък 
Пламен Караджов, Теодора Иванова и Моника Динева.

 » Устна етапна информация относно проверката на работната група на 
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ОПКК за извършване на финансова ревизия на  ОбС на БСП-Враца.
 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.

23 април 2018 г.
 » Жалба с Вх. №143/22.03.2018 г. от Христо Недялков Николов – член на 

БСП, Шумен.
 » Жалба с Вх. №144/22.03.2018 г. от Анатоли Желязков Стоянов – член 

на НС на БСП.
 » Жалба с Вх. № 145/22.03.2018 г. от Калин Кръстев – Председател на 

ОПО „Студент” към ОбС на БСП, Шумен.
 » Жалба с Вх. № 146/23.03.2018 г. от Красимир Янков – член на НС на 

БСП. Възражение с Вх. №148/04.04.2018 г. от Диян Крумов Делчев – предсе-
дател на ОПО „Билдингстрой”-гр.Шумен.

 » Становище с Вх. № 152/18.04.2018 г. от Валентин Маринов – председа-
тел на ОбКК на БСП, Шумен.

 » Жалба с Вх. №155/18.04.2018 г. от Атанас Димитров Василев в качест-
вото му на член на БСП и Председател на ОбС на БСП, Хасково и Жалба с Вх. 
№154/18.04.2018 г. от ИБ на БСП, Хасково.

 » Устна информация за хода на проверката от работна група на ОПКК на 
Общински съвет на БСП, Враца.

 » Информация за хода на проверката от работна група на ОПКК по жал-
бата с Вх. №125/12.12.2017 г. на Тодорка Кръстева, председател на ОПО кв. 
Повеляново, община Девня.    

 » Създаване на работна група за проверка по жалба с Вх. №156/18.04.2018 
г. от група председатели на ОПО на територията на община Кюстендил. 

 » Жалба с Вх. №153/18.04.2018 г. от Елена Анева, член на ОПО на БСП  и 
кмет на с. Воден, община Болярово, област Ямболска. 

 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.

4 юли 2018 г. 
 » Информация за резултатите от проведена проверка по постъпили жал-

би от членове на Общинската организация на БСП, Казанлък.
 » Информация за резултатите от проведена проверка по постъпили жал-

би от членове на Общинската организация на БСП, Шумен. 
 » Устна информация за проведеното заседание на 16.06.2018 г. на кон-

ференцията на Общинската организация на БСП, Монтана.
 » Устна информация за резултатите от извършената проверка от работна 

група на ОПКК на Общински съвет на БСП-Враца.
 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.

 
18 септември 2018 г.
 » Жалба с Вх .№185/10.07.2018 г. от Лъчезар Крумов-член на ОбС на 

БСП-Гулянци.
 » Писмо с Вх.№189/10.08.2018 г. от Иван Коларов – Зам.председател на 

съвета на председателите на ОПО на БСП, Монтана.
 » Обсъждане на предстоящи проверки на финансовата и деловодна дей-

ност на общински и областни съвети на БСП, Монтана и Бургас.
 » Информация по решение на ОПКК от заседание проведено на 28.04.2018 

г. за проведената проверка на работна група от ОПКК на ОбС на БСП, Враца. 
 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.
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18. декември 2018 г.
 » Етапна информация за хода на проверката, по решение на ОПКК на 

БСП, взето на заседание от 06.10.2018 г., на работна група на ОПКК за орга-
низационното състояние на Общинската партийна организация и финансовата 
дейност на ОбС на БСП, Монтана. 

 » Информация за резултатите от проверката на работна група на ОПКК на 
ОбС на БСП, Пазарджик.

 » Устна  информация за резултатите от дейността на работната група на 
ИБ на НС на БСП и ОБ на ОПКК по подготовката на пълен цикъл отчети и избо-
ри в ОбС, Якимово.

 » Информация за резултатите от извършената проверка от работна група 
на ОПКК на БСП на финансовото състояние на ОбС на БСП-Бургас. 

27  ноември 2019 г. 
 » Приемане на Указания до местните (общински/районни и градски) кон-

тролни комисии на БСП.
 » Приемане на Указания за прилагането на изискванията на Устава на БСП 

при провеждане на пълния цикъл отчети и избори в БСП през 2019-2020 година.
 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.
 » Обсъждане на писмо с Вх. №261 от 31.10.2019 г. от Иван Коларов- пред-

седател на ОПО „Лика Рачин” – БСП, Монтана.

10 декември 2019 г. 
 » Обсъждане на проект за решения по жалбите на Красимир Костов и Ана-

толи Стоянов – БСП, Шумен, които ще бъдат разгледани на заседанието на 
ОПКК на БСП на 14.12.2019 г.

 » Обсъждане на проект за решения по жалбите на Димитрина Попова и 
Андон Ризов – БСП-Сандански, които ще бъдат разгледани на заседание на 
ОПКК на БСП на 14.12.2019 г.

07  февруари 2020 г. 
 » Свикване на заседание на ОПКК на БСП.
 » Устна информация за постъпили жалби с Вх. №255/19.09.2020 г. и пис-

мо с Вх.№274/13.01.2020 г. от Мичо Райковски – член на РС на БСП-район 
„Изгрев”, София и сигнал с Вх.№282/31.01.2020 г. от 13-та ОПО на БСП-район 
„Изгрев”- София.

 » Формиране на работна група от членове на ОПКК за среща с членовете 
на РКК  на БСП- район”Младост, София във връзка с подготовката на отчет-
но-изборната конференция на БСП- район ”Младост”, София 

 » Обсъждане на състав на работна група от членове на ОПКК за извършва-
не  на проверка на финансовата и деловодна дейност на НС на БСП.

13 февруари 2020 г.
 » Обсъждане и приемане на промяна в дневния ред на насроченото за 

16.02.2020 г. заседание на ОПКК на БСП.
 » Приемане на Становище по жалба с Вх. №291/10.02.2020 г. на Георги 

Бориков – зам.-председател на ОбС на БСП, Банско.

25 февруари 2020 г. 
 » Информация за постъпили жалби и запитвания в ОПКК на БСП.
 » Жалба с Вх.№313/21.02.2020 г. от Мария Божкова – член на БСП Сливен
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 » Искане от Димитър Юнчов-член на БСП-Банско с Вх.№316/31.01.2020 г.
 » Искане с Вх.№302/16.02.2020 г. от адв. Мария Тодорова – член на ГС 

на БСП, Варна.
 » Писмо с Вх. №314/24.02.2020 г. от Илияна Михайлова - председател на 

ОбС на БСП, Мездра.
 » Жалба с Вх. №300/14.02.2020 г. от Богдан Мирославов Кирилов – пред-

седател на ОПО ”Надежда” от Общинската организация на БСП, Хасково.
 » Жалба с Вх. №307/19.02.2020 г. от Снежана Вълкова Христозова – член 

на РКК на БСП, Хасково.
 » Жалба с Вх. №308/19.02.2020 г. от членове на общинската организация 

на БСП-Аврен, Варненска област и представители на местната власт в община 
Аврен.

 » Сигнал с Вх. №309/19.02.2020 г. от група делегати на ХVІІ-та отчетно-из-
борна конференция на районната организация на БСП- „Триадица”, София.

 » Жалба с Вх. №310/21.02.2020 г. от Мариела Мартинова Златева - пред-
седател на МО, район Аспарухово, БСП-Варна.

 » Запитване с Вх.№317/25.02.2020 г. от Анна Кръстева, Румяна Николо-
ва и Уляна Дамянова – членове на ОИК гр. Лом от квотата на БСП.

13 март 2020 г.
 » Информация за постъпили жалби и запитвания в ОПКК на БСП.
 » Жалба с Вх. №343/11.03.2020 г. от членове на НС на БСП срещу предло-

жението за вземане на решение за подпис за временно спиране на отчетно-из-
борната кампания в БСП.

 » Жалба с Вх. №339/06.03.2020 г. от адв. Мария Тодорова Тодорова член 
на БСП в район „Младост”, Варна относно оспорване на решения, взети на ра-
йонната отчетно-изборна конференция на БСП - район„Младост”, Варна.

 » Сигнал с Вх.№ 344/12.03.2020 г. от Владко Влаев - председател на ОПО 
„Академик” в РПО „Приморски”, Варна относно числения състав на РПО –„При-
морски”, Варна.

 » Жалба с Вх. №337/06.03.2020 г. от Красимир Трифонов- председател 
на ГС на БСП-Пловдив.

 » Писмо с Вх. №328/02.03.2020 г. от 9 члена на ГКК на БСП-Пловдив.
 » Жалба с Вх. №336/05.03.2020 г. от членове на ОПО „Надежда” БСП, 

Хасково.

15 май 2020 г.
 » Искане за становище с Вх.№352/15.05.2020 г. от Кирил Николаев До-

брев заместник-председател на НС на БСП.
 » Устна информация за резултатите от проверката по жалба с Вх. 

№331/04.03.2020 г. от делегатите на ОПО – БСП, с. Добролево БСП, Боро-
ван.      

 » Устна информация за резултатите от проверка в БСП-Варна.
 » Писмо с Вх. №350/04.05.2020 г. от Костадин Арнаудов, член на БСП, 

Пловдив.        

16 юли 2020 г.
 » Писмо с Вх. №369/17.07.2020 г. от Корнелия Нинова – Председател на 

НС на БСП.
 » Жалба с Вх. №364/09.07.2020 г. от Анатоли Желязков Стоянов – член 

на НС на БСП.  
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СПРАВКА
ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНТРОЛНА

КОМИСИЯ И НЕЙНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО В ПЕРИОДА 
МЕЖДУ 49-ИЯ И 50-ИЯ КОНГРЕС НА БСП

ЗАСЕДАНИЯ НА ОПКК на БСП

21 май 2016 г.
 » Приемане на основни положения за дейността на Общопартийната кон-

тролна комисия на БСП, избрана на 48-ия конгрес на БСП.
 » Избор на Оперативно бюро на Общопартийната контролна комисия на БСП.

25 юни 2016 г.
 » Съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП
 » Приемане на бюджета на НС на БСП за 2016-та година.
 » Приемане на структура на администрацията на НС на БСП за 2016-та 

година.

9 юли 2016 г.
 » Разглеждане на писма, жалби, заявления и други:
 » Писмо от членове на БСП, Долни Чифлик - делегати на общинската кон-

ференция.
 » Писмо от Драган Димов, член на БСП, Долни Чифлик, общински съветник 
 » Заявление от проф. Бойчо Биволарска – общински съветник от КОАЛИ-

ЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ – ЗА СТАРА ЗАГОРА”.
 » Жалба от Пламен Караджов, Теодора Иванова и Донка Симеонова  –            

общински съветници от БСП в ОбС, гр. Казанлък.  
 » Жалба от редови членове на БСП, Карлово. 
 » Жалба от група делегати на общинската партийна конференция на БСП, 

Своге. 
 » Жалба от Зоя Станоева - БСП, Монтана. 
 » Разпределение на членовете на ОПКК на БСП по области. 

Приключва работата си по:
 » Жалба от Румяна Стоянова Друмева (Вх. №439/20.04.2016 г.).
 » Жалба от Румен Асенов Тодоров (Вх. №440/20.04.2016 г.).
 » Жалба от Донка Симеонова, председател на 037 ОПО-Казанлък (Вх. 

№451/23.04.2016 г.).
 » Жалба от Пламен Станимиров Караджов, член на БСП, Казанлък, общин-

ски съветник (Вх. №452/23.04.2016г.).
 » Писмо от 10 членове на БСП, Казанлък (Вх. №4/20.05.2016 г.).
 » Писмо от Донка Симеонова, Теодора Иванова и Пламен Караджов- об-

щински съветници–социалисти от Казанлък (Вх. №9/27.05.2016 г.).
 » Писмо от Корнелия Владева - председател на ОбКК на БСП, Казанлък 

(Вх. №11/01.06.2016 г.).
 » Писмо от ръководството на 4-та ОПО, гр. Кнежа с Вх. №25/20.06.2016 г.
 » Писмо до Димитър Велков – председател на ОбС на БСП, Видин с Изх. 

№3/13.06.2016 г. с молба за предоставяне на информация във връзка с писмо 
от Пламен Станкулов с Вх. 8/27.05.2016 г.

 » Жалба от осем млади социалисти от гр. Русе с Вх. №17/10.06.2016 г.

Приложение
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27  август 2016 г.
 » Разглеждане на писма, жалби, заявления и други:
 » Жалба от Пламен Йорданов Станкулов – председател на ОПО клуб „Ди-

алог”- Видин (Вх. №8/27.05.2016 г.).
 » Писмо от членове на БСП – Видин (Вх. №14/09.06.2016 г.).
 » Протестна декларация от членове на БСП гр. Дунавци, община Видин 

(Вх. №37/08.07.2016 г.).
 » Жалба от Наташа Тодорова, Ангел Минин, Крум Белчин, Лидия Николо-

ва – членове на БСП, Видин (Вх. №40/14.07.2016 г.).
 » Протоколи от заседания на ИБ на ОбС на БСП – Видин и от ОбС на БСП, 

Видин (Вх. №52/12.08.2016 г.).
 » Жалба от Борислав Николаев Анастасов – председател на МО в БСП, 

гр. София р-н „Овча купел” и Молба от Мария Димитрова Янчева – Борисова 
– член на БСП от гр. София, р-н „Овча купел”, делегат на Районната конферен-
ция но БСП – „Овча купел”.                                                  

 » Писмо от членове на БСП от ІV-та ОПО към ОПО на БСП, Кнежа, обл. 
Плевен  (Вх. №25/20.06.2016 г.) – етапна информация.

27  януари  2017  г. 
 » Възражение с Вх. №64/23.01.2017 г. от Красимир Трифонов – ИД Пред-

седател на ГС на БСП-Пловдив  срещу решение на ГКК-Пловдив за отмяна на 
Решение № 28 на ГС на БСП-Пловдив от 09.01.2017 г.

 » Жалба с Вх. №63/23.01.2017 г.  от Владимир Пенчев – Председател на 
ОбС на БСП, Шумен срещу решение №2 на ОбКК на БСП – Шумен.

31-ви март 2017  г.
Съвместно заседание на НС на БСП, ПГ „БСП за България“ и ОПКК на БСП
 » Приемане на Годишен доклад за дейността към 31 декември 2016 г.

13 май 2017  г.  
Жалба с Вх. №78/13.04.2017 г. от Веселин Владимиров Пенчев - Председа-

тел на ОбС на БСП, Шумен, Ивайло Добрев Йорданов, Иван Валентинов Ива-
нов и Тодор Иванов Тодоров - зам.-председатели на ОбС на БСП-Шумен срещу 
Решение №7 на ОбКК при Общински съвет на БСП, Шумен.

Жалба с Вх. №77/13.04.2017 г. от Тодор Иванов Тодоров - зам.-председа-
тел на ОбС на БСП, Шумен срещу Решение №4 на ОбКК при Общински съвет 
- Шумен.

Писма с Вх. №75/27.02.2017 г. и 80/19.04.2017 г. от Валентин Веселинов 
Вълев - избран за председател на ОПО „Ляво единство“ за отказана регистра-
ция от ОбС на БСП-Раднево.

14 май 2017  г. 
Запитване №81/14.05.2017 г. от Валентин Цветков Иванов - Член на РС
на БСП „Оборище“ София и председател на 17-то ОПО.

Съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП
 » Приемане на бюджета на НС на БСП за 2017 г.

15 юли 2017  г.
 » Жалба с  Вх. №86/14.06.2017 г. от Валери Велинов срещу решение на 

Общински съвет на БСП - Долни Чифлик за изключването му от партията.
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 » Писмо от Христо Василев - секретар на ОПО - Долни Чифлик, Бож. Ива-
нова - зам.-секретар и Георги Иванов - касиер на ОПО - Вх. №88/15.06.2017 г.

 » Изложение от Стоян Стоянов - Председател на Движението на                                                                
ветераните към Общинската партийна организация на БСП - Долни Чифлик - 
Вх. №89/15.06.2017 г.

 » Препис от Протокол №8 от заседание на ОБ на ОПКК на БСП проведено 
на 09.06.2017 г.

 » Протокол от заседание на ОбС на БСП, Долни Чифлик - проведено на 
11.06.2017 г.     

 » Жалба с Вх. №79/19.04.2017 г. от Пламен Караджов - Председател 
на ОПО 108, Теодора Иванова - председател на ОПО 107 и Моника Динева 
- зам.-председател на ОПО 211 от Общинска организация на БСП - Казанлък 
срещу провеждането и взетите решения на заседание на ХХ-та Общинска кон-
ференция на БСП-Казанлък.

 » Жалба от Пламен Караджов - председател на ОПО 108, Теодора Ивано-
ва - председател на ОПО 107 и Моника Динева - зам.-председател на ОПО 211 
от Общинска организация на БСП - Казанлък срещу провеждането и взетите 
решения на заседание на ХХ-та Общинска конференция на БСП-Казанлък - Вх. 
№79/19.04.2017 г.

 » Информация относно резултатите  от извършената  проверка по жалба 
от Пламен Караджов - председател на ОПО 108, Теодора Иванова - Председа-
тел на ОПО 107 и Моника Динева - зам.-председател на ОПО 211 от Общинска 
организация на БСП, Казанлък.

30 септември 2017  г. 
 » Становище по прилагането на чл. 23, ал. 2 свързано с чл.15, ал. 2 от Ус-

тава на БСП.
 » Жалби и заявления от БСП, Шумен, постъпили през периода юни - юли 

2017 г.
 » Заявление от Валентин Маринов - Председател на ОбКК на БСП- гр.Шу-

мен - Вх. № 87/14.06.2017 г.
 » Жалба от Стоян Владиславов Владимиров от гр. Шумен - Вх. 

№92/26.06.2017 г.
 » Жалба от Христо Недялков Николов от гр.Шумен - Вх. №93/26.06.2017 г.
 » Жалба от Иван Валентинов Иванов - член на ОбС на БСП, Шумен - Вх. 

№.98/13.07.2017 г.
 » Жалба от Веселин Пенчев - Председател на ОбС на БСП-Шумен - Вх. 

№99/17.07.2017 г.
 » Възражение с Вх. №100/24.07.2017г. от Красимир Трифонов - Предсе-

дател на ГС на БСП-Пловдив.
 » Информация за извършените проверки на деловодното и финансово 

състояние на:
 » ОблС на БСП - Монтана      
 » ОблС на БСП - Враца      
 » ОблС на БСП – Бургас

25 ноември 2017  г. 
 » Приемане на Етичен кодекс.
 » Информация за извършената проверка на организационното и финан-

сово състояние на Общинската партийна организация - Монтана.
 » Писма, постъпили през месец октомври 2017 г. от Общинската органи-
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зация на БСП, Казанлък.
 » Информация с Вх. №110/10.10.2017 г.  от Стела Кехайова - Член на ИБ        

на ОбС на БСП, Казанлък.
 » Писмо с Вх. №111/13.10.2017 г. от Продан Бюйлеков - председател на 

ОПО - с. Горно Черковище, община Казанлък.
 » Писмо с Вх. №115/25.10.2017 г. от Общински съвет на БСП, Казанлък.
 » Писмо с Вх. №116/26.10.2017 г. от Пламен Караджов - председател на 

групата съветници от БСП-Казанлък.

24 февруари 2018 г.
 » Жалба Вх. №128/10.01.2018 г. от Кирил Маринов Опров - секретар на 

ОПО,  с. Лесковец, община Оряхово, област Враца.
 » Информация за резултатите от извършената проверка от  работната 

група на ОПКК.
 » Възражение от Иво Тонев с Вх. №120/15.11.2017 г. и възражение от 

Валери Иванчев с Вх. №122/17.11.2017 г. - членове на Районната организа-
ция на  БСП в район „Младост“ срещу решение №5/18.10.2017 г. на Градската 
контролна комисия на БСП-София.

 » Информация за резултатите от извършената проверка от работната гру-
па на ОПКК.

 » Жалба с Вх. №124/21.11.2017 г. от Красимир Трифонов - Председател 
на ГС на БСП, Пловдив.

 » Становище с Вх. №130/02.02.2018 г. от Васил Лалбонов - член на ОПКК 
и Председател на ГКК на БСП, Пловдив.

 » Приемане на Правила за работа на местните контролни комисии на БСП.
 » Етапна информация за работата на работната група на ОПКК на БСП по 

жалба с Вх. №125/12.12.2017 г. от Тодорка Радинова Кръстева - Председател 
на ОПО кв.Повеляново, община Девня.

 » Молба с Вх. №127/14.12.2017 г. от Калина Динкова за освобождаване 
от състава на ОПКК на БСП.

25 март 2018 г. 
 » Жалба от ИБ на БСП - Казанлък, Вх. № 139 / 15.03.2018 г.
 » Становище на Оперативното бюро на ОПКК, прието на заседание от  

20.03.2018 г.
 » Утвърждаване на щатни бройки на ОПКК.
 » Жалба с Вх. №132/15.02.2018 г. от  Донка Симеонова - народен пред-

ставител и общинските съветници от БСП „Лява България“ в ОбС, Казанлък - 
Пламен Караджов, Теодора Иванова и Моника Динева

Съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП
 » Приемане на бюджета на НС на БСП за 2018 г. /съвместно с НС на БСП/

28 април 2018 г. 
 » Жалба с Вх. №143/22.03.2018 г. от Христо Недялков Николов – член на 

БСП-Шумен.
 » Жалба с Вх. №144/22.03.2018 г. от Анатоли Желязков Стоянов – член 

на НС на БСП.
 » Жалба с Вх. №145/22.03.2018 г. от Калин Кръстев – Председател на 

ОПО „Студент” към ОбС на БСП, Шумен.
 » Жалба с Вх. №146/23.03.2018 г. от Красимир Янков – член на НС на БСП
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 » Възражение с Вх.№ 148/04.04.2018 г. от Диян Крумов Делчев – Пред-
седател на ОПО „Билдингстрой”, гр. Шумен.

 » Становище С Вх. № 152/18.04.2018 г. от Валентин Маринов – Председа-
тел на ОбКК на БСП, гр. Шумен. 

 » Жалба с Вх. №155/18.04.2018 г. от Атанас Димитров Василев в качест-
вото му на член на БСП и председател на ОбС на БСП, Хасково.

 » Жалба с Вх. №154/18.04.2018 г. от ИБ на БСП, Хасково.

8 юни 2018 г. 
 » Жалба с  Вх. №172/28.05.2018 г. от Анатоли Стоянов – Член на НС на БСП.
 » Протокол от заседание на ОбС на БСП, гр. Шумен от 17.05.2018 г.
 » Жалба с Вх. №125/12.12.2017 г. от Тодорка Радинова Кръстева – Пред-

седател на ОПО кв. Повеляново, община Девня.
 » Възражение с Вх. №177/05.06.2018 г. от проф. д-р Никола Петров Ми-

хайлов – Председател на групата съветници социалисти в Общинския съвет, 
гр. Русе.

 » Решение на ОбКК на БСП, Русе

7  юли 2018 г. 
 » Информация за резултатите от проведена проверка по постъпили жалби 

от членове на Общинската организация на БСП, Казанлък.
 » Жалба от Донка Симеонова – народен представител, Пламен Караджов 

– ръководител на групата общински съветници от „БСП лява България” в ОбС-
гр.Казанлък, Теодора Иванова и Моника Динева – общински съветници – Вх. 
№132/15.02.2018 г.

 » Жалба от Стела Кехайова, Янка Найденова и Яница Станчева – Сътрудни-
ци по граждански договор към ОбС на БСП, Казанлък – Вх. №150/12.04.2018 г.

 » Жалба от Стела Кехайова – член на ОбС на БСП, Казанлък – Вх. 
№151/18.04.2018 г.

 » Становище от Г. Лазаров и Б. Попов от ОПО на БСП, Казанлък в кв. ”Петко 
войвода” – Вх. №168/15.05.2018 г.

 » Писмо от Веселина Ненова – Председател на ОПО 071 на БСП, Казанлък 
- Вх. № 169/15.05.2018 г.

 » Жалба от социалисти, членове на ОПО в Общинската организация на 
БСП, Казанлък, неизпратили делегати на Общинската партийна конференция на 
12.05.2018 г. – Вх. №176/30.05.2018 г.

 » Информация за резултатите от проведена проверка по постъпили жалби 
от членове на Общинската организация на БСП, Шумен.

 » Протокол от заседание на ОбС на БСП, Шумен, проведено на 19.04.2018 
г. – Вх. №160/24.04.2018 г.

 » Жалба от Анатоли Стоянов – член на НС на БСП – Вх. №163/02.05.2018 г.
 » Жалба от Анатоли Стоянов – член на НС на БСП и Красимир Костов – член 

на ОбС на БСП и на ОблС на БСП-Шумен – Вх. №171/23.05.2018 г.
 » Жалба от Валентин Маринов – член на БСП, Шумен – Вх. №173/28.05.2018 г.
 » Жалба от делегати на Общинската конференция на БСП-Шумен – Вх. 

№175/30.05.2018 г.
 » Жалба от Красимир Костов – член на ОбС на БСП и член на ОблС на 

БСП-Шумен – Вх. №178/15.06.2018 г.
 » Протокол от заседание на 21-та конференция на Общинската организа-

ция на БСП, Шумен - проведено на 12.05.2018 г.
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6 октомври 2018 г.  
 » Жалба с Вх. №185/10.07.2018 г. от Лъчезар Крумов - общински съвет-

ник  в община Гулянци.
 » Протокол с Вх. №187/25.07.2018 г. от заседание на ОбС на БСП – гр. 

Гулянци.
 » Жалба с Вх. №183/04.07.2018 г. от делегати на XVI Общинска конфе-

ренция на БСП, Монтана.
 » Становище на Съвета на ОПО на БСП, Монтана.

22 януари 2019 г. 
 » Жалба с Вх. №200/16.01.2019 г. от Станимир Стефанов – Председател 

на Дискусионен клуб за лява политика „Г. Кирков” - БСП, Казанлък.
 » Препис-извлечение от протокол от заседание на 21-та Общинска конфе-

ренция на БСП, Казанлък.

17  март 2019 г.
 » Утвърждаване на щатни бройки на ОПКК.
 » Създаване на работна група за проверка по постъпила жалба с Вх. №212/ 

12.03.2019 г. от Антон Тодоров Атанасов – Председател на Общински съвет 
на БСП-Хасково и  постъпило писмо от Чавдар Георгиев – делегат на 24-тата 
Общинска конференция на БСП, Хасково.

 » Насрочване на заседание на ОПКК на БСП.

Съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП
 » Приемане на щат и бюджет на НС на БСП за 2019 година /съвместно с 

НС на БСП/

6 април 2019 г. 
 » Информация за резултатите от извършената проверка от работна                    

група на ОПКК на БСП на финансовата и деловодна дейност на Областен съвет 
на БСП и на Общинските партийни организации в област Монтана.

 » Жалба с Вх. №212/12.03.2019 г. от Антон Тодоров Атанасов –     Пред-
седател на Общински съвет на БСП, Хасково. 

 » Писмо с Вх. № 215/15.03.2019 г. от Чавдар Георгиев - делегат на 24 –
тата  Общинска конференция на БСП, Хасково.

 » Жалба с Вх. № 218/28.03.2019 г. от група социалисти от БСП-Пловдив.
 » Жалба с Вх. №219/5.04.2019 година от делегати на общинската конфе-

ренция на БСП – Шумен.

30 юни 2019 г.
Съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП
 » Актуализиране на структурата, щата и бюджета на НС на БСП за 2019 г.

24 август 2019 г. 
 » Писмо с Вх. №230/24.07.2019 г. от Кирил Добрев – зам.председател на 

НС на БСП. 
 » Информация за резултатите от извършената проверка от работна група 

на ОПКК на БСП в градската организация на БСП, Варна.
 » Информация за резултатите от извършената проверка от работна група 

на ОПКК на БСП на финансовата и деловодна дейност на Областен съвет на 
БСП и на Общинските партийни съвети в област Перник.
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 » Писмо с Вх. №232/16.08.2019 г., подписано от Георги Пирински,          Сер-
гей Станишев, Михаил Миков, Валери Жаблянов, Велислава Дърева, Ана Пи-
ринска и Атанас Мерджанов.

 » Писмо с Вх. №236/22.08.2019 г. от ИБ на НС на БСП.
 » Писмо с Вх. №237/22.08.2019 г. до ИБ на НС на БСП.
 » Жалба с Вх. №234/21.08.2019 г. от Богдан Мирославов Кирилов -    пред-

седател на ОПО „Надежда” от общинската организация на БСП, Хасково.
 » Жалба с Вх. №233/21.08.2019 г. от Снежана Вълкова Христозова, секре-

тар на ОПО кв.”Младежки хълм” и член на ОбКК на БСП, Хасково.

15 септември 2019 г.
Съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП
 » Актуализиране на бюджета на НС на БСП за 2019 г. 

14 декември 2019 г.
 » Жалба с Вх. №260/24.10.2019 г. от Красимир Благоев Костов, член на 

БСП, кмет на община Шумен от БСП 2007-2015 г.  
 » Жалба с Вх. №267/06.12.2019 г. от Анатоли Стоянов – член на БСП, Шу-

мен.
 » Жалба с Вх. №266/06.12.2019 г. от Димитрина Попова – ВрИД Предсе-

дател на ОбС на БСП, Сандански, Цветан Илиев – зам.-председател на ОбС на 
БСП, Сандански, Николай Марков, Николай Запрянов, Петър Каракичев, Мари-
ана Феридарова, Димитър Донушев и Данчо Симов – членове на ОбС на БСП, 
Сандански.

 » Писмо с Вх. №268/10.12.2019 г. от Андон Славчев Ризов – член на БСП 
в общинската организация на БСП, Сандански.

16 февруари 2020 г. 
 » Жалба с Вх. №275/13.01.2020 г. от Кирил Иванов – член на общинската  

организация на БСП, Своге.
 » Жалба с Вх. №285/04.02.2020 г. от Асен Христофоров Симов – общин-

ски съветник в ОбС - гр. Своге.
 » Становище с Вх. №296/13.02.2020 г. на ОбС на БСП, Своге по жалба от 

Асен Христофоров Симов.
 » Становище с Вх. №297/14.02.2020 г. на ОбС на БСП, Своге по жалба на 

Кирил Иванов Цветанов.
 » Препис-извлечение с Вх. №298/14.02.2020 г. от протокол   № 

2/14.02.2020 г. от заседание на ОбС на БСП, Своге.
 » Изложение с Вх. №283/03.02.2020 г. от Спас Димитров Колев –                                                      

председател на РС на БСП-район „Сердика”, София.
 » Сигнал с Вх. № 276/13.01.2020 г. от Орлин Димов - член на РС на БСП-ра-

йон „Сердика”, София.
 » Жалба от 13 основни партийни организации на общинска организация 

на  БСП, Казанлък.
 » Доклад за извършени проверки в ОПО – Вх. №294/13.02.2020 г.
 » Сигнал с Вх. №299/14.02.2020 г. от Движение на ветераните на БСП, 

Казанлък.      
 » Становище с Вх. №292/12.02.2020 г. от Венета Петрова - председател 

на ОбС на БСП, Брезник.    
 » Запитване от 15.02.2020 г. от Георги Кирилов – председател на ОблС на 

БСП, Силистра.
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13 юни 2020 г. 
 » Приемане на проект за щат на ОПКК на БСП.
 » Резултати от извършени проверки по жалби до ОПКК на БСП.

Съвместно заседание на НС и ОПКК на БСП
 » Приемане на щат и бюджет на НС на БСП за 2020 г.

20 юни 2020 г. 
 » Жалба с Вх. №331/04.03.2020 г. от делегатите на ОПО на БСП-с. Добро-

лево, ОПО на БСП - с. Сираково и част от ОПО на БСП с. Борован.
 » Жалба с Вх. №342/10.03.2020 г. от инж. Делян Василев Дамяновски – 

член на БСП, Мездра.
 » Жалба с Вх. №356/12.06.2020 г. от Чавдар Георгиев Георгиев – член на 

НС на БСП.

29 август 2020 г.
 » Жалба с Вх. №390/10.08.2020 г. от делегатите на ОПО – БСП - с. Доб-

ролево.
 » Жалба с Вх. №398/19.08.2020 г. от Данаил Димитров, инж. Георги Да-

видков и инж. Делян Дамяновски – БСП, Мездра.
 » Писмо с Вх. №374/29.07.2020 г. от Таня Алексиева – член на БСП-Вра-

ца.
 » Жалба с Вх. №391/11.08.2020 г. от Антон Тодоров Атанасов и Чавдар 

Георгиев Георгиев – членове на БСП, Хасково.
 » Жалба с Вх. №392/11.08.2020 г. от Нина Стойчева Николова – член на 

БСП, Хасково.
 » Жалба с Вх. №.396/19.08.2020 г. от Георги Андонов Георгиев – предсе-

дател на Общинския клуб на ветераните на БСП, Хасково.
 » Писмо с Вх. №399/19.08.2020 г. от делегати на общинската отчетно-из-

борна конференция на БСП, Брезник.
 » Жалба с Вх. №384/07.08.2020 г. от Георги Бориков, Димитър Русков, 

Мартин Бориков, Костадин Юнчов, Лука Ковачев и Димитър Юнчов – членове 
на БСП, Банско.

 » Писмо с Вх. №372/22.07.2020 г. от Благой Милев – член на БСП, Банско.
 » Жалба с Вх. №377/03.08.2020 г. от Анатоли Желязков Стоянов – член 

на БСП, Шумен.
 » Сигнали: Вх. №400/19.08.2020 г. от Сергей Атанасов Борисов, Вх. 

№401/19.08.2020 г. от Иван Петров Рашков, Вх. №402/19.08.2020 г. от Те-
одора Василева Цветанова, Вх. №403/19.08.2020 г. от Лазар Маринов Лаза-
ров, Вх. №404/19.08.2020 г. от Гриша Нешев Нинов, Вх. №405/19.08.2020 г. 
от Анатоли Шибилев Аркадиев, Вх. №406/19.08.2020 г.  от  Маргарит Нико-
лаев Младенов – членове на БСП, Тетевен. 

 » Заявление с Вх. №376/31.07.2020 г. от проф. Бойчо Лазаров Биволар-
ски – член на БСП, Стара Загора.    

 » Жалба с Вх. №388/07.08.2020 г. от Огнян Василев Къчев, Анелия Дими-
трова Клисарова, Иван Любчов Иванов, Мария Тодорова Тодорова, Мартин 
Живков Златев и Руслан Владков Влаев – Общински съветници от коалиция 
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” в Общински съвет, Варна.

 » Жалба с Вх. №394/13.08.2020 г. от Иван Иванов Френкев – кандидат за 
председател на общински съвет на БСП, Смолян.



213
-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

19 септември 2020 г.
 » Приемане на отчет за дейността на Общопартийната контролна комисия 

на БСП през периода между 49-ия и 50-ия Конгрес на БСП.
 » Приемане на Ревизионен доклад за извършената финансова ревизия на 

НС на БСП за периода от месец юни 2016-та до месец юни 2020-та г.
 » Жалба от Диана Нинова Тонова – председател на РС на БСП ”Триадица” 

- София.
 » Питане от Наско Анастасов – член на НС на БСП.


