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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

ЕРИК Единен регистър по Изборния кодекс 

ЗПП Закон за политическите партии 

ИК Изборен кодекс 

КП Коалиция от партии 

МК Местна коалиция 

НАП Национална агенция за приходите 

НОИ Национален осигурителен институт 

ПП Политическа партия 

ПКО Приходен касов ордер 

ПП АБВ  ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) 

ПП БАСТА ПП БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА 

И АПАТИЯТА  

ПП БДО ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ 

ПП БНД ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ 

ПП БСДП ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

ПП БСП ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

ПП БДС 

„РАДИКАЛИ“ 

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“  

ПП БДЦ ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР 

ПП БЗНС ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ  

ПП ВМРО-

БНД 

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

ПП ДБГ ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ  

ПП ДПС ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 

ПП ДОСТ ПП ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И 

ТОЛЕРАНТНОСТ  

ПП EНП ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  

ПП ЗНС ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 

ПП НФСБ ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

ПП НДСВ ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД  

ПП РЗС ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ 

ПП СЕК ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 

ПП СДС ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

ПП ССД ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ 

ПП ХДПБ ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

ЦИК Централна избирателна комисия 
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Част първа РЕЗЮМЕ 

 

В изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2019 г. е 

извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във 

връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г. – политически партии и коалиции от партии. 

В изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., участват  

59 политически партии (ПП) и 7 коалиции от партии (КП). При одита са извършени 

тестове по същество на 54 участника в изборите – 47 политически партии и 7 коалиции от 

партии. 

Одитната задача обхвана проверка и оценка за спазване на нормативните 

изисквания на Изборния кодекс (ИК) относно: изготвяне и представяне пред Сметната 

палата на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания от всеки участник; изпращане в хода на предизборната кампания 

на информация, определена в чл. 171, ал. 2 от ИК, за публикуване в Единния регистър по 

Изборния кодекс (ЕРИК) на Сметната палата; финансиране на предизборната кампания на 

участниците; съответствие на декларираните приходи с установените от извършените 

проверки; съответствие на отчетените разходи и поети задължения с установените от 

извършените проверки на представената документация от ПП и КП и на предоставената 

информация от доставчици на стоки и услуги; спазване на регламентирания с чл. 165,  

ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборната кампания за избори 

за общински съветници и кметове от участниците. Извършена е и проверка за 

съответствие на дарените или предоставени средства от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци в размер над 1 000 лв., с размера на доходите им. 

В резултат на извършения одит е установено: 

От всички одитирани политически партии и коалиции от партии е спазен срокът, 

регламентиран в ИК, за представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

Представените отчети са изготвени по образеца, утвърден от Сметната палата, в 

съответствие с изискванията на чл. 172, ал. 4 от ИК. Към отчетите са приложени 

извлеченията от банковите сметки за обслужване на предизборната кампания на всеки 

участник, както и декларации за произход на дарени и предоставени средства от 

физически и юридически лица, съгласно чл. 172, ал. 1 и ал. 3 от ИК. 

От отделни участници в изборите са нарушени законовите изисквания за 

представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на информацията, за 

възникнали факти и обстоятелства, за публикуване в ЕРИК: 

Една коалиция от партии
1
 не е предоставила изискуемата информация относно  

4 дарения, включваща имената на дарителите, вида, целта и размера на направените 

дарения, а от две политически партии
2
 и три коалиции от партии

3
 информацията относно 

общо 15 дарения е изпратена със закъснение. 

Една коалиция от партии
4
 не е представила 3 декларации на дарители за произход 

на дарените средства на стойност над една минимална работна заплата
5
, а една партия

6
 и 

три коалиции от партии
7
 са представили общо 5 декларации със закъснение. 

Две коалиции от партии
8
 не са предоставили изискуемата информация относно 

общо 6 финансирания със средства на кандидати, включваща имената на кандидатите и 

                                                           
1
 КП „Демократична България - Обединение“ 

2
 ПП „МИР“ и ПП „Социалдемократическа партия“ 

3
 КП „БСП за България“, КП „Демократична България – Обединение“ и КП „Ние, гражданите“ 

4
 КП „Демократична България – Обединение“ 

5
 За одитирания период размерът на минималната работна заплата е 560 лв. 

6
 ПП „МИР“ 

7
 КП „БСП за България“, КП „Демократична България – Обединение“ и КП „Ние, гражданите“ 



 7 

размера на предоставените от тях средства, а от три коалиции от партии
9
 информацията 

относно общо 48 финансирания е изпратена със закъснение. 

Две коалиции от партии
10

 не са представили общо 3 декларации на кандидати за 

произход на предоставените от тях средства на стойност над една минимална работна 

заплата, а две коалиции от партии
11

 са представили общо 6 декларации със закъснение. 

Една политическа партия
12

 не е предоставила изискуемата информация относно 

наименованието на една рекламна агенция, с която е работила във връзка с предизборната 

кампания, а от друга партия
13

 информацията за една рекламна агенция е изпратена със 

закъснение. 

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за предизборните 

кампании от всички одитирани участници в изборите. 

От една коалиция от партии
14

 са набирани средства за финансиране на 

предизборната кампания и след приключването й, в несъответствие с ИК. 

За постигане целите на одита е проверена и анализирана получената информация 

от 294 доставчика за предоставени от тях стоки и услуги във връзка с предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г.  

Масивът с данни за доставчици на стоки и услуги е изготвен на етапа на планиране 

на одита въз основа на представената информация пред Сметната палата от доставчиците 

на медийни услуги, социологическите, рекламните и агенциите за осъществяване на 

връзки с обществеността, както и от допълнително изискана информация от Сметната 

палата от доставчици на стоки и услуги. 

От извършената проверка на получената информация от доставчици на стоки и 

услуги и от проверката на представената счетоводна документация от одитираните 

участници в изборите са установени неотчетени разходи от десет партии
15

 и две коалиции 

от партии
16

 в общ размер на 22 205 лв. и неотчетени приходи от осем партии
17

 и пет 

коалиции от партии
18

 в общ размер на 16 403 лв. 

Към датата на извършване на одита, четири политически партии
19

 и две коалиции 

от партии
20

 имат неразплатени задължения към доставчици на стоки и услуги в общ 

размер на 32 277 лв. 

Изискването за финансирането на приходите и разходите, свързани с 

предизборната кампания, в размер над 1 000 лв., да се извършва по банков път, е 

нарушено от две политически партии
21

 и една коалиция от партии
22

. 

Одитираните участници в изборите са спазили законовото изискване за общия 

размер на финансирането на предизборната кампания. Установените размери на 

финансиране на предизборната кампания на отделните участници не надхвърлят 

 
8
 КП „БСП за България“ и КП „Демократична България – Обединение“ 

9
 КП „Движение Заедно за промяна“, КП „Демократична България – Обединение“ и КП „Ние, гражданите“ 

10
 КП „БСП за България“ и КП „Демократична България – Обединение“ 

11
 КП „Демократична България – Обединение“ и КП „Ние, гражданите“ 

12
 ПП „МИР“ 

13
 ПП „АТАКА“ 

14
 КП „Кауза Пловдив“ 

15
 ПП „АБВ“, ПП „АТАКА“, ПП БСДП“, ПП „ДПС“, ПП „ДОСТ“, ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“,  

ПП „Партия български социалдемократи“, ПП „СДС“, ПП „ССД“ и ПП „ХДПБ“ 
16

 КП „БСП за България“ и КП „Демократична България – Обединение“ 
17

 ПП „АТАКА“, ПП „БДО“, ПП „ВОЛЯ“, ПП ЗНС“, ПП „МОРЕ“, ПП „Новото време“, ПП „Партия 

български социалдемократи“ и ПП „Свобода“ 
18

 КП „Алтернативата на гражданите“, КП „БСП за България“, КП „Движение Заедно за промяна“,  

КП „Демократична България – Обединение“ и КП „Ние, гражданите“ 
19

 ПП „АТАКА“, ПП БДС „Радикали“, ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ и ПП „МИР“ 
20

 КП „Движение Заедно за промяна“ и КП „Демократична България – Обединение“ 
21

 ПП БДС „Радикали“ и ПП „МИР“ 
22

 КП „Движение Заедно за промяна“ 
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регламентирания с ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за 

общински съветници и кметове (8 000 000 лв. - за партия и за коалиция от партии). 

Не са установени допуснати нарушения на ИК от 29 одитирани участника в 

изборите – 28 политически партии и 1 коалиция от партии. 

Установени са 130 физически и 11 юридически лица, предоставили или дарили 

средства над 1 000 лв. за финансиране на предизборната кампания на участниците в 

изборите. Въз основа на предоставени данни от Националната агенция за приходите 

(НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ), както и въз основа на данните в 

търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е извършена проверка за 

съответствие на размера на предоставените или дарените средства с доходите на лицата за 

период, определен в съответствие с ИК. 

Конкретните констатации за отделните одитирани участници в изборите за 

общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., са отразени в съответните раздели 

на Част трета „Констатации“ от одитния доклад. 

 

Част втора ВЪВЕДЕНИЕ 

 

I. Основание за извършване на одита  

Одитът се осъществява на основание чл. 5, ал. 1, т. 4, чл. 6, ал. 2, т. 10 и чл. 38, ал. 1 

от Закона за Сметната палата, одитна задача № 304 от Програмата за одитната дейност на 

Сметната палата за 2019 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-06-01-013 от 16.12.2019 г. на 

Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата.  

 

II. Информация за одитираните участници в изборите – политически партии и 

коалиции от партии 

В изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., участват  

59 политически партии и 7 коалиции от партии
23

.
24

 

След сравнителен анализ на данните в представените пред Сметната палата отчети 

от участниците в изборите и на информацията, получена от доставчици за предоставени от 

тях стоки и услуги във връзка с предизборната кампания
25

, е установено че: две партии
26

 

не са регистрирани в нито една общинска избирателна комисия на територията на 

страната, което не предполага самостоятелно участие в изборите за общински съветници и 

за кметове, а само евентуално участие в местни коалиции; десет партии
27

 отчитат приходи 

и разходи под 1 000 лв., което не предпоставя извършването на одит за съответствие, 

съгласно чл. 172, ал. 6 от ИК. За всеки от тези участници, приходите и разходите под  

1 000 лв. са отчетени в съответствие с нормативните изисквания и не са установени 

неотчетени разходи при проверка на предоставената информация в Сметната палата от 

доставчици на стоки и услуги за предизборната кампания.
28

 Поради посочените 

обстоятелства, дванадесет партии не са обект на одит.
29

 

                                                           
23

 Приложение № 1 
24

 Данни от ЦИК – https://www.cik.bg/bg/mi2019/registers/parties  
25

 Предоставена е информация от общо 294 доставчика  
26

 ПП „Български демократически форум“ и ПП „Движение инициатива за Ботевградска община“ 
27

 ПП „Български съюз за директна демокрация“; ПП „Българско национално обединение“; ПП „Народна 

партия свобода и достойнство“; ПП „Национална републиканска партия“; ПП „Национално движение за 

права и свободи“; ПП „Никола Петков“; ПП „Обединена социалдемокрация“; ПП „Подем“;  

ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и ПП „Социалистическа партия български път“ 
28

 За една партия - ПП „Български съюз за директна демокрация“, е установено, че не е изпратила в 

законовия срок изискуемата информация за публикуване в ЕРИК относно направени дарения от физически 

лица, в несъответствие с чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма; РД-П-02 
29

 Приложение № 2 

https://www.cik.bg/bg/mi2019/registers/parties
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При одита са одитирани 47 политически партии и 7 коалиции от партии, 

регистрирани и участвали в изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г.
30

 

 

III. Цели на одита 

1. Да се предостави на потребителите на информация независима и обективна 

оценка за съответствието на приходите и разходите във връзка с предизборната кампания 

на политическите партии и коалиции от партии в изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г., с изискванията на Изборния кодекс. 

2. Да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. 

 

ІV. Обхват на одита 

Определена е област на изследване „Финансиране на предизборната кампания - 

приходи и разходи на политическите партии и коалициите от партии за предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г.“ 

При одита са проверени: източниците и забраните за финансиране и подпомагане 

на предизборната кампания, разходването на средствата, в т.ч. документална 

обоснованост на приходите, разходите и поетите задължения за плащане, както и 

организацията за отчитането и оповестяването им, вкл. по информация на доставчици на 

стоки и услуги; допустимия размер на финансирането на кампанията. 

 

V. Критерии за оценка 

1. Спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред 

Сметната палата на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във 

връзка с предизборната кампания (чл. 172, ал.ал. 1, 3 и 4 от ИК). 

2. Съответствие между размера на дарените или предоставени за предизборната 

кампания средства от физически лица, юридически лица или еднолични търговци и размера 

на доходите на лицата, когато средствата са в размер над 1 000 лв. (чл. 170, ал. 2 от ИК). 

3. Съответствие на предоставената по реда на чл. 171, ал. 2 от ИК информация със 

законово регламентираната и изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК, 

съгласно чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК. 

4. Спазване на законовите изисквания относно източниците на приходи за 

финансиране на предизборната кампания: 

4.1. Съответствие на декларираните приходи с установените от извършените 

проверки. Документална обоснованост на приходите; 

4.2. Спазване на изискването за представяне на декларация от дарителя за 

произхода на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо или 

юридическо лице или едноличен търговец нахвърля размера на една минимална работна 

заплата (чл. 169, ал. 1 от ИК)
31

; 

4.3. Спазване на законовото изискване за представяне на декларация за произхода 

на средствата, предоставени за финансиране на предизборната кампания от издигнатите 

кандидати, когато общият размер на предоставените средства нахвърля размера на една 

минимална работна заплата (чл. 169, ал. 2 от ИК); 

4.4. Спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на 

предизборната кампания (чл. 168, ал. 1 от ИК); 

4.5. Спазване на изискването, приходи за предизборната кампания над 1 000 лв. да 

се извършват по банков път (чл. 170, ал. 1 от ИК). 

                                                           
30

 Приложение № 3 
31

 За одитирания период размерът на минималната работна заплата е 560 лв. 
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5. Спазване на законовите изисквания относно извършването на разходи за 

предизборната кампания: 

5.1. Съответствие на отчетените разходи с установените от извършените проверки, 

в т.ч. по информация от доставчици на стоки и услуги. Документална обоснованост на 

разходите; 

5.2. Съответствие на отчетените поети задължения с установените от извършените 

проверки, в т.ч. по информация от доставчици на стоки и услуги. Документална 

обоснованост на поетите задължения за плащане; 

5.3. Спазване на изискването, разходи за предизборната кампания над 1 000 лв. да 

се извършват по банков път (чл. 170, ал. 1 от ИК); 

5.4. Спазване на определените с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК ограничения на 

общия размер за финансиране на предизборната кампания. 

 

Част трета КОНСТАТАЦИИ 

 

Глава първа 

І. Представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за 

общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., от отделните участници – 

политически партии и коалиции от партии  

Участниците в изборите – политически партии и коалиции от партии, в срок от  

30 работни дни след изборния ден
32

, представят пред Сметната палата на хартиен и на 

електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във 

връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. 

Отчетът се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата.
33

 Към отчета 

следва да се приложат
34

: декларации на дарителите за произхода на дарените средства и 

декларации на кандидатите за произхода на средствата, предоставени от тях за 

финансиране на предизборната кампания на съответния участник, когато дарените или 

предоставените средства са в размер над една минимална работна заплата. 

Одитираните ПП и КП, участвали в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., са представили отчети пред Сметната палата в законоустановения 

срок.
35

 Отчетите са публикувани на интернет страницата на Сметната палата
36

, съгласно 

изискванията на чл. 172, ал. 5 от ИК. Отчетите са изготвени и представени по образеца, 

утвърден от Сметната палата, и са придружени с извлечения от банковите им сметки за 

изборите. Към отчетите, декларации за произход на дарените средства, в размер над една 

минимална работна заплата, са представили 15 одитирани участници, а декларации на 

кандидати, предоставили средства над една минимална работна заплата, са представили 

23 одитирани участници.
37

 

От одитираните политически партии и коалиции от партии, участвали в 

изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., са спазени 

изискванията на чл. 172, ал. ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс. 

II. Резултати от проверката за съответствие между размера на дарените или 

предоставени за предизборната кампания средства от физически лица, юридически 

                                                           
32

 чл. 172, ал. 1 от ИК 
33

 чл. 172, ал. 4 от ИК 
34

 чл. 172, ал. 1 и ал. 3 от ИК 
35

 Приложение № 4 
36

 в ЕРИК  
37

 Приложение № 4 
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лица и еднолични търговци и размера на доходите на лицата, когато средствата са в 

размер над 1 000 лв., в изпълнение на изискванията на чл. 170, ал. 2 от ИК 

Разпоредбите на чл. 170, ал. 2-5 от ИК регламентират проверката да се извършва от 

Сметната палата на база информация, съдържаща се в електронната база данни на 

компетентни органи и институции, като в чл. 170, ал. 3 от ИК изрично е посочена НАП 

като компетентен орган. Предвид законовите разпоредби, източниците на информация за 

проверката, които може да използва Сметната палата са ограничени.  

За проверка на доходите на физическите лица, дарили или предоставили средства 

над 1 000 лв., е изискана информация от НАП и от НОИ. 

При проверката е установено: 

За предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., средства в размер над 1 000 лв., са дарили или предоставили на 

участниците в изборите - политически партии и коалиции от партии, 130 физически 

лица.
38 

За 127 физически лица са установени данни за доходи, съответстващи на размера 

на дарените/предоставени от тях средства за кампанията.
39

 

За 3 физически лица не са установени данни за доходи от ползваните източници 

или наличната информация за размера на доходите не покрива напълно размера на 

дарените/предоставени средства. Установеното несъответствие е само въз основа на 

информацията от използваните бази данни на НАП и на НОИ, която не покрива всички 

възможни източници на доходи. Предвидените в ИК източници на информация не 

позволяват да бъдат проследени данни за доходи от чужбина, за спестявания в банки и 

други, които е напълно вероятно конкретните лица да притежават.
40

 

Извършената проверка на доходите на юридическите лица, дарили средства над 

1 000 лв., е направена въз основа на информацията в годишните финансови отчети
41

, 

обявени в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията
42

.  

При проверката е установено: 

За предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., средства в размер над 1 000 лв., са дарили на участниците в 

изборите - политически партии и коалиции от партии, 11 юридически лица. Не са 

отчетени и установени дарени средства от еднолични търговци.
43

 

За всички 11 юридически лица са установени данни за доходи
44

, съответстващи на 

размера на дарените от тях средства за кампанията.
45

  

 

                                                           
38

 Данните за лицата са установени от представените пред Сметната палата отчети за приходите, разходите и 

поетите задължения във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г.; Одитни доказателства № 1 и № 2 
39

 Одитни доказателства № 1 и № 2 
40

 Одитни доказателства № 1 и № 2 
41

 Отчет за приходите и разходите, съставна част на годишния финансов отчет 
42

 съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството, всички търговци по смисъла на Търговския закон, 

са задължени да публикуват годишните си финансови отчети чрез заявяване за вписване и представяне за 

обявяване в търговския регистър 
43

 Данните за лицата са установени от представените пред Сметната палата отчети за приходите, разходите и 

поетите задължения във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. 
44

 реализирани приходи 
45

 Търговски регистър - http://www.brra.bg/ 
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Глава втора 

Раздел първи Политическа партия ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) (ПП „АБВ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „АБВ“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 182 361 лв. 

Отчетените приходи са от: 5 137 лв. собствени средства на политическата партията,  

80 490 лв. парични дарения от физически лица, 96 734 лв. предоставени парични средства 

на издигнати от партията кандидати. 

За финансиране на предизборната кампания на партията, същата е предоставила 

собствени средства от членски внос в размер на 5 137 лв. По време на предизборната 

кампания на ПП „АБВ“ са направени 93 парични дарения от 93 физически лица в общ 

размер на 80 490 лв. и 103 финансирания с парични средства от 100 кандидата на партията 

в общ размер на 96 734 лв.
46

 

Отчетените приходи от дарения са документално обосновани, съответстват на 

установените при проверката на първичните счетоводни документи, отразени са в отчета 

на партията, но в Приложение П 1.1 към отчета са допуснати 2 технически грешки: за 

един дарител
47

 е отразен размер на дарението 800 лв., вместо 850 лв., каквато е и реално 

получената сума, и друг дарител
48

, дарил еднократно 1 000 лв., но включен 2 пъти със 

средства от по 1 000 лв.
49

 

Отчетените приходи от средства на издигнати от партията кандидати са 

документално обосновани, съответстват на установените при проверката на първичните 

счетоводни документи, отразени са в отчета на партията, но в Приложение П 2 към отчета 

е допусната техническа грешка, като не е вписан един кандидат
50

, предоставил средства в 

размер на 1 000 лв.
51

  

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
52

  

Всички приходи на стойност над 1 000 лв. са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
53

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „АБВ“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

Приходите над 1 000 лв. са постъпили по банков път, съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. 

 

                                                           
46

 Одитно доказателство № І/2; ЕРИК  
47

 Д. Й. В. 
48

 М. Н. Ц. 
49

 Одитни доказателства №№ І/2, І/3 и І/7; ЕРИК 
50

 Анатоли Недев Боранов 
51

 Одитни доказателства №№ І/2, І/4 и І/7; ЕРИК 
52

 Одитно доказателство № І/2  
53

 Одитни доказателства № І/1 и № І/2 
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2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
От ПП „АБВ“, за публикуване в ЕРИК, е изпратена в законоустановения 7-дневен 

срок информация за направените 93 парични дарения - име на дарителя, вид, цел и размер 

на дарението, както и 40 декларации за произход на средствата, надвишаващи размера на 

минималната работна заплата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма.
54

 

За финансирането, в хода на предизборната кампания, на ПП „АБВ“ са 

предоставени парични средства от 100 кандидати на партията, като 78 от финансиранията 

са в размер над една минимална работна заплата. В ЕРИК е изпратена за публикуване 

информация в законоустановения 7-дневен срок относно имената на кандидатите, размера 

на предоставените от тях средства, както и 78 декларации за произход на средствата, 

надвишаващи размера на една минимална работна заплата, с което са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
55

 

По време на предизборната кампания партията е работила с една агенция за 

осъществяване на връзки с обществеността. Информация за наименованието на агенцията 

е изпратена в законоустановения 7-дневен срок, с което е спазено изискването на чл. 171, 

ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
56

 

От ПП „АБВ“ е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които партията е работила във връзка 

с предизборната кампания.
57

  

Предоставената от ПП „АБВ“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „АБВ“ общ размер на разходите, извършени във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 182 361 лв. Партията няма отчетени и установени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания.
58

 

От общо отчетените разходи, 173 221 лв. (95 на сто от общия размер на разходите) 

са за външни услуги, и 9 140 лв. са разходи за данъци
59

 и банкови такси. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; 

рекламно-информационно обслужване; наеми на рекламни площи; изработване на 

агитационни и рекламни материали и други.
60

 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. При проверката е установено, че 

разходите по 3 фактури, на обща стойност 4 238 лв. не са включени в отчета.
61

 По време 

на предизборната кампания и към датата на представяне на отчета в Сметната палата 

фактурите не са представени в счетоводството на партията за своевременно им отчитане. 

Разходите са платени със средства на партията с произход членски внос. По време на 

одита извършените разходи са осчетоводени от партията.
62

 

                                                           
54

 Одитни доказателства № І/2 и № І/10; ЕРИК 
55

 Одитни доказателства № І/2 и № І/10; ЕРИК 
56

 Одитни доказателства № І/5 и № І/10; ЕРИК 
57

 ЕРИК 
58

 Одитно доказателство № І/5 
59

 върху получените дарения 
60

 Одитно доказателство № І/5 
61

 Одитни доказателства №№ I/5, I/6 и I/7 
62

 Одитни доказателства № І/6 и № І/8 
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Въз основа на установеното, общият размер на разходите на партията е  

186 599 лв.
63

 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените, с 

изключение на 3 разхода на обща стойност 4 238 лв., невключени в отчета на партията.
64

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
65

 

ПП „АБВ“ е участвала в състава на 50 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., като е предоставила средства в размер на 59 лв. за 

финансиране на предизборната кампания на една от тях.
66

 

Установените разходи са документално обосновани и не съответстват на 

отчетените, като ги надвишават с 4 238 лв. 

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 182 361 лв. 

Общият размер на установените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 186 599 лв.
67

 

Размерът на установените изразходвани средства за финансирането на 

предизборната кампания на ПП „АБВ“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4,  

б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „АБВ“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел втори Политическа партия „АТАКА“ (ПП „АТАКА“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „АТАКА“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е  

349 960 лв. Отчетените приходи са от: собствени средства на политическата партия -  

285 970 лв., дарения от физически лица – 48 400 лв. и предоставени средства на  

кандидати – 15 590 лв. 

Отчетените собствени средства на политическата партия, в размер на 285 970 лв., 

представляват получени средства от държавна субсидия за 2019 г.
68

  

За финансиране на предизборната кампания на ПП „АТАКА“ са направени  

51 парични дарения от 51 физически лица на стойност 48 400 лв. и 17 финансирания с 

парични средства на 17 от кандидатите на партията в общ размер на 15 590 лв.
69

  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от ПП „АТАКА“ с 

изисканата и получена информация от доставчици на медийни услуги, е установено 

наличието на предоставени услуги, за които са издадени 4 фактури на обща стойност  

                                                           
63

 Одитни доказателства № № І/5, І/6 и І/8 
64

 Одитни доказателства №№ І/2, I/5, I/6 и I/8 
65

 Одитни доказателства №№ I/1, I/5 и I/6 
66

 Одитно доказателство № I/11 
67

 Одитно доказателство № І/8 
68

 Партията е парламентарно представена в 44-то Народно събрание; Одитно доказателство № II/2 
69

 Одитни доказателства № II/1 и № II/2 
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1 362 лв., получатели на които са четирима издигнати кандидати от партията. Услугите са 

предоставени в рамките на предизборната кампания, платени са и имат характер на 

предоставени непарични средства. По време на предизборната кампания и към датата на 

представяне на отчета в Сметната палата, фактурите не са представени в счетоводството 

на ПП „АТАКА“ за своевременното им включване в отчета.
70

  

Въз основа на установените факти и обстоятелства, общият размер на набраните 

средства за финансиране на предизборната кампания следва да се увеличи с 1 362 лв. и 

възлиза на 351 322 лв.  

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката на първичните счетоводни документи, с изключение на неотчетените 

непарични средства от кандидати в размер на 1 362 лв.
71

  

Всички приходи на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
72

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „АТАКА“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са с 1 362 лв. повече от декларираните в отчета на  

ПП „АТАКА“ . 

Приходи над 1 000 лв. са извършени по банков път, съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
От ПП „АТАКА“ за публикуване в ЕРИК е изпратена в законоустановения  

7-дневен срок информация за 51 дарения, направени от 51 физически лица - име на 

дарителя, вид, цел и размер на дарението, както и 50 декларации за произход на дарените 

средства, тъй като надвишават размера на минималната работна заплата, с което са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата 

норма.
73

 

От ПП „АТАКА“ за публикуване в ЕРИК е изпратена в законоустановения  

7-дневен срок изискуемата информация относно 17 финансирания с парични средства на 

17 от кандидатите на партията - име на кандидата и размера на предоставените от тях 

средства, както и 17 декларации за произход на дарените средства, тъй като надвишават 

размера на минималната работна заплата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 

от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
74

  

При проверката е установено, че в хода на предизборната кампания, поради 

допусната техническа грешка, името на един кандидат, предоставил парични средства, е 

изпратено за публикуване в ЕРИК, в раздел „Дарители”, вместо в раздел 

„Кандидати/членове“.
75

 

Във връзка с предизборната кампания ПП „АТАКА“ е работила с една рекламна 

агенция. Информация за наименованието на рекламната агенция е подадена за включване 

                                                           
70

 Одитни доказателства № II/4 и № II/5 
71

 Одитни доказателства №№ II/1, II/2, II/4 и II/5 
72

 Одитни доказателства № II/1 и № II/2 
73

 Одитно доказателство № II/3; ЕРИК 
74

 Одитно доказателство № II/3; ЕРИК 
75

 Р. Ат. Р.; Одитно доказателство № II/5 
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в ЕРИК след законоустановения 7-дневен срок. Не е спазено е изискването на чл. 171,  

ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
76

 

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.
77

 

Предоставената от ПП „АТАКА“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК, с изключение 

на изпратената със закъснение информация за една рекламна агенция. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „АТАКА“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 

2019 г., е 349 960 лв.  

От общо отчетените разходи, 743 лв. са разходите за материали и 349 217 лв. са 

разходи за външни услуги.   

Отчетените разходи за материали са предназначени за гориво, а отчетените разходи 

за външни услуги са за: медийни услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и други; 

масови прояви и наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените, с изключение на извършен разход за предоставена услуга на 

стойност 600 лв., който не е включен в отчета, поради несвоевременното представяне на 

разходооправдателните документи за него в счетоводството на партията за включването 

му в отчета.
78

 

Въз основа на установеното, общият размер на разходите възлиза на 350 560 лв. 

Отчетените разходи от ПП „АТАКА“ са документално обосновани, осчетоводени 

са и съответстват на установените при извършените проверки, с изключение на 

невключения в отчета разход на стойност 600 лв.
79

 

Към датата на съставяне на отчета ПП „АТАКА“ отчита поети задължения в размер 

на 2 000 лв. към един доставчик. Към датата на извършване на одита поетите задължения 

към доставчика не са разплатени.
80

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
81

  

ПП „АТАКА“ е участвала в състава на 11 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., като не е предоставяла парични и непарични 

средства.
82

 

Установените разходи за предизборната кампания са документално обосновани, 

но не съответстват на отчетените, като са повече с 600 лв. 

Към датата на извършване на одита, ПП „АТАКА“ има неразплатени 

задължения към един доставчик. 

Разходите на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие 

с изискванията на ИК. 

 

                                                           
76

 Одитни доказателства № II/3 и № II/5; ЕРИК 
77

 ЕРИК 
78

 Констатирано е и несъответствие, което се отнася за приходите и отразено в т. 1 на раздела; Одитни 

доказателства № II/4 и № II/5 
79

 Одитни доказателства №№ II/1, II/2, II/4 и II/5 
80

 Одитно доказателство № II/5 
81

 Одитни доказателства № II/1 и № II/2 
82

 Одитно доказателство № II/6 
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 351 322 лв. 

Установения общ размер на изразходвани средства за финансиране на кампанията е 

350 560 лв. 

Установените разходи – 350 560 лв. и установените непарични средства –  

1 362 лв. на ПП „АТАКА“, общо в размер на 351 922 лв., не надхвърлят определения с  

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за 

избори за общински съветници и за кметове. 

Спазени са от ПП „АТАКА“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел трети Политическа партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА 

СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ (ПП „БАСТА“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., от ПП „БАСТA“ са отчетени приходи в размер на 1 265 лв., от 

които: 155 лв. членски внос и 1 110 лв. непарични дарения от 37 физически лица. 

При извършените проверки е установено, че отчетените приходи от непарични 

дарения от физически лица и членски внос на ПП „БАСТА“ съответстват на установените 

и са осчетоводени от партията. Нe са установени получени средства от дарения от 

юридически лица и от еднолични търговци, както и средства на кандидати. Не са 

установени приходи в размер над 1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от 

постъпването им по банков път.
83

  

От ПП „БАСТА“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания и законовите забрани за 

финансирането и подпомагането й. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
Във връзка с предизборната кампания, на ПП „БАСТА“ са направени 37 непарични 

дарения от 37 физически лица, всяко на стойност под една минимална работна заплата, 

общо на стойност 1 110 лв.
84

  

От партията за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за 37 непарични 

дарения от физически лица - име на дарителя, вид, цел и стойност на дарението, с което са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 2, т. 5 от ИК, независимо, че 7-дневният срок за 

представяне на информацията изтича след изборния ден.
85

  

Във връзка с предизборната кампания ПП „БАСТА“ не е ползвала услугите на 

рекламни и социологически агенции, както и на агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността за предизборната си кампания за изборите за общински съветници и 

кметове, проведени на 27.10.2019 г. 

                                                           
83

 Одитни доказателства № IIІ/1 и № III/2 
84

 Одитно доказателство № III/2; EРИК 
85

 всички дарения са направени на 26.10.2019 г.; Одитно доказателство № III/4; ЕРИК 
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От партията е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованието на един доставчик на медийни услуги, с който е работила във връзка с 

предизборната кампания.
86

  

Предоставената от ПП „БАСТА“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната, като същата е изпратена за 

оповестяване, независимо, че нормативно определеният срок за представянето й изтича 

след изборния ден. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „БАСТА“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени на  

27.10.2019 г., е 155 лв.   

От общо отчетените разходи, 120 лв. са за медийни услуги и 35 лв. за банкови 

такси. Няма отчетени и установени поети задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установено е, че не са 

предоставени данни от доставчици на стоки и услуги за извършени разходи.
87

  

От извършената проверка на представените счетоводни документи от партията е 

констатирано съответствие между установените разходи и отчетените. Разходите са 

документално обосновани с първични счетоводни документи и са осчетоводени от 

партията.
88

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер под 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
89

 

ПП „БАСТА“ е участвала в състава на 4 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., като не е предоставяла на коалициите 

парични и непарични средства.
90

  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 1 265 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 155 лв. 

Отчетените разходи – 155 лв. и отчетените непарични средства – 1 110 лв. на  

ПП „БАСТА“, общо в размер на 1 265 лв., не надхвърлят определения с чл. 165, ал. 1, т. 4,  

б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на предизборната кампания за 

избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „БАСТА“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел четвърти Политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА 

ОБЩНОСТ“ (ПП „БДО“) 

 

                                                           
86

 Одитно доказателство № III/4; ЕРИК 
87

 Одитно доказателство № III/3 
88

 Одитни доказателства №№ III/1, III/2, III/3 и III/6 
89

 Одитни доказателства № III/1 и № III/2 
90

 Одитно доказателство № III/5 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „БДО“ са отчетени във връзка с предизборната кампания за изборите за 

общински съветници и за кметове, проведени през 2019 г., приходи в размер на 10 012 лв., 

които представляват предоставени парични средства на издигнати от партията кандидати. 

За финансиране на предизборната кампания на ПП „БДО“ са направени  

19 финансирания от кандидати на партията.
91

 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от ПП „БДО“ с 

изисканата и получена информация от доставчици на медийни услуги, е установено 

наличието на предоставени услуги, на обща стойност 455 лв., за които са издадени 

фактури, получатели на които са трима издигнати кандидати от партията. Услугите са 

предоставени в рамките на предизборната кампания, платени са и имат характер на 

предоставени непарични средства. По време на предизборната кампания и към датата на 

представяне на отчета в Сметната палата фактурите не са представени в счетоводството на 

партията за своевременното им включване в отчета. Въз основа на установените факти и 

обстоятелства, приходите на ПП „БДО“ следва да бъдат увеличени с 455 лв. и възлизат на 

10 467 лв.
92

 

Установените при проверката приходи са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, но не съответстват на отчетените с 455 лв.
93

 

При извършените проверки не са установени дарения от юридически лица и 

еднолични търговци за финансиране на предизборната кампания на партията.
94

 

Всеки от постъпилите приходи са в размер под 1 000 лв. и не са възникнали 

обстоятелства за извършването им по банков път.
95

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „БДО“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците 

на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са с 455 лв. повече от декларираните в отчета на 

партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ПП „БДО“ са направени  

19 финансирания от 19 кандидати на партията, всяко в размер под минималната работна 

заплата.  

В хода на предизборната кампания, от партията, в законоустановения 7-дневен 

срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за финансиранията от  

кандидати - имена на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, с което са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.
96

 

Предоставената от ПП „БДО“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                           
91

 Одитни доказателства № IV/1 и № IV/2 
92

 Одитни доказателства № IV/4 и № IV/5 
93

 Одитни доказателства №№ IV/1, IV/2, № IV/4 и IV/5 
94

 Одитни доказателства № IV/1 и № IV/2 
95

 Одитни доказателства № IV/1 и № IV/2 
96

 Одитно доказателство № IV/3; ЕРИК 
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Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „БДО“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г., е 10 011 лв. ПП „БДО“ няма отчетени и установени поети задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания. 

Отчетените разходи са за външни услуги, предназначени за: медийни услуги от 

печатни медии; електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и 

други; електронни издания за онлайн новинарски услуги; плакати, флаери, диплянки, 

брошури и други; масови прояви; наеми на помещения, транспортни средства, рекламни 

съоръжения и други разходи за външни услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
97

 

Отчетените разходи са документално обосновани, осчетоводени са и съответстват 

на установените.
98

 

При проверката на извършените плащания не се установени разходи на стойност 

над 1 000 лв., поради което не са възникнали обстоятелства за извършването им по банков 

път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
99

 

ПП „БДО“ е участвала в състава на една местна коалиция в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., като не е предоставяла парични и непарични средства 

за финансирането й.
100

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените средства за финансиране на предизборната кампания на партията са 

в размер на 10 467 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е  10 011 лв.   

Отчетените разходи – 10 011 лв. и установените непарични средства – 455 лв. на 

ПП „БДО“, общо в размер на 10 466 лв., не надхвърлят определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. 

„а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински 

съветници и за кметове. 

Спазени са от ПП „БДО“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 
 

Раздел пети Политическа партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ (ПП 

„БНД“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „БНД“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., е 16 550 лв., от които: 

1 980 лв. - получени парични дарения от физически лица и 14 570 лв., предоставени 

парични и непарични средства от издигнати от партията кандидати. 

За финансиране на предизборната кампания на ПП „БНД“ са направени 4 парични 

дарения от 4 физически лица в общ размер на 1 980 лв. 

                                                           
97

 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела; Одитни 

доказателства № IV/2 и № IV/4 
98

 Одитни доказателства №№ IV/1, IV/2 и IV/4  
99

 Одитни доказателства № IV/1 и № IV/2 
100

 Одитно доказателство № IV/6 
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Предоставени са парични средства в общ размер на 14 460 лв. от 21 издигнати от 

партията кандидати, като един от кандидатите е предоставил и непарични средства на 

стойност 110 лв. 

Отчетените приходи от дарения и предоставени средства от кандидати на партията 

са документално обосновани и съответстват на установените.
101

 

Приходите, в размер над 1 000 лв., са постъпили по банков път, в съответствие с 

чл. 170, ал. 1 от ИК.
102

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „БНД“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците 

на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания.  

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

Приходите в размер над 1 000 лв. са постъпили банков път, в съответствие с 

изискванията на Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от 

ПП „БНД“ е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 4 дарения, 

направени от физически лица - име на дарителя, вид, цел и размер на дарението, с което са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с чл. 171, ал. 2, т. 5 от същата 

норма.
103

  

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация относно 22 финансирания от  

кандидати - имена на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, както и  

7 декларации за произход на средствата, в случаите, в които надвишават размера на една 

минимална работна заплата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с чл. 171, ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
104

  

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
105

 

Предоставената от ПП „БНД“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на ПП „БНД“, участник в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., е 16 184 лв. Партията няма отчетени поети задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 16 108 лв. (99 на сто) са за външни услуги, 58 лв. - за 

материали и 18 лв. - за такси.  
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Отчетените разходи за външни услуги са за плакати, флаери, диплянки, брошури, 

както и за наеми на помещения и рекламни съоръжения. 

Установено е, че от доставчици на стоки и услуги не е предоставена информация за 

извършени разходи за самостоятелното участие на партията в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г.
106

  

Извършените разходи от ПП „БНД“ са документално обосновани, осчетоводени са 

и съответстват на отчетените.
107

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
108

 

ПП „БНД“ е участвала в състава на 6 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени през 2019 г., като не е предоставила парични и 

непарични средства на местните коалиции.
109

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 16 550 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 16 184 лв. 

Отчетените разходи – 16 184 лв. и отчетените непарични средства – 110 лв. на  

ПП „БНД“, общо в размер на 16 294 лв., не надхвърлят определения с чл. 165, ал. 1, т. 4,  

б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „БНД“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел шести Политическа партия „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (ПП „БСДП“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „БСДП“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., е 11 065 лв., от които: 

300 лв. - средства на политическата партия, получени от наем на собствен недвижим имот;  

400 лв. - получено парично дарение от физическо лице и 10 365 лв. - предоставени 

парични средства от издигнати от партията кандидати. 

При извършената проверка е установено, че неправилно са отчетени като дарение 

от физическо лице получени средства в размер на 400 лв., представляващи по същество 

средства, предоставени от издигнат от партията кандидат.
110

 Така по време на 

предизборната кампания на ПП „БСДП“ са направени общо 34 парични финансирания от 

33 кандидати.  
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Установено е, че общият размер на отразените в Приложение П2 към отчета 

средства от кандидати е 10 465 лв., но в отчета, поради допусната техническа грешка, 

неправилно са декларирани 10 365 лв., представляващи финансирания от издигнати от 

ПП „БСДП“ кандидати.  

Въз основа на установеното, общият размер на получените средства от издигнати 

от ПП „БСДП“ кандидати е 10 865 лв., а общият размер на приходите е 11 165 лв.
111

 

Установените при проверката приходи са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, но не съответстват на декларираните в отчета, поради допусната 

техническа грешка, като са със 100 лв. повече.
112

 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв. и не е възникнало задължение за 

постъпването им по банков път съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
113

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „БСДП“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания.  

Декларираните приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

установените, като са със 100 лв. по-малко, поради допусната техническа грешка. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
По време на предизборната кампания на ПП „БСДП“ са направени общо  

34 парични финансирания от 33 кандидати, всяко от които под минималната работна 

заплата, като едно финансиране от издигнат от партията кандидат, неправилно е отчетено 

като дарение от физическо лице и информацията е представена погрешно за оповестяване 

в раздел „Дарители“, вместо в раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК.
114

  

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

изпратена информация за публикуване в ЕРИК за имената на 33 кандидата и размера на 

предоставените от тях средства, с което са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, 

във връзка с чл. 171, ал. 2, т. 6 от същата норма.
115

 

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
116

 

Предоставената от ПП „БСДП“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на ПП „БСДП“, участник в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., е 10 961 лв. Партията няма отчетени поети задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 10 481 лв. (96 на сто) са за външни услуги, 313 лв. - за 

материали и 167 лв. - за данъци и такси.  
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Отчетените разходи за външни услуги са за: плакати, флаери, диплянки, брошури; 

медийни услуги; наеми на помещения и рекламни съоръжения и други разходи за външни 

услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от партията разходи с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на разходите, отчетени от партията, с изключение на извършен разход за 

предоставена услуга на стойност 230 лв., който не е включен в отчета, поради 

несвоевременното представяне на разходооправдателните документи за него в 

счетоводството на партията за включването му в отчета. Разходът е платен със средства на 

партията от стопанска дейност.
117

 

Въз основа на установеното, общият размер на разходите на партията е 11 191 лв. 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените, с 

изключение на разход на стойност 230 лв., невключен в отчета на ПП „БСДП“.
118

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
119

 

ПП „БСДП“ е участвала в състава на 9 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени през 2019 г., като не е предоставила парични и 

непарични средства на местните коалиции.
120

 

Установените разходи са документално обосновани и не съответстват на 

отчетените, като ги надвишават с 230 лв. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 11 165 лв. 

Установеният общ размер на изразходваните средства за финансиране на 

кампанията е 11 191 лв.
121

 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „БСДП“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на 

финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „БСДП“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел седми Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 

„РАДИКАЛИ“ (ПП БДС „Радикали“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет от ПП БДС „Радикали“ за приходите, разходите и поетите 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г. са отчетени приходи в размер на 14 359 лв., 
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представляващи резерви от предходни години от получена държавна субсидия от 

партията.
122

  

Oт партията не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, 

юридически лица и еднолични търговци, както и предоставени средства от издигнати 

кандидати от политическата партия.
123

 

Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените и 

са осчетоводени от партията.
124

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК.
 125

  

От ПП БДС „Радикали“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на политическата партия. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати, както и за 

социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с обществеността), за 

които ПП БДС „Радикали“ е следвало да изпрати информация по време на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК.
126

 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП БДС „Радикали“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени 

през 2019 г. е 14 359 лв., в т.ч. 1 824 лв. поети задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания.  

Отчетените разходи за външни услуги и са предназначени за: масови прояви; 

плакати, флаери, диплянки и други; за медийни услуги; наеми на рекламни площи.
127

 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от политическата партия 

с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените.
128

 

Установено, е че поетите задължения за плащане от ПП БДС „Радикали“, във 

връзка с предизборната кампания, са в размер на 1 886 лв. или с 62 лв. повече от 

отчетените. От политическата партия е допусната фактическа грешка при изготвянето на 

отчета. Към датата на извършване на одита установените задълженията към двама 

доставчика не са разплатени.
129
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Отчетените разходи от ПП БДС „Радикали“ са документално обосновани с 

първични счетоводни документи и съответстват на установените от извършените 

проверки.
130

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са платени в брой, с което не е 

спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
131

  

ПП БДС „Радикали“ е участвала в състава на 11 местни коалиции в изборите за 

общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., като на една от местните 

коалиции са предоставени средства в размер на 4 865 лв.
132

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършените проверки. 

Установените поети задължения в размер на 1 886 лв. са повече от отчетените с 

62 лв. и не са разплатени към двама доставчика, към датата на извършване на одита. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са платени в брой, в несъответствие с Изборния 

кодекс. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 14 359 лв.  

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 14 359 лв.  

Размерът на изразходваните средства за финансиране на предизборната кампания 

на ПП БДС „Радикали“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 

максимален общ размер на финансирането на предизборната кампания за избори за 

общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП БДС „Радикали“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел осми Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

ЦЕНТЪР“ (ПП „БДЦ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „БДЦ“ във връзка с предизборната кампания за изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., са отчетени приходи в размер на  

5 927 лв. Отчетените приходи са собствени средства на партията, остатък от държавна 

субсидия от минал период (2017 г.).
133

  

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
134

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „БДЦ“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 
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 Одитно доказателство № VII/3 
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 Одитно доказателство № VII/4 
132

 Одитно доказателство № VII/7 
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демократичен център – Народен съюз“; Одитно доказателство № VIII/4 
134

 Одитно доказателство № VIII/2 
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Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за 

наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността), за които ПП „БДЦ” е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
135

  

От ПП „БДЦ“ е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които партията е работила във връзка 

с предизборната кампания.
136

  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „БДЦ“ общ размер на разходите, извършени във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 5 927 лв. Партията няма отчетени и установени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания.
137

 

От общо отчетените разходи, 5 861 лв. (99 на сто) са за външни услуги, и 66 лв. - за 

банкови такси.
138

 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; 

плакати, листовки, брошури и други; масови прояви; наеми на зали и други разходи за 

външни услуги.
139

 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
140

 

Извършените разходи от ПП „БДЦ“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, съответстват на отчетените и са осчетоводени по съответните 

сметки.
141

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер до 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
142

 

ПП „БДЦ“ е участвала в състава на 13 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., като е предоставила на 6 от тях парични средства в 

общ размер на 3 020 лв.
143

 

Установените при одита разходи, във връзка с финансиране на предизборната 

кампания от ПП „БДЦ“ съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 5 927 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 5 927 лв. 
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Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „БДЦ“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на 

финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и кметове.   

Спазени са от ПП „БДЦ“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел девети Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“ (ПП „БЗНС“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „БЗНС“ са отчетени във връзка с предизборната кампания за изборите за 

общински съветници и за кметове, проведени през 2019 г., приходи в размер на  

5 769 лв. Отчетените приходи са средства на партията, получени от наеми на собствени 

недвижими имоти за 2019 г. 

Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените и 

са осчетоводени от партията.
144

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „БЗНС“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи съответстват на декларираните в отчета на  

ПП „БЗНС“. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2,  

т. т. 5, 6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за 

наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността), за които ПП „БЗНС“ е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
145

 

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
146

 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „БЗНС“ общ размер на разходите във връзка с предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 2019 г., е  

5 769 лв.  

В отчета на партията няма отчетени и установени поети задължения за получени 

стоки и услуги за предизборната кампания, неразплатени  към доставчици на стоки и 

услуги към датата на съставяне на отчета на партията.
147

  

От общо отчетените разходи - 5 701 лв. (99 на сто от общия размер на разходите) са 

за външни услуги и 68 лв. са за данъци и такси. 
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Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги от 

електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни 

издания за онлайн новинарски услуги; плакати, флаери, диплянки и други; други разходи 

за външни услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от политическата партия 

с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените.
148

  

От извършената проверка на представените счетоводни документи от партията е 

констатирано съответствие между общо установените разходи и отчетените.
149

  

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.
150

  

ПП „БЗНС“ е участвала в състава на 21 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., на които е предоставила парични средства в общ 

размер на 260 лв.
151

 

Установените разходи съответстват на отчетените от партията. 

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 5 769 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 5 769 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „БЗНС“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на 

финансиране на предизборна кампания за общински съветници и за кметове. 

Спазени са от ПП „БЗНС“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 
 

Раздел десети Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“ (ПП „ВМРО - БНД“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „ВМРО - БНД“ във връзка с предизборната кампания за изборите за 

общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., са отчетени приходи в размер 

на 661 555 лв., представляващи собствени средства на партията, като от тях 60 000 лв. са 

приходи от членски внос, набрани от членовете на партията, и 601 555 лв. са получени от 

държавна субсидия за 2018 г. и 2019 г.
152

 

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
153

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 
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От ПП „ВМРО - БНД“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на ПП „ВМРО - БНД“. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6 и 8 от ИК (за получени дарения и предоставени средства от кандидати), за които  

ПП „ВМРО - БНД“ е следвало да изпрати информация по време на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК.
154

 

Във връзка с предизборната кампания ПП „ВМРО - БНД“ е работила с две 

рекламни агенции, като информацията за наименованията на агенциите е изпратена в 

законоустановения 7-дневен срок, с което са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от 

ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
155

   

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
156

 

Предоставената от ПП „ВМРО - БНД“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „ВМРО - БНД“ общ размер на разходите, извършени във връзка 

с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 661 554 лв.  

От общо отчетените разходи, 2 560 лв. са за материали и 658 994 лв. (99,6 на сто от 

общия размер на разходите) са за външни услуги.  

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; 

плакати, флаери, диплянки, брошури и други; масови прояви; други разходи за външни 

услуги; наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения; други разходи 

за външни услуги.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
157

  

Установено е съответствие при проверката между отчетените разходи и 

извършените на база първична документация. Извършените разходи от ПП „ВМРО - 

БНД“ са документално обосновани и осчетоводени по съответните сметки.
158

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите със стойностно изражение над 1 000 лв., са 

извършени по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
159

  

ПП „ВМРО - БНД“ е участвала в състава на 28 местни коалиции в изборите за 

общински съветници и за кметове през 2019 г., на които е предоставила парични средства 

в общ размер на 71 820 лв.
160
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Отчетените разходи от ПП „ВМРО - БНД“ са документално обосновани и 

съответстват на установените.  

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 661 554 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 661 554 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „ВМРО - БНД“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ 

размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и за 

кметове. 

Спазени са от ПП „ВМРО - БНД“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за избори за общински съветници и за 

кметове. 

 

Раздел единадесети Политическа партия „ВОЛЯ“ (ПП „ВОЛЯ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „ВОЛЯ“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е  

142 185 лв. Отчетените приходи са от собствени средства на политическата партия -  

91 892 лв., от дарения от физически и юридически лица – 48 666 лв., и предоставени 

средства на кандидати – 1 627 лв. 

Отчетените собствени средства на политическата партия, в размер на 91 892 лв., 

представляват получени средства от държавна субсидия за 2019 г.
161

  

За финансиране на предизборната кампания на ПП „ВОЛЯ“ са направени едно 

парично дарение от физическо лице на стойност 666 лв., 4 парични дарения от едно 

юридическо лице на обща стойност 48 000 лв. и 5 финансирания с парични средства на 

петима от кандидатите на партията в общ размер на 1 627 лв.
162

  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от ПП „ВОЛЯ“ с 

изисканата и получена информация от доставчици на медийни услуги, е установено 

наличието на предоставени услуги, за които е издадена фактура на стойност 583 лв., 

получател на които е един издигнат кандидат от партията. Услугите са предоставени в 

рамките на предизборната кампания, платени са и имат характер на предоставени 

непарични средства. По време на предизборната кампания и към датата на представяне на 

отчета в Сметната палата, фактурата не е представена в счетоводството на ПП „ВОЛЯ“ за 

своевременното й включване в отчета.
163

  

Въз основа на установените факти и обстоятелства, общият размер на набраните 

средства за финансиране на предизборната кампания следва да се увеличи с 583 лв. и 

възлиза на 142 768 лв.  

                                                           
161

 Партията е парламентарно представена в 44-то Народно събрание; Одитно доказателство № XI/2 
162

 Одитни доказателства № ХI/1 и № XI/2 
163

 Одитни доказателства № XI/4 и № ХI/5 
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Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката на първичните счетоводни документи, с изключение на неотчетените 

непарични средства от кандидат в размер на 583 лв.
164

  

Всички приходи на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
165

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „ВОЛЯ“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са с 583 лв. повече от декларираните в отчета на  

ПП „ВОЛЯ“. 

Приходи над 1 000 лв. са извършени по банков път, съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

От ПП „ВОЛЯ“ за публикуване в ЕРИК е изпратена в законоустановения 7-дневен 

срок информация за 5 дарения, направени от едно физическо лице и от едно юридическо 

лице - име на дарителя, вид, цел и размер на дарението, както и 5 декларации за произход 

на дарените средства, тъй като надвишават размера на минималната работна заплата, с 

което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и  

т. 8 от същата норма.
166

 

От ПП „ВОЛЯ“ за публикуване в ЕРИК е изпратена в законоустановения 7-дневен 

срок изискуемата информация относно 5 финансирания с парични средства на петима от 

кандидатите на партията - име на кандидата и размера на предоставените от него средства, 

в размер под една минималната работна заплата, с което са спазени изискванията на  

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.
167

  

Във връзка с предизборната кампания ПП „ВОЛЯ“ е работила с две рекламна 

агенция. Информация за наименованията на рекламните агенции е подадена за включване 

в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок. Спазено е изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, 

във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
168

 

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
169

 

Предоставената от ПП „ВОЛЯ“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ВОЛЯ“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г., е 141 617 лв.  

От общо отчетените разходи, 168 лв. са за материали, 140 439 лв. (99 на сто от 

общия размер на разходите) са за външни услуги, 1 011 лв. са за такси.   
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 Одитни доказателства №№ ХI/1, XI/2, XI/4 и ХI/5 
165

 Одитни доказателства № ХI/1 и № XI/2 
166

 Одитно доказателство № XI/3; ЕРИК 
167

 Одитно доказателство № XI/3; ЕРИК 
168

 Одитно доказателство № XI/3; ЕРИК 
169

 ЕРИК 
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Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги; консултантски 

услуги; за плакати, флаери, диплянки, брошури и други; масови прояви; наеми за 

помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други разходи за външни 

услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
170

 

Установените разходи на ПП „ВОЛЯ“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, съответстват на отчетените и са осчетоводени.
171

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
172

  

ПП „ВОЛЯ“ е участвала в състава на 48 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., на които е предоставила парични и непарични 

средства в общ размер на 8 346 лв.
173

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 142 769 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 141 618 лв. 

Отчетените разходи – 141 618 лв. и установените непарични средства – 583 лв. на 

ПП „ВОЛЯ“, общо в размер на 142 201 лв., не надхвърлят определения с чл. 165, ал. 1,  

т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за 

общински съветници и за кметове. 

Спазени са от ПП „ВОЛЯ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел дванадесети Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ (ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ са отчетени приходи в размер на  

622 962 лв., от които: 620 612 лв. собствени средства на партията, получени от държавна 

субсидия, и 2 350 лв. предоставени парични средства на издигнати от партията кандидати. 

Установено е, че погрешно са отчетени средства на един от кандидатите
174

 в размер 

на 1 080 лв. Съгласно представени писмени обяснения от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, от 

кандидата не са предоставени средства за финансиране на предизборната кампания. 

                                                           
170

 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела; Одитни 

доказателства № XI/4 и № ХI/5 
171

 Одитни доказателства №№ ХI/1, XI/2 и XI/4 
172

 Одитни доказателства № ХI/1 и № XI/2 
173

 Одитно доказателство № ХI/6 
174

 Г. Кр. Г. 
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Допуснато е погрешно оповестяване на информация за финансиране от кандидата в отчета 

на партията и в ЕРИК.
175

  

Така размерът на приходите от средства на кандидати следва да бъде намален с  

1 080 лв. и е установен в размер на 1 270 лв., а общият размер на приходите възлиза на  

621 882 лв.  

При извършените проверки е установено, че отчетените приходи от държавна 

субсидия и предоставени средства на издигнати кандидати на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

съответстват на установените, с изключение на отчетената в повече част от средствата на 

кандидати. Нe са установени получени дарения от физически лица, както и дарения от 

юридически лица и от еднолични търговци.
176

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани на 

чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните от партията приходи за финансиране 

на предизборната кампания. 

От ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

декларираните в отчета на партията, като са по-малко с 1 080 лв. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При проверката са установени предоставени парични средства от 3 кандидати, 

издигнати от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, като едно от финансиранията е в размер над 

минималната работна заплата.
177

 От партията за публикуване в ЕРИК е изпратена 

информация в законоустановения 7-дневен срок относно финансиранията - имената на 

кандидатите, предоставили средства, и размера на средствата, както и една декларация за 

произход на средствата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 същата норма.
178

  

Във връзка с предизборната кампания ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е ползвала услугите на 

една рекламна агенция. От партията е представена за публикуване в ЕРИК, в законовия  

7-дневен срок, информация относно името на рекламната агенция, с което е спазено 

изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
179

  

Предоставената от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

  

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени 

на 27.10.2019 г., е 173 183 лв., представляващи разходи за външни услуги. 

Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги; консултантски 

услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и други; наеми на помещения и други 

разходи за външни услуги. 

Партията няма отчетени поети задължения за плащане във връзка с предизборната 

кампания. 
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 Одитно доказателство № XII/6 
176

 Одитни доказателства №№ XIІ/1, XII/2 и XII/6 
177

 Одитно доказателство № XII/6; ЕРИК 
178

 Одитно доказателство № XII/4; ЕРИК  
179

 Одитно доказателство № XII/4; ЕРИК 
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Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
180

  

От извършената проверка на представените счетоводни документи от партията е 

констатирано съответствие между установените разходи и отчетените. Разходите са 

документално обосновани с първични счетоводни документи и са осчетоводени от 

партията.
181

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков 

път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
182

  

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е участвала в състава на три местни коалиции в изборите за 

общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., но не е предоставила на 

коалициите парични и непарични средства.
183

  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 621 882 лв.  

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 173 183 лв. 

Отчетените разходи на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ не надхвърлят определения с чл. 165, 

ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансиране на предизборната 

кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел тринадесети Политическа партия „ГЕРБ“ (ПП „ГЕРБ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „ГЕРБ“ в отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. са отчетени приходи в размер на 2 011 498 лв., представляващи 

собствени средства на партията, получени от държавна субсидия.
184

 

Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените и 

са осчетоводени от партията.
185

  

При извършените проверки не са установени парични и непарични дарения от 

физически лица, юридически лица и еднолични търговци, както и предоставени средства 

от кандидати, издигнати от партията.
186

 

Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, регламентирани с чл. 168, ал. 1 от ИК.   
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 Одитно доказателство № XII/3 
181

 Одитни доказателства №№ XII/1, XII/2 и XII/3 
182

 Одитни доказателства № XII/1 и № XII/2 
183

 Одитно доказателство № XII/5 
184

 ПП ГЕРБ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП 

получава държавна субсидия; Одитно доказателство № XIII/2 
185

 Одитни доказателства № XIII/1 и № XIII/2   
186

 Одитни доказателства № XIII/1 и № XIII/2 
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От ПП „ГЕРБ“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на ПП „ГЕРБ“. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6 и 8 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати), за които 

политическата партия е следвало да изпрати информация по време на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК.
187

 

ПП „ГЕРБ“ е работила във връзка с предизборната кампания с девет рекламни 

агенции, една агенция за осъществяване на връзки с обществеността и една агенция за 

социологически проучвания, като информацията за наименованията на агенциите е 

изпратена в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, с което са изпълнени 

изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
188

    

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
189

  

Предоставената от ПП „ГЕРБ“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на Изборния кодекс. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ГЕРБ“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г., е 2 011 498 лв. ПП „ГЕРБ“ няма отчетени поети задължения за плащане във връзка 

с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 50 067 лв. са разходи за материали, 1 958 989 лв.  

(97 на сто от общо отчетените разходи) за външни услуги, 1 100 лв. за възнаграждения (за 

временно нает персонал във връзка с предизборната кампания), 202 лв. за данъци и такси, 

1 100 лв. за командировки и 30 лв. – разходи за дарения.
190

 

Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; социологически 

проучвания; плакати, флаери, диплянки, брошури и други; масови прояви; пощенски и 

куриерски услуги и телефони; наеми на помещения, транспортни средства и рекламни 

съоръжения и други разходи за външни услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от политическата партия 

с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените.
191

  

Отчетените разходи от ПП „ГЕРБ“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи и съответстват на установените от извършените проверки.
192

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са платени по банков път, с 

което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
193

 

                                                           
187

 Одитни доказателства № XIII/1 и № XIII/2   
188

 Одитно доказателство № XIII/5; ЕРИК 
189

 ЕРИК 
190

 Одитно доказателство № XIII/2 
191

 Одитни доказателства № XIII/2 и № XIII/4  
192

 Одитни доказателства №№ XIII/1, XIII/2 и XIII/4 
193

 Одитно доказателство № XIII/3  



 37 

ПП „ГЕРБ“ е участвала в състава на 23 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., на които е предоставила парични средства в 

размер на 231 758 лв. и непарични средства в размер на 236 670 лв.
194

  

Отчетените разходи от ПП „ГЕРБ“ са документално обосновани и 

съответстват на установените.  

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 2 011 498 лв.  

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

предизборната кампания е 2 011 498 лв.  

Размерът на изразходваните средства за финансиране на предизборната кампания 

на ПП ГЕРБ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ 

размер на финансирането на предизборната кампания за избори за общински съветници и 

кметове. 

Спазени са от ПП „ГЕРБ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел четиринадесети Политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ (ПП „Глас 

народен“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „Глас народен“ във връзка с предизборната кампания за изборите за 

общински съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., са отчетени приходи в 

размер на 26 618 лв. Отчетените приходи са собствени средства на партията, остатък от 

държавна субсидия от минал период.
195

  

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
196

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Глас народен“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за 

наименования на социологически и на рекламни агенции, както и на агенции за 
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осъществяване на връзки с обществеността), за които ПП „Глас народен“ е следвало да 

изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
197

 

От партията е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с 

предизборната кампания.
198

 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „Глас народен“ общ размер на разходите, извършени във връзка 

с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 26 618 лв. Партията няма отчетени и установени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания. 

Отчетените разходи са за външни услуги и са предназначени за: медийни услуги, 

плакати, афиши и листовки, наем на рекламни съоръжения и други разходи за външни 

услуги.
199

  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
200

  

Установено е съответствие при проверката между отчетените разходи и 

извършените на база първична документация. Извършените разходи от ПП „Глас 

народен“ са документално обосновани и осчетоводени по съответните сметки.
201

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
202

 

ПП „Глас народен“ е участвала в състава на 7 местни коалиции в изборите за 

общински съветници и за кметове през 2019 г., като не е предоставяла средства за 

финансиране на предизборните им кампании.
203

 

Отчетените разходи от ПП „Глас народен“ са документално обосновани и 

съответстват на установените.  

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 26 618 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 26 618 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „Глас народен“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ 

размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и 

кметове.   

Спазени са от ПП „Глас народен“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 
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Раздел петнадесети Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ“ (ПП „ДБГ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

финансирането на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., ПП „ДБГ“ отчита приходи в размер на 30 651 лв., от които:  

1 678 лв. собствени парични средства на партията, 300 лв. непарични дарения от 

физически лица и 28 673 лв. предоставени парични средства на издигнати от партията 

кандидати.  

Собствените парични средства на политическата партия са с произход членски 

внос за 2018 г.
204

  

Направено е непарично дарение от едно физическо лице на стойност 300 лв.
205

  

При извършената проверка е установено, че са предоставени парични средства от 

30 кандидати на обща стойност 28 373 лв. Констатирано е, че поради техническа грешка, в 

отчета е посочен размер на предоставени парични средства от кандидати с 300 лв. повече 

от действителния им размер, представляващи по същество направеното непарично 

дарение. Така установеният размер на предоставените парични средства от кандидати е  

28 373 лв., а общият размер на установените приходи - 30 351 лв.
206

  

Отчетените приходи от членски внос, от извършени дарения и от предоставени 

средства от издигнати кандидати на ПП „ДБГ“ са документално обосновани, но не 

съответстват на установените при проверката на първичната документация на партията, 

като са повече с 300 лв.
207

  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което не налага постъпването им 

по банков път.
208

    

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани на 

чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните от партията приходи за финансиране 

на предизборната кампания. 

От ПП „ДБГ“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците 

за финансиране на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани, но не 

съответстват на декларираните в отчета на партията, като са с 300 лв. по-малко, 

поради допусната техническа грешка. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
За финансиране на предизборната кампания на ПП „ДБГ“ е направено едно 

непарично дарение от физическо лице, като размерът не надвишава минималната работна 

заплата. От партията в законоустановения 5-дневен срок, е предоставена за публикуване в 

ЕРИК информация за името на дарителя, вида, целта и стойността на направеното 

дарение, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от 

същата норма.
209

  

На ПП „ДБГ“ са направени 30 финансирания с предоставени парични средства от 

30 издигнати кандидата. От партията в законоустановените 5-дневен
210

 и 7-дневен
211

 

срокове, е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената на 30 кандидати и 
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за размера на предоставените от тях средства, както и 30 декларации за произход на 

средствата, тъй като всяко от финансиранията надхвърля размера на минималната работна 

заплата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, 

т. 6 и т. 8 от същата норма.
212

  

Във връзка с предизборната кампания ПП „ДБГ“ е работила с една агенция за 

осъществяване на връзки с обществеността. Информация за наименованието на агенцията 

е подадена в законоустановения 5-дневен срок, с което е спазено изискването на чл. 171, 

ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
213

  

От партията е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с 

предизборната кампания.
214

  

Предоставената от ПП „ДБГ“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ДБГ“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., 

е 29 990 лв. Партията няма отчетени поети задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 29 908 лв. (99,73 на сто от общия размер на 

разходите) са за външни услуги и 82 лв. са за такси. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; 

плакати, флаери, диплянки, брошури; пощенски и куриерски услуги, телефони; наеми за 

помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения, други разходи за външни 

услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
215

  

Извършените разходи от ПП „ДБГ“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи и съответстват на отчетените.
216

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
217

 

ПП „ДБГ“ е участвала в състава на 20 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени през 2019 г., като от партията са предоставени  

22 764 лв. за финансиране на предизборната кампания на една от коалициите.
218

 

Отчетените разходи от ПП „ДБГ“ са документално обосновани и съответстват 

на установените от извършените проверки.  

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 30 351 лв. 
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Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 29 990 лв. 

Размерът на отчетените изразходвани средства – 29 990 лв. и отчетените непарични 

средства – 300 лв., общо в размер на 30 290 лв., не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, 

т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на предизборната кампания за 

избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „Движение България на гражданите“ законовите изисквания 

за общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

 

Раздел шестнадесети Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ (ПП 

„Движение Гергьовден“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „Движение Гергьовден“ във връзка с предизборната кампания за изборите 

за общински съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., са отчетени приходи в 

размер на 7 062 лв. Отчетените приходи са собствени средства на партията, остатък от 

държавна субсидия от минал период (2017 г.).
219

  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
220

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Движение Гергьовден“ са спазени изискванията на ИК относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за 

наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността), за които ПП „Движение Гергьовден” е следвало да изпрати информация 

по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
221

  

От ПП „Движение Гергьовден“ е предоставена информация за публикуване в 

ЕРИК за наименованията на доставчици на медийни услуги, с които партията е работила 

във връзка с предизборната кампания.
222

  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „Движение Гергьовден“ общ размер на разходите, извършени 

във връзка с предизборната кампания за изборите на общински съветници и кметове, 
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 ПП „Движение Гергьовден“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, като част от  

КП „Български демократичен център – Народен съюз“, и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП е получавала 

държавна субсидия (до първото тримесечие на 2017 г., вкл.); Одитно доказателство № ХVI/3 
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 Одитни доказателства №№ XVI/3, XVI/4 и XVI/2 
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проведени на 27.10.2019 г., е 7 062 лв. ПП „Движение Гергьовден“ няма отчетени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания
223

.  

Отчетените разходи са за външни услуги и са предназначени за: медийни услуги; 

плакати, флаери, диплянки и други; масови прояви и наеми на помещения, транспортни 

средства, рекламни съоръжения и други.
224

 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установено е, че не са 

предоставени данни от доставчици за извършени разходи от партията.
225

 

Извършените разходи от ПП „Движение Гергьовден“ са документално обосновани 

с първични счетоводни документи и съответстват на отчетените.
226

   

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разход в размер над 1 000 лв. е извършен по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
227

  

ПП „Движение Гергьовден“ е участвала в състава на 8 местни коалиции в изборите 

за общински съветници и кметове през 2019 г., като не е предоставила парични и 

непарични средства на нито една от тях.
 228

 

Отчетените разходи от ПП „Движение Гергьовден“ са документално обосновани 

и съответстват на установените.  

Разход, в размер над 1 000 лв., е извършен по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 7 062 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 7 062 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „Движение Гергьовден“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 

общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и 

кметове.   

Спазени са от ПП „Движение Гергьовден“ законовите изисквания за общия 

размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за 

кметове. 

 

Раздел седемнадесети Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ (ПП „Движение 

21“)  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

финансирането на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., ПП „Движение 21“ отчита приходи в размер на 11 004 лв., от 

които 2 430 лв. - парични и непарични дарения от физически лица и юридическо лице,  

8 574 лв. - предоставени парични и непарични средства от кандидатите на партията. 
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 Одитно доказателство № XVI/2 
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 Одитно доказателство № XVI/2 
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 Одитно доказателство № XVI/6 
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 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2 и XVI/5 
227

 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2 и XVI/8    
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Отчетените приходи от дарения от 3 физически лица и 1 юридическо лице, и 

финансирания от 11 кандидати са документално обосновани и съответстват на 

установените при проверката на първичните счетоводни документи.
229

 

Приход в размер над 1 000 лв. е постъпил по банков път по сметката, 

предназначена за обслужване на предизборната кампания, в съответствие с изискването на 

чл. 170, ал. 1 от ИК.
230

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Движение 21“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета на партията. 

Приход над 1 000 лв. е постъпил по банков път, съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
Във връзка с предизборната кампания са направени 4 дарения от физически и 

юридическо лице и 17 финансирания от кандидати, като едно от даренията и 4 от 

финансиранията са в размер над една минималната работна заплата.
231

 

В хода на предизборната кампания, от партията в законоустановения 7-дневен 

срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК информация
232

 за имената на дарителите, 

вида, целта, размера и стойността на направените дарения, както и декларация за произход 

на средствата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2,  

т. 5 и т. 8 от същата норма.
233

 

За направените по време на кампанията 17 финансирания с парични и непарични 

средства от 11 издигнати кандидати
234

 в законоустановения 7-дневен срок, е предоставена 

за публикуване в ЕРИК информация за имената на кандидатите, стойността и размера на 

предоставените от тях средства, както и декларации за произход на средствата, в размер 

над една минимална работна заплата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от 

ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
235

 

Във връзка с предизборната кампания не е установено ПП „Движение 21“ да е 

работила с рекламни и социологически агенции, както и с агенции за връзки с 

обществеността.
236

  

Предоставената от ПП „Движение 21“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата в съответствие с Изборния кодекс. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „Движение 21“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени 
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 Одитни доказателства № XVII/1 и № XVII/2 
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 Одитно доказателство № XVII/1 
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 Одитни доказателства № XVII/1 и № XVII/2 
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 Информация за 3 парични дарения от 3 физически лица и 1 непарично дарение от 1 юридическо лице 
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през 2019 г., е 4 204 лв.  Партията няма отчетени поети задължения за плащане във връзка 

с предизборната кампания. 

Разходите за предизборната кампания представляват разходи за външни услуги, 

които са предназначени за медийни услуги от БНТ и за плакати, флаери, диплянки, 

брошури и други. 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от партията с 

информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги, при която е констатирано, 

че отчетените разходи съответстват на установените.
237

  

Извършените разходи от ПП „Движение 21“ са документално обосновани с 

първични счетоводни документи и съответстват на отчетените.
238

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
239

 

ПП „Движение 21“ е участвала в състава на 14 местни коалиции в изборите за 

общински съветници и за кметове през 2019 г., на които не е предоставила парични и 

непарични средства.
240

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 11 004 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 4 204 лв. 

Размерът на отчетените изразходвани средства – 4 204 лв. и отчетените непарични 

средства – 6 754 лв., общо в размер на 10 958 лв., не надхвърля определения с чл. 165,  

ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на предизборната 

кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „Движение 21“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел осемнадесети Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“ (ПП „ДПС“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „ДПС“ са отчетени във връзка с предизборната кампания за изборите за 

общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., приходи в размер на 890 233 лв. 

Отчетените приходи са средства на партията, получени от държавна субсидия за 2019 г.
241

 

Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените и 

са осчетоводени от партията.
242
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При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „ДПС“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците 

на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на ПП „ДПС”.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6 и 8 от ИК (за получени дарения и предоставени средства от кандидати), за които  

ПП „ДПС“ е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за 

публикуване в ЕРИК.
243

 

ПП „ДПС“ е работила във връзка с предизборната кампания с три рекламни 

агенции. Информация за наименованията на агенциите е подадена за включване в ЕРИК в 

законоустановения 7-дневен срок. Спазени са изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
244

 

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
245

 

Предоставената от ПП „ДПС“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на ПП „ДПС“, участник в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., е 890 233 лв. Партията няма отчетени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 148 933 лв. са разходите за материали,  

737 535 лв. са за външни услуги, 765 лв. са за данъци и такси и 3 000 лв. са за дарения.  

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; 

плакати, флаери, диплянки, брошури и други; масови прояви; наеми за помещения, 

транспортни средства, рекламни съоръжения; други разходи за външни услуги.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от партията, с изключение на извършени три разхода за 

предоставени услуги на обща стойност 3 405 лв., които не са включени в отчета, поради 

несвоевременното представяне на разходооправдателните документи за тях в 

счетоводството на партията. Разходите са платени със средства от държавна субсидия и са 

осчетоводени от партията.
246

 

Извършените разходи от ПП „ДПС“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, но не съответстват на отчетените, като са с 3 405 лв. повече. Въз 

основа на установеното, общият размер на разходите възлиза на 893 638 лв.
247
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При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
248

 

ПП „ДПС“ е участвала в състава на 35 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., на които е предоставила парични и непарични 

средства в общ размер на 22 409 лв.
249

 

Отчетените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

установените от извършените проверки, като са по-малко с 3 405 лв.  

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 890 233 лв.  

Общият размер на установените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 893 638 лв.
250

  

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „ДПС“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ 

размер на финансирането на предизборната кампания за избори за общински съветници и 

кметове.  

Спазени са от ПП „ДПС“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел деветнадесети Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ (ПП „Движение за радикална промяна 

„Българската пролет“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., ПП „Движение за радикална промяна „Българската пролет“ 

отчита приходи в общ размер на 2 650 лв. От тях, 1 050 лв. са парични дарения от 

физически лица и 1 600 лв. са предоставени парични средства от кандидатите на 

партията.
251

 

Кампанията е финансирана с 2 дарения, направени от 2 физически лица и от 

четирима кандидати на партията, предоставили парични средства в общ размер на  

1 600 лв.
252

  

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на 

установените.
253

  

При извършената проверка не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Движение за радикална промяна „Българската пролет“ са спазени 

изискванията на Изборния кодекс относно източниците на финансиране на 

предизборната кампания. 
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Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи съответстват на декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ПП „Движение за радикална 

промяна „Българската пролет“ са направени 2 дарения от 2 физически лица, като размерът 

на всяко едно от тях не надвишава размера на минималната работна заплата. Даренията са 

направени в хода на предизборната кампания.
254

 

От партията, в законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените 

дарения, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от 

същата норма.
255

  

На ПП „Движение за радикална промяна „Българската пролет“ са направени  

4 финансирания с парични средства от 4 кандидати, като всяко от финансиранията е в 

размер под минималната работна заплата.
256

  

От партията в законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на кандидатите и за размера на предоставените от тях 

средства, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от 

същата норма. Информацията за предоставените парични средства на кандидати на 

партията погрешно е представена за оповестяване в раздел „Дарители“, вместо в раздел 

„Кандидати/членове“. В раздел „Дарители“ неправилно е представена и информация за  

4 финансирания от кандидати на местни коалиции, в които партията е определена за 

партия по смисъла на чл. 164 от ИК.
257

  

Предоставената от ПП „Движение за радикална промяна „Българската пролет“ 

информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. 

Информацията е изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, 

съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени на 27.10.2019 г.,  ПП „Движение за радикална промяна „Българската пролет“ 

отчита разходи в общ размер на 2 534 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета. 

От общо отчетените разходи, 2 452 лв. (97 на сто от общия размер на разходите) са 

за външни услуги и 82 лв. са за банкови такси. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги;  

плакати, флаери, диплянки и други; наеми на помещения, транспортни средства, рекламни 

съоръжения и други. 

Извършена е сравнителна проверка на разходите на партията с изисканата и 

получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установено е, че не са 

предоставени данни от доставчици за извършени разходи от партията.
258
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Извършените разходи от ПП „Движение за радикална промяна „Българската 

пролет“ са документално обосновани с първични счетоводни документи и съответстват на 

отчетените.
259

 

При проверката на извършените плащания е установено, че няма направени 

разходи над 1 000 лв., за което да е възникнала необходимост за извършването им по 

банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
260

  

ПП „Движение за радикална промяна „Българската пролет“ е участвала в състава 

на 3 местни коалиции в изборите за общински съветници и кметове през 2019 г., като не е 

предоставила парични средства на нито една от тях.
261

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 2 650 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 2 534 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „Движение за радикална промяна „Българската пролет“ не надхвърля определения 

с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за 

избори за общински съветници и кметове.   

Спазени са от ПП „Движение за радикална промяна „Българската пролет“ 

законовите изисквания за общия размер на финансиране на предизборната кампания за 

избори за избори за общински съветници и кметове.   

 

Раздел двадесети Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ 

(ПП „Движение напред България“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., ПП „Движение напред България“ отчита приходи в общ 

размер на 17 811 лв., като от тях 3 311 лв. са собствени средства на политическата партия 

и 14 500 лв. са предоставени парични средства от кандидат на партията.   

За финансиране на предизборната кампания на партията, същата е предоставила 

собствени средства от членски внос в размер на 3 311 лв. Направено е едно финансиране 

от един кандидат на партията в размер на 14 500 лв.
262

 

Установен е един приход в размер над 1 000 лв., който е извършен по банков път, в 

съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.
263

 

Отчетените приходи са документално обосновани, осчетоводени са и съответстват 

на установените при извършените проверки.
264

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 
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От ПП „Движение напред България“ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Приход над 1 000 лв. е извършен по банков път, съгласно изискванията на ИК.  

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ПП „Движение напред България“ са 

предоставени парични средства от един издигнат кандидат, в размер над минималната 

работна заплата.  

В хода на предизборната кампания от партията, в законоустановения 7-дневен 

срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената на кандидата и 

размера на предоставените от него средства, както и декларация за произход на 

средствата, тъй като надвишават размера на минималната работна заплата, с което са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата 

норма.
265

 

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
266

 

Предоставената от ПП „Движение напред България“ информация за публикуване 

в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на извършените от ПП „Движение напред България“ 

разходи във връзка с предизборната кампания за общински съветници и кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., е 17 811 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, неразплатени към 

датата на съставяне на отчета.  

От общо отчетените разходи, 17 543 лв. са за външни услуги и 268 лв. са 

отчетените разходи за такси.  

Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; плакати, 

флаери, диплянки, брошури и други, както и  пощенски и куриерски услуги, телефони.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
267

  

Отчетените разходи са документално обосновани, осчетоводени са и съответстват 

на установените.
268

 

При проверката на извършените плащания е установено, че разходи на стойност 

над 1 000 лв. са извършени по банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
269

 

ПП „Движение напред България“ е участвала в състава на една местна коалиция, 

като партията не е предоставяла парични и непарични средства за финансирането й.
270

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 
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Разходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път в съответствие с 

Изборния кодекс. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните набрани средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 17 811 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 17 811 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „Движение напред България“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ 

от ИК максимален общ размер на финансирането на предизборната кампания за избори за 

общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „Движение напред България“ законовите изисквания за общия 

размер на финансиране на предизборната кампания за избори общински съветници и 

кметове. 

 

Раздел двадесет и първи Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ 

ГРАД“ (ПП „Движение нашият град“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., от ПП „Движение нашият град“ са отчетени приходи в размер 

на 13 400 лв., от които: 6 450 лв. получени парични дарения от 14 физически лица и  

6 950 лв. предоставени парични средства на 14 издигнати от партията кандидати. 

При извършените проверки е установено, че отчетените приходи от дарения и 

предоставени средства на кандидати на партията съответстват на установените и са 

осчетоводени от партията. Нe са установени получени дарения от юридически лица и от 

еднолични търговци. Всички приходи са постъпили по банков път, независимо, че всеки 

един от тях е в размер под 1 000 лв.
271

  

Не са установени нарушения на законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по 

отношение на декларираните от партията приходи за финансиране на предизборната 

кампания. 

От ПП „Движение нашият град“ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране на предизборната кампания и законовите забрани 

за финансирането и подпомагането й. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При проверката са установени 14 парични дарения от 14 физически лица, на 

стойност под една минимална работна заплата.
272

 От ПП „Движение нашият град“ за 

публикуване в ЕРИК е изпратена информация в законоустановените 5-дневен и 7-дневен 

срокове, относно имената на 14 дарители, вида, целта и размера на направените от тях 

парични дарения, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.
273
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При проверката са установени предоставени парични средства от 14 кандидати, 

издигнати от ПП „Движение нашият град“, като само едно от финансиранията е в размер 

над минималната работна заплата.
274

 От партията за публикуване в ЕРИК е изпратена 

информация в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, относно имената на  

14 кандидати, предоставили средства, и размера на средствата, както и една декларация за 

произход на средствата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във 

връзка с чл. 171, ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
275

  

Информацията за предоставените средства от общо 14 кандидати, издигнати от 

партията, погрешно е публикувана в раздел „Дарители“, вместо в раздел 

„Кандидати/членове“ на ЕРИК в Сметната палата.
276

 

Във връзка с предизборната кампания ПП „Движение нашият град“ не е ползвала 

услугите на рекламни и социологически агенции, както и на агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността за предизборната си кампания за изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г.  

От партията е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с 

предизборната кампания.
277

  

Предоставената от ПП „Движение нашият град“ информация за публикуване в 

ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „Движение нашият град“, участник в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., е 12 069 лв., от които 604 лв. разходи за материали, 11 377 лв. 

за външни услуги и 88 лв. за такси.  

Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги; плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други; масови прояви; пощенски и куриерски услуги; други разходи 

за външни услуги. 

От партията няма отчетени поети задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
278

  

От извършената проверка на представените счетоводни документи от партията е 

констатирано съответствие между установените разходи и отчетените. Разходите са 

документално обосновани с първични счетоводни документи и са осчетоводени от 

партията.
279

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков 

път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
280

 

ПП „Движение нашият град“ не е участвала в състава на местни коалиции в 

изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., и не е предоставяла 

на коалиции парични и непарични средства.
281
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Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 13 400 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 12 069 лв. 

Отчетените разходи на ПП „Движение нашият град“ не надхвърлят определения с 

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „Движение нашият град“ законовите изисквания за общия 

размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и 

кметове. 

 

Раздел двадесет и втори Политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА 

ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ (ПП „ДОСТ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „ДОСТ“ във връзка с предизборната кампания за изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., са отчетени приходи в размер на  

4 888 лв.  

По време на предизборната кампания на ПП „ДОСТ“ са направени 5 парични 

дарения от 4 физически лица в общ размер на 4 888 лв., като всяко едно е в размер под 

1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от постъпването им по банков 

път.
282

 

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
283

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „ДОСТ“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
От ПП „ДОСТ“ за публикуване в ЕРИК, е изпратена в законоустановения 7-дневен 

срок информация за направените 5 парични дарения - име на дарителя, вид, цел и размер 

на дарението, както и 5 декларации за произход на средствата, тъй като надвишават 

размера на минималната работна заплата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 

от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма.
284
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При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. 6 и  

т. 9 от ИК (за предоставени средства от кандидати и за наименования на социологически, 

рекламни и агенции за осъществяване на връзки с обществеността), за които ПП „ДОСТ” 

е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.
285

 

Предоставената от ПП „ДОСТ“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „ДОСТ“ общ размер на разходите, извършени във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 1 860 лв. Партията няма отчетени и установени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания.
286

 

Отчетените разходи са за външни услуги и са предназначени за отпечатване на 

плакати.
287

 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. При проверката е установено, че 

разходи по 2 фактури, на обща стойност 634 лв., не са включени в отчета.
288

 По време на 

предизборната кампания и към датата на представяне на отчета в Сметната палата 

фактурите не са представени в счетоводството на партията за своевременно им отчитане. 

ПП „ДОСТ“ е имала осигурено финансиране за изплащане на разходите, видно от 

отчетените приходи. По време на одита извършените разходи са осчетоводени от 

партията.
289

 

Въз основа на установеното, общият размер на разходите на партията е  

2 494 лв.
290

 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените, с 

изключение на 2 разхода на обща стойност 634 лв., невключени в отчета на партията.
291

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер до 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
292

  

ПП „ДОСТ“ е участвала в състава на 6 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., като е предоставила на една от тях парични средства 

в размер на 1 775 лв.
293

 

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като ги надвишават с 634 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 4 888 лв. 

Общият размер на установените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 2 494 лв. 
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Размерът на установените изразходвани средства за финансирането на 

предизборната кампания на ПП „ДОСТ“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4,  

б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „ДОСТ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел двадесет и трети Политическа партия „ЕВРОРОМА“ (ПП „Евророма“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „Евророма“ във връзка с предизборната кампания за изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., са отчетени приходи в размер на  

3 523 лв. Отчетените приходи са собствени средства на партията, остатък от държавна 

субсидия от минал период (2017 г.).
294

  

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
295

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Евророма“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за 

наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността), за които ПП „Евророма“ е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
296

   

  

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „Евророма“ общ размер на разходите, извършени във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 3 523 лв. Партията няма отчетени и установени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания.
297

 

Отчетените разходи са за външни услуги, от които: 3 504 лв. (99 на сто) са за 

рекламни материали и 19 лв. за куриерски услуги и други разходи за външни услуги 

(банкова такса).
298

 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги е установено, че няма 
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предоставена информация в Сметната палата за партията от доставчици на стоки и 

услуги.
299

 

Извършените разходи от ПП „Евророма“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, съответстват на отчетените и са осчетоводени по съответните 

сметки.
300

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разход в размер над 1 000 лв., е извършен по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
301

 

ПП „Евророма“ е участвала в състава на 2 местни коалиции в изборите за 

общински съветници и за кметове през 2019 г., като е предоставила на тях парични 

средства в общ размер на 8 024 лв.
302

 

Установените разходи съответстват на отчетените от партията.  

Разход, в размер над 1 000 лв., е извършен по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 3 523 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 3 523 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „Евророма“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер 

на финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и кметове.   

Спазени са от ПП „Евророма“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел двадесет и четвърти Политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА 

ПАРТИЯ“ (ПП „EНП“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., от ПП „ЕНП“ са отчетени приходи в размер на 1 400 лв., от 

които: 1 000 лв. собствени средства на партията, получени от членски внос, и 400 лв. 

парични средства на издигнат от партията кандидат.  

При извършените проверки е установено, че отчетените приходи от членски внос и 

предоставени средства на издигнат кандидат на ПП „ЕНП“ съответстват на установените 

и са осчетоводени от партията. 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., поради което не е възникнала 

необходимостта от постъпването им по банков път.
303

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК.  

От ПП „ЕНП“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. 
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 Одитни доказателства №№ XXIII/3, XXIIІ/4 и XXIIІ/6 
301

 Одитни доказателства № XXIII/1 и № XXIIІ/3   
302

 Одитно доказателство № XXIII/5   
303

 Одитни доказателства № XXIV/1 и № XXIV/2 
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Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При проверката са установени предоставени парични средства от един кандидат, в 

размер под минималната работна заплата.
304

  

От партията за публикуване в ЕРИК е изпратена информация в законоустановения 

7-дневен срок, относно името на кандидата, предоставил средства, както и размера на 

средствата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 6 същата 

норма.
305

  

Информацията за предоставените средства от кандидата, издигнат от партията, 

погрешно е публикувана в раздел „Дарители“, вместо в раздел „Кандидати/членове“ на 

ЕРИК в Сметната палата.
306

 

Във връзка с предизборната кампания ПП „ЕНП“ не е ползвала услугите на 

рекламни и социологически агенции, както и на агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността.  

Предоставената от ПП „ЕНП“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ЕНП“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 1 400 лв., представляващи разходи за външни услуги. Партията няма 

отчетени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи за външни услуги, 1 000 лв. са за медийни услуги (за 

електронни медии), 100 лв. са за плакати, флаери, диплянки, брошури и други и 300 лв. са 

за наеми на помещения. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
307

  

От извършената проверка на представените счетоводни документи от партията е 

констатирано съответствие между установените разходи и отчетените. Разходите са 

документално обосновани с първични счетоводни документи и са осчетоводени от 

партията.
308

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер под 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
309

 

ПП „ЕНП“ е участвала в състава на шест местни коалиции в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., но не е предоставила на коалициите парични 

и непарични средства.
310

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

                                                           
304

 Одитно доказателство № XXIV/2 
305

 Одитно доказателство № XXIV/4; ЕРИК 
306

 ЕРИК 
307

 Одитно доказателство № XXIV/3 
308

 Одитни доказателства №№ XXIV/1, XXIV/2 и XXIV/3 
309

 Одитни доказателства № XXIV/1 и № XXIV/2 
310

 Одитно доказателство № XXIV/5 
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 1 400 лв.  

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 1 400 лв. 

Отчетените разходи на ПП „ЕНП“ не надхвърлят определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, 

б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансиране на предизборната кампания за 

избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „ЕНП“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 
 

Раздел двадесет и пети Политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“ (ПП „ЗНС“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „ЗНС“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., е 5 762 лв., от които: 

3 440 лв. парични дарения от 8 физически лица и 2 332 лв. предоставени парични средства 

от двама издигнати от партията кандидати. 

При проверката е установено, че са направени две парични дарения на обща 

стойност 800 лв. Неправилно са отчетени като дарения от физически лица получени 

парични средства в общ размер на 2 640 лв., предоставени от 6 издигнати от партията 

кандидати.
311

 

Общият размер на отразените в Приложение П2 към отчета средства от кандидати 

е 2 322 лв., но в отчета, поради допусната техническа грешка, неправилно са декларирани 

2 332 лв. Установено е, че отразените в отчета две финансирания с парични средства от 

кандидати имат характер на предоставени непарични средства, тъй като кандидатите са 

сключили от свое име договори за отразяване на предизборната кампания и са заплатили 

за предоставените услуги, за което са издадени разходооправдателни документи на тяхно 

име.
312

 

При извършената сравнителна проверка на отчетените от партията разходи с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги, е установено 

наличието на предоставена услуга, за която е издадена фактура на стойност 80 лв. на 

името на един издигнат от партията кандидат. Услугата е предоставена в рамките на 

предизборната кампания, платена е и има характер на предоставени непарични средства, 

които не са включени в отчета поради несвоевременното представяне на първичните 

документи в счетоводството на партията.
313

 

Въз основа на установените факти и обстоятелства, общият размер на получените 

средства от издигнати от ПП „ЗНС“ кандидати е 5 042 лв., като по време на предизборната 

кампания на партията са направени общо 9 финансирания
314

 от 8 кандидати.
315

  

Въз основа на установеното, общият размер на приходите на партията е 5 842 лв. 

                                                           
311

 В Приложение П1.1 към отчета неправилно са отчетени 8 дарения вместо 2 дарения; Одитни 

доказателства № ХХV/2 и № ХХV/5 
312

 Одитно доказателство № ХХV/2 
313

 Одитни доказателства № ХХV/2 и № ХХV/5 
314

 6 финансирания с парични и 3 финансирания с непарични средства 
315

 един кандидат е предоставил парични и непарични средства 
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Установените приходи са документално обосновани и не съответстват на 

отчетените, като ги надвишават с 80 лв., представляващи предоставени непарични 

средства от издигнат от ПП „ЗНС“ кандидат.
316

 

Установени са два прихода над 1 000 лв., които са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
317

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „ЗНС“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците 

на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания.  

Установените приходи са документално обосновани и са с 80 лв. повече от 

декларираните в отчета на партията. 

Приходите в размер над 1 000 лв. са постъпили банков път, в съответствие с 

изискванията на Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
Информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените от тях 

дарения, всяко от които не надвишава размера на минималната работна заплата, е 

изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с което са 

изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.
318

 

Изпратена е информация за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен 

срок за имената на кандидатите и размера на предоставените средства, както и декларации 

за произход на средствата за три случая, в които предоставените средства надхвърлят една 

минимална работна заплата. Спазени са изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с 

ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
 319

  

Във връзка с предизборната кампания ПП „ЗНС“ не е работила със социологически 

и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.
320

 

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
321

 

Информацията за дарителите, кандидатите и получените от тях средства, както и за 

доставчиците на медийни услуги, с които партията е работила във връзка с предизборната 

кампания, неправилно е представена за оповестяване в част „Регистрирани участници в 

ОИК“
322

, вместо в част „Регистрирани участници в ЦИК“ на ЕРИК. За пет кандидати 

информацията е представена погрешно за оповестяване в раздел „Дарители“, вместо в 

раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК.
323

 

Предоставената от ПП „ЗНС“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

                                                           
316

 Одитни доказателства №№ XXV/1, ХХV/2 и ХХV/5 
317

 Одитни доказателства № XXV/1 и № ХХV/2 
318

 Одитни доказателства № ХХV/2 и № XXV/3; ЕРИК 
319

 Одитни доказателства № ХХV/2 и № XXV/3; ЕРИК 
320

 Одитни доказателства № ХХV/2 и № XXV/4  
321

 ЕРИК 
322

 Община Враца – избори за общински съветници, за кмет на кметство Баница, за кмет на кметство 

Нефела; община Смолян – избори за кмет на община; община Марица - избори за общински съветници, за 

кмет на кметство Калековец, за кмет на кметство Манолско Конаре  
323

 Одитни доказателства № XXV/3 и № ХХV/5; ЕРИК 
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3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на ПП „ЗНС“, участник в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., е 5 411 лв. Партията няма отчетени поети задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания. 

Отчетените разходи са за външни услуги, в т.ч.: 3 841 лв. за аудио-визуални 

медийни услуги (71 на сто от общия размер на отчетените разходи), 830 лв. за плакати, 

флаери, диплянки, брошури и 540 лв. за услуги от печатни медии. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от партията разходи с изискана и 

получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
324

 

Установено е, че непаричните средства от кандидати в размер на 2 322 лв. 

неправилно са включени в разходната част на отчета на партията. Въз основа на 

установеното, общият размер на разходите на ПП „ЗНС“ е 3 089 лв. 

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са с 2 322 лв. по-малко.
325

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер под 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
326

 

ПП „ЗНС“ е участвала в състава на 36 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени през 2019 г., като е предоставила парични средства в 

общ размер на 5 000 лв. на една местна коалиция.
327

 

Установените разходи на ПП „ЗНС“ са документално обосновани и не 

съответстват на отчетените, като са по-малко с 2 322 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 5 842 лв. 

Установеният общ размер на изразходваните средства за финансиране на 

кампанията е 3 089 лв. 

Размерът на установените изразходвани средства – 3 089 лв. и установените 

непарични средства – 2 402 лв., общо в размер на 5 491 лв., не надхвърля определения с 

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „ЗНС“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 
 

Раздел двадесет и шести Политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ (ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ 

за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., е  

107 135 лв. Отчетените приходи са от: 47 035 лв. собствени средства на политическата 

партията и 60 100 лв. парични дарения от физически лица. 

                                                           
324

 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела; Одитни 

доказателства №№ ХХV/2, ХХV/4 и ХХV/5 
325

 Одитни доказателства №№ XXV/2, XXV/4 и XXV/5 
326

 Одитни доказателства № XXV/1 и № XXV/2 
327

 Одитно доказателство № ХХV/6 
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За финансиране на предизборната кампания на партията, същата е предоставила 

собствени средства в размер на 1 935 лв. - остатък от държавна субсидия
328

, парични 

дарения за дейността на партията от физически лица, в общ размер на 45 100 лв. За 

предизборната кампания на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ са направени 37 парични 

дарения от 37 физически лица в общ размер на 60 100 лв.
329

 

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
330

  

Всички приходи на стойност над 1 000 лв. са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
331

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ са спазени изискванията на ИК относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

Приходите над 1 000 лв. са постъпили по банков път, съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
От ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“, за публикуване в ЕРИК, е изпратена в 

законоустановения 7-дневен срок информация за направените 37 парични дарения - име 

на дарителя, вид, цел и размер на дарението, както и 37 декларации за произход на 

средствата, тъй като надвишават размера на минималната работна заплата, с което са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата 

норма.
332

 

При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. 9 от 

ИК (за наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки 

с обществеността), за които ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е следвало да изпрати 

информация по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
333

 

От ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е предоставена информация за публикуване в 

ЕРИК за наименованията на доставчици на медийни услуги, с които партията е работила 

във връзка с предизборната кампания.
334

  

Предоставената от ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ информация за публикуване в 

ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ общ размер на разходите, извършени 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., е 119 375 лв. Партията отчита и поети задължения за получени 

стоки/услуги за предизборната кампания, неразплатени към датата на съставяне на отчета 
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 ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, чрез участието си в 
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в размер на 12 240 лв. По време на одита поетите задължения са изплатени със средства от 

дарения от физически лица за текущата дейност на партията.
335

  

От общо отчетените разходи, 119 160 лв. (99,8 на сто от общия размер на 

разходите) са за външни услуги, 150 лв. са за канцеларски материали и 65 лв. са за такси.   

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените, с изключение на неотчетено поето задължение за плащане във 

връзка с предизборната кампания към доставчик за извършена услуга на стойност  

2 310 лв.
336

  

Въз основа на установеното, общият размер на задълженията на партията е  

14 550 лв., а общият размер на разходите възлиза на 121 685 лв.
337

 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи 

и установените на база първична документация, с изключение на отчетените по-малко 

разходи, представляващи поето задължение, в размер на 2 310 лв. Извършените разходи от 

ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ са документално обосновани и са отразени в счетоводните 

регистри.
338

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходи в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в 

изпълнения на изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.
339

  

ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е участвала в състава на 31 местни коалиции в 

изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., като е предоставила парични 

средства в размер на 60 лв. и непарични на стойност 1 763 лв. за финансиране на 

предизборната кампания на 2 от тях.
340

 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки, с изключение на по-малко отчетените разходи 

и поети задължения за плащане с 2 310 лв., неразплатени към датата на извършване на 

одита към един доставчик. 

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 107 135 лв. 

Общият размер на установените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 121 685 лв.
341

 

Размерът на установените изразходвани средства за финансирането на 

предизборната кампания на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ не надхвърля определения с  

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за 

избори за общински съветници и кметове.   

Спазени са от ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ законовите изисквания за общия 

размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за 

кметове. 
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Раздел двадесет и седми Политическа партия „МИР“ (ПП „МИР“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., ПП „МИР“ декларира приходи в размер на 33 610 лв. Отчетените 

приходи са от парични дарения от физически и юридически лица в размер на 21 500 лв. и 

предоставени парични средства от кандидати в размер на 12 100 лв.  

При извършената проверка е установено, че е направено парично дарение от едно 

физическо лице в размер на 2 000 лв. и 2 парични дарения от 2 юридически лица –  

12 440 лв., или общо в размер на 14 440 лв. Едното дарение от юридическо лице в размер 

на 7 060 лв., включено в отчета и в Приложение П 1.2 към него, не е направено за 

предизборната кампания на партията, а за дейността й.
342

  

От 8 кандидата са предоставени 8 финансирания на обща стойност 12 110 лв.  

Установените приходи от дарения и отчетените приходи от средства на кандидати 

на партията са документално обосновани, съответстват на установените при проверката на 

първичните счетоводни документи и са осчетоводени.
343

 

Приходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, с изключение на едно 

от финансиранията от кандидат, което не е постъпило по банков път, в несъответствие с 

чл. 170, ал. 1 от ИК.
344

  

Установеният общ размер на набраните средства за финансиране на предизборната 

кампания е 26 550 лв., или със 7 060 лв. по-малко от отчетения, поради включването на 

дарение за дейността на партията. 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани на 

чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните от партията приходи за финансиране 

на предизборната кампания. 

От ПП „МИР“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

декларираните в отчета на партията, като са със 7 060 лв. по-малко.  

Приходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, с изключение на 

едно парично финансиране от кандидат постъпило в брой, в несъответствие с ИК. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ПП „МИР“ са направени 3 парични 

дарения от едно физическо лице и от 2 юридически лица, всяко на стойност над 

минималната работна заплата. Изискуемата информация за 2 от направените дарения и 

свързаните с тях декларации е изпратена в законовия 7-дневен срок, с което е спазено 

изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма. За едно 

от даренията от юридическо лице, в т.ч. декларация за произход на средствата, 

информацията е изпратена след законоустановения 7-дневен срок, в нарушение на чл. 171, 

ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма.
345

 

В ЕРИК по време на предизборната кампания е подадена информация и за още  

18 физически лица, 17 от които са дарители на местни коалиции
346

, в които партията 
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участва, и за 1 кандидат на ПП „МИР“, но информацията за финансирането от кандидата 

неправилно е отразена в раздел „Дарители“ вместо в раздел „Кандидати/членове“ на 

ЕРИК.
347

 

По време на предизборната кампания е изпратена информация и за две непарични 

дарения от едно юридическо лице
348

, но същите се отнасят за реклама на партията, 

свързана с текущата й дейност.
349

 

На ПП „МИР“ по време на предизборната кампания са направени 8 финансирания 

от 8 кандидати, издигнати от партията, като 7 от тях са в размер над минималната работна 

заплата. Изпратена е информация за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен 

срок за две
350

 от направените финансирания – имената на кандидатите и размерът на 

предоставените от тях средства, както и декларациите за произход на средствата, в 

съответствие с чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
351

  

Във връзка с предизборната кампания ПП „МИР“ е работила с една рекламна 

агенция, от която за предоставените услуги е издадена фактура. Информация за 

наименованието на агенцията не е подадена за публикуване в ЕРИК, с което не е спазено 

изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
352

 

От партията е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с 

предизборната кампания.
353

  

Предоставената от ПП „МИР“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК, с изключение 

на информацията за едно дарение от юридическо лице и за наименованието на една 

рекламна агенция, с която партията е работила във връзка с предизборната кампания. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „МИР“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г., е 53 596 лв., в т.ч. и поети задължения за плащане в размер на 28 242 лв.  

При извършената проверка е установено, че в общият размер на разходите не са 

включени отчетените такси в размер на 390 лв., поради допусната аритметична грешка 

при съставяне на отчета.  

Поради техническа грешка в отчета са включени разходи в размер на  

2 451 лв. за предизборната кампания на партията, които се отнасят за местна коалиция
354

, 

в която ПП „МИР“ участва. 

В резултат на горепосоченото, общият размер на разходите следва да се увеличи с 

390 лв., и да се намали с 2 451 лв., с което установеният общ размер на разходите за 

предизборната кампания на ПП „МИР“ е 51 535 лв. 

При проверката е установено, че в отчетените поети задължения също е включен 

разходът на местната коалиция в размер на 2 451 лв., с което поетите задължения за 
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получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета са по-малко от отчетените, или възлизат на 25 791 лв.  

При проверката е установено, че към момента на одита са изплатени две 

задължения в общ размер на 3 960 лв., с което общият размер на поетите задължения от 

партията за получени стоки и услуги за предизборната кампания е 21 831 лв. към  

12 доставчика.
355

  

От общо установените разходи, 546 лв. са за материали, 50 599 лв. (98 на сто от 

общия размер на установените разходи) са за външни услуги и 390 лв. са за такси. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; 

плакати, флаери, диплянки, брошури и други; наеми за помещения, транспортни средства, 

рекламни съоръжения и други; други разходи за външни услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на разходите на партията с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от партията.
356

   

Извършените разходи от ПП „МИР“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, осчетоводени са, но не съответстват на отчетените, като са по-

малко с 2 451 лв.
357

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
358

  

ПП „МИР“ е участвала в състава на 16 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., като на една от тях е предоставила непарични 

средства в размер на 2 451 лв.
359

  

Установените разходи и поети задължения за предизборната кампания са 

документално обосновани, но не съответстват на отчетените, като са по-малко с 

2 451 лв. 

Към датата на извършване на одита, ПП „МИР“ има неразплатени задължения 

към 12 доставчика. 

Разходите на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие 

с изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 26 550 лв. 

Общият размер на установените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 51 535 лв., в т.ч. неразплатени задължения - 25 791 лв. 

Размерът на установените изразходвани средства не надхвърля определения с  

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „МИР“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел двадесет и осми Политическа партия „МОРЕ“ (ПП „МОРЕ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
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В представения отчет от ПП „МОРЕ“ за приходите, разходите и поетите 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., са отчетени приходи в размер на 40 980 лв., 

от които: 2 500 лв. средства на партията, получени от членски внос
360

, 24 400 лв. приходи 

от дарения
361

 и 14 080 лв. средства на издигнати от партията кандидати.
362

 

По време на одита е установено, че предоставените средства от кандидати са в 

размер на 14 100 лв. или с 20 лв. повече от отчетените. От ПП „МОРЕ“ е допусната 

техническа грешка при изготвянето на отчета за приходите, разходите и поетите 

задължения за предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. Отчетените средства от кандидати в Приложение П2 съответстват 

на установените.
363

 

Установените приходи съответстват на отчетените и са осчетоводени от партията, с 

изключение на 20 лв. отчетени по-малко средства от кандидат, издигнат от ПП „МОРЕ“.
364

   

Установеният общ размер на набраните средства за предизборната кампания на  

ПП „МОРЕ“ е 41 000 лв. 

Приходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

чл. 170, ал. 1 от ИК.
365

  

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на 

декларираните от политическата партия приходи за финансиране на предизборната 

кампания.  

От ПП „МОРЕ“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на ПП „МОРЕ“, с изключение на 20 лв., отчетени по-малко 

предоставени средства от кандидат на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
За финансиране на предизборната кампания на ПП „МОРЕ“ са направени  

47 парични и 2 непарични дарения от 46 физически лица и едно юридическо лице, като 

размера на четири от тях надвишава минималната работна заплата.
366

 

От партията е предоставена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация в 

законоустановените 5-дневен
367

 и 7-дневен срокове
368

, за имената на дарителите, вида, 

целта и размера на направените дарения и декларации за произход на дарените средства, в 

случаите в които надвишават размера на минималната работна заплата, с което са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата 

норма.
369
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 внесени в касата на партията от 42 лица през 2019 г. и отнасящи се за периода от 2015 г. до 2019 г.  
361

 23 040 лв. парични дарения от 46 физически лица и едно юридическо лице, и 1 360 лв. непарични дарения 

от две физически лица  
362

 Одитни доказателства № XXVIII/1 и № XXVIII/2 
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 Одитно доказателство № XXVIII/3 
364

 Одитни доказателства №№ XXVIII/1, XXVIII/2 и XXVIII/3 
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 Одитни доказателства № XXVIII/1 и № XXVIII/2 
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 Одитни доказателства № XXVIII/1 и № XXVIII/2 
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 За шест парични и две непарични дарения, както и четири декларации 
368

 За четиридесет и едно парични дарения 
369

 Одитно доказателство № XXVIII/4; ЕРИК 
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Предизборната кампания на ПП „МОРЕ“ е финансирана
370

 с предоставени средства 

от 20 кандидати на партията, като едно от финансиранията надвишава минималната 

работна заплата.
371

 

От политическата партия в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове е 

изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за имената на кандидатите и 

размера на предоставените от тях средства, както и една декларация за произход на 

средствата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с  

ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
372

 

Във връзка с предизборната кампания политическата партия не е работила със 

социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността, поради което не са възникнали обстоятелства, за които ПП „МОРЕ“ е 

следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.
373

 

Предоставената от ПП „МОРЕ“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на Изборния кодекс. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „MOРЕ“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 

2019 г., е 39 480 лв. Политическата партия няма отчетени поети задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 441 лв. са разходи за материали, 36 574 лв. (93 на сто 

от общо отчетените разходи) за външни услуги и 2 466 лв. за данъци и такси. 

Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги от електронни 

издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за 

онлайн новинарски услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и други; масови прояви; 

наеми на помещения, транспортни средства и рекламни съоръжения и други разходи за 

външни услуги.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установено е, че не са 

предоставени данни от доставчици за извършени разходи от партията.
374

  

Отчетените разходи от ПП „MOРЕ“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, съответстват на установените от извършените проверки и са 

осчетоводени.
375

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са платени по банков път, с 

което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
376

 

ПП „МОРЕ“ не е участвала в състава на местни коалиции в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., и не е предоставила парични средства за 

финансиране на коалиции.
377

 

Отчетените разходи от ПП „МОРЕ“ са документално обосновани и 

съответстват на установените.  
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 Едно финансиране преди началото на предизборната кампания и 19 финансирания и една декларация за 

произход на средствата по време на предизборната кампания. 
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Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените средства за финансиране на предизборната кампания на партията са 

в размер на 41 000 лв.  

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

предизборната кампания е 39 480 лв.  

Отчетените разходи – 39 480 лв. и отчетените непарични средства – 1 360 лв. на  

ПП „МОРЕ“, общо в размер на 40 840 лв., не надхвърлят определения с  

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за 

избори за общински съветници и за кметове. 

Спазени са от ПП „МОРЕ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел двадесет и девети Политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ (ПП „НФСБ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., от ПП „НФСБ“ са отчетени приходи в размер на 123 029 лв., 

от които: 121 247 лв. собствени средства на партията, получени от държавна субсидия, и  

1 782 лв. предоставени парични средства на 2 издигнати от партията кандидати. 

При извършените проверки е установено, че отчетените приходи от държавна 

субсидия и предоставени средства на издигнати кандидати на ПП „НФСБ“ съответстват 

на установените и са осчетоводени от партията. Нe са установени получени дарения от 

юридически лица и от еднолични търговци.
378

 

Не са установени нарушения на законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по 

отношение на декларираните от партията приходи за финансиране на предизборната 

кампания. 

От ПП „НФСБ“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При проверката са установени 3 финансирания с парични средства от 2 кандидати, 

издигнати от ПП „НФСБ“, всяко в размер над минималната работна заплата.
379

  

От партията за публикуване в ЕРИК е изпратена информация в законоустановения 

7-дневен срок, относно имената на кандидатите и размера на предоставените от тях 

средства, както и 3 декларации за произход на средствата, с което са спазени изискванията 

на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма. Информацията 

погрешно е оповестена в раздел „Дарители“, вместо в раздел „Кандидати/членове“ на 

ЕРИК.
380
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 Одитни доказателства № XXІX/1 и № XXIX/2; ЕРИК 
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От ПП „НФСБ“ погрешно в раздел „Дарители“ и раздел „Юридически лица/ЕТ“ 

към част „Регистрирани участници в ЦИК“, вместо в съответните раздели на част 

„Регистрирани участници в ОИК“ на ЕРИК, е оповестена информация за направени  

24 дарения от физически лица и едно дарение от юридическо лице, които не касаят 

самостоятелното участие на партията в изборите, а участието й в състава на местни 

коалиции.
381

  

Във връзка с предизборната кампания ПП „НФСБ“ е ползвала услугите на две 

рекламни агенции, както и на една агенция за осъществяване на връзки с обществеността 

за изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г.  

От партията е предоставена в законовия 7-дневен срок информация за публикуване 

в ЕРИК относно имената на рекламните агенции, както и на агенцията за осъществяване 

на връзки с обществеността, с което са спазени изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
382

 

От партията е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с 

предизборната кампания.
383

  

Предоставената от ПП „НФСБ“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „НФСБ“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени на  

27.10.2019 г., е 123 029 лв., от които: 3 246 лв. за материали; 117 053 лв. за външни услуги 

и 2 730 лв. за данъци и такси. От ПП „НФСБ“ няма отчетени поети задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания. 

Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги; плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други; масови прояви; пощенски и куриерски услуги; наеми за 

помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения; други разходи за външни 

услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
384

  

От извършената проверка на представените счетоводни документи от партията е 

констатирано съответствие между установените разходи и отчетените. Разходите са 

документално обосновани с първични счетоводни документи и са осчетоводени от 

партията.
385

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков 

път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
386

  

ПП „НФСБ“ е участвала в състава на 19 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., като на 11 от тях е предоставила парични 

средства в общ размер на 210 405 лв.
387

  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 
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Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 123 029 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 123 029 лв. 

Отчетените разходи на ПП „НФСБ“ не надхвърлят определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, 

б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на предизборната кампания за 

избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „НФСБ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел тридесети Политическа партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ“ (ПП „НПП „Българе“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

финансирането на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., ПП „НПП „Българе“ отчита приходи в размер на 13 587 лв., които 

представляват собствени средства на партията - останали парични средства, предоставени 

от нейни кандидати по време на кампанията за изборите за общински съветници и 

кметове, проведени на 25.10.2015 г., в размер на 11 414 лв., и от членски внос от 2011 г. в 

размер на 2 173 лв.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

ПП „НПП „Българе“.
388,389

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от Изборния кодекс. 

От ПП „НПП „Българе“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи съответстват на декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за работа с 

рекламни, социологически и агенции за връзки с обществеността), за които ПП „НПП 

„Българе“ е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за 

публикуване в ЕРИК.
390
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 В Одитен доклад № 0600101715 за извършен одит за съответствие на приходите и разходите във връзка с 
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От партията е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованието на доставчик на медийни услуги, с който е работила във връзка с 

предизборната кампания.
391

 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „НПП „Българе“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени 

през 2019 г., е 1 086 лв. Партията няма отчетени поети задължения за плащане във връзка 

с предизборната кампания. 

Разходите за предизборната кампания са разходи за външни услуги, предназначени 

за медийни услуги от електронни медии (лицензирани или регистрирани обществени или 

търговски доставчици за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги). 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
392

 

Извършените разходи от партията са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, съответстват на отчетените и са осчетоводени.
393

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи на стойност над 1 000 лв., което не предпоставя 

извършването им по банков път.
394

 

Политическа партия „НПП „Българе“ не е участвала в състава на местни коалиции 

в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г.
395

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 13 587 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 1 086 лв. 

Размерът на финансирането на предизборната кампания не надхвърля определения 

с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „НПП „Българе“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел тридесет и първи Политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (ПП „НДСВ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „НДСВ“ във връзка с предизборната кампания за изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., са отчетени приходи в размер на  

2 439 лв. Отчетените приходи са собствени средства на партията с характер на 

възстановени средства от „Корпоративна търговска банка“ АД.
396
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 Одитно доказателство № XXX/4; ЕРИК 
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 Одитни доказателства № XXX/5 и № XXX/3 
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Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
397

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „НДСВ“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за 

наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността), за които ПП „НДСВ” е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
398

  

От ПП „НДСВ“ е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които партията е работила във връзка 

с предизборната кампания.
399

  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „НДСВ“ общ размер на разходите, извършени във връзка с 

предизборната кампания за изборите на общински съветници и кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 2 439 лв. ПП „НДСВ“ няма отчетени поети задължения за плащане във 

връзка с предизборната кампания.
400

  

От общо отчетените разходи, 2 336 лв. (96 на сто от общия размер на разходите) са 

за външни услуги, 50 лв. за материали и 53 лв. за банкови такси.  

Разходите за външни услуги са предназначени само за плакати, флаери, диплянки и 

други. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
401

 

Извършените разходи от ПП „НДСВ“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, съответстват на отчетените и са осчетоводени.
402

   

При проверката на извършените плащания е установено, че няма направени 

разходи на стойност над 1 000 лв., за които да е възникнала необходимост за 

извършването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
403

  

ПП „НДСВ“ е участвала в състава на 29 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и кметове през 2019 г., като не е предоставила парични и непарични средства 

на нито една от тях.
 404

 

Отчетените разходи от ПП „НДСВ“ са документално обосновани и 

съответстват на установените.  
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 Одитни доказателства № XXXI/2 и № XXXI/3 
398

 Одитни доказателства №№ XXX/1, XXXI/2, XXXI/3 и XXXI/5 
399

 Одитно доказателство № XХХI/6; ЕРИК 
400

 Одитно доказателство № XХХI/5 
401

 Одитно доказателство № XХХI/4 
402

 Одитни доказателства №№ XХХI/1, XХХI/4 и XХХI/5 
403

 Одитни доказателства №№ XХХI/1 и № XХХI/4  
404

 Одитно доказателство № XХХI/7 



 72 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 2 439 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 2 439 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „НДСВ“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на 

финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и кметове.   

Спазени са от ПП „НДСВ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел тридесет и втори  Политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ (ПП 

„Нова алтернатива“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „Нова алтернатива“ за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., е  

8 276 лв. Отчетените приходи са от: парични дарения от физически лица - 900 лв., 

предоставени парични средства на издигнати от партията кандидати - 6 700 лв. и 

предоставени непарични средства от кандидат на обща стойност 676 лв. 

По време на предизборната кампания на ПП „Нова алтернатива“ са направени  

2 парични дарения от 2 физически лица в общ размер на 900 лв., 6 финансирания с 

парични средства от 6 кандидати на партията в общ размер на 6 700 лв. и от един кандидат 

са предоставени на два пъти непарични средства на стойност 600 лв. и 76 лв.
405

 

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
406

  

Всички приходи на стойност над 1 000 лв. са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
407

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Нова алтернатива“ са спазени изискванията на ИК относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

Приходите над 1 000 лв. са постъпили по банков път, съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
От ПП „Нова алтернатива“, за публикуване в ЕРИК, е изпратена в 

законоустановения 7-дневен срок информация за направените парични дарения - имената 

на дарителите, вида, целта и размера на даренията, с което са спазени изискванията на  

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.
408
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 Одитни доказателства № XXXIІ/1 и № XXXIІ/3 
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В хода на предизборната кампания, на ПП „Нова алтернатива“ са направени  

8 финансирания
409

, като 3 от тях са в размер над една минимална работна заплата. От  

ПП „Нова алтернатива“ е представена за публикуване в законоустановения 7-дневен срок 

информация относно имената на кандидатите, размера на предоставените от тях средства, 

както и декларации за произход на средствата, като погрешно е публикувана в раздел 

„Дарители“, вместо в раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК. Спазени са изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
410

   

По време на предизборната кампания ПП „Нова алтернатива“ е работила с една 

агенция за осъществяване на връзки с обществеността. Информация за наименованието на 

агенцията е изпратена в законоустановения 7-дневен срок, с което е спазено изискването 

на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
411

 

От ПП „Нова алтернатива“ е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които партията е работила във връзка 

с предизборната кампания.
412

 

Предоставената от ПП „Нова алтернатива“ информация за публикуване в ЕРИК 

е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „Нова алтернатива“ общ размер на разходите, извършени във 

връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., е 7 598 лв. Няма отчетени и установени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания.
413

 

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са предназначени за медийни 

услуги, плакати, рекламни материали и рекламно - информационно обслужване.
414

 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
415

 

Извършените разходи от ПП „Нова алтернатива“ са документално обосновани с 

първични счетоводни документи, съответстват на отчетените и са осчетоводени по 

съответните сметки.
416

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
417

 

ПП „Нова алтернатива“ е участвала в състава на 4 местни коалиции в изборите за 

общински съветници и за кметове през 2019 г., като не е предоставяла средства за 

финансиране на предизборните им кампании.
418

 

Установените разходи съответстват на отчетените от ПП „Нова 

алтернатива“.  

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 
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 За предоставените непарични средства от кандидат на стойност 76 лв. не е изпратена информация за 

публикуване в ЕРИК, поради изтичане на законоустановения 7-дневен срок след края на предизборната 

кампания. 
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 8 274 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 7 598 лв. 

Отчетените разходи - 7 598 лв. и отчетените непарични средства - 676 лв., общо в 

размер на 8 274 лв., не надхвърлят определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ 

размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и 

кметове.   

Спазени са от ПП „Нова алтернатива“ законовите изисквания за общия размер 

на финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за 

кметове. 

 

Раздел тридесет и трети Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“ (ПП 

„Новото време“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „Новото време“ са отчетени във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 2019 г., приходи в размер 

на 2 620 лв. Отчетените приходи са собствени средства на партията, получени от членски 

внос за 2015 г.
419

 

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи на ПП „Новото 

време“ с изисканата и получена информация от доставчици на медийни услуги, е 

установено наличието на предоставена услуга, за която е издадена фактура от доставчик, 

на стойност 180 лв., получател на която е издигнат кандидат от партията. Услугата е 

представена в рамките на предизборната кампания, платена е и има характер на 

предоставени непарични средства. По време на предизборната кампания и към датата на 

представяне на отчета в Сметна палата, фактурата не е представена в счетоводството на 

ПП „Новото време“ за своевременното й включване в отчета.
420

 

Въз основа на установените факти и обстоятелства, общият размер на набраните 

средства за финансиране на предизборната кампания следва да се увеличи със 180 лв. и 

възлиза на 2 800 лв. 

Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените и 

са осчетоводени от партията
421

, с изключение на неотчетените непарични средства в 

размер на 180 лв. 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Новото време“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са със 180 лв. повече от декларираните в отчета на  

ПП „Новото време“. 
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2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2,  

т. т. 5, 6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за 

наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността), за които ПП „Новото време“ е следвало да изпрати информация по 

време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
422

 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „Новото време“ общ размер на разходите във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 

2019 г., е 2 620 лв.  

В отчета на партията няма отчетени и установени поети задължения за получени 

стоки и услуги за предизборната кампания, неразплатени към доставчици на стоки и 

услуги към датата на съставяне на отчета на партията.
423

  

Отчетените разходи са за външни услуги, предназначени за наеми за помещения, 

транспортни средства, рекламни съоръжения и други, и за плакати, флаери, диплянки, 

брошури и други. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от политическата партия 

с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените.
424

  

От извършената проверка на представените счетоводни документи от партията е 

констатирано съответствие между общо установените разходи и отчетените.
425

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че партията няма извършени разходи в размер над 1 000 лв., за 

които да е възникнала необходимост от плащането им по банков път, съгласно 

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
426

  

ПП „Новото време“ е участвала в състава на 16 местни коалиции в изборите за 

общински съветници и за кметове през 2019 г., на които не е предоставила парични и 

непарични средства.
427

 

Установените разходи съответстват на отчетените от партията. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 2 800 лв. 

Отчетеният общ размер на изразходваните средства за финансиране на кампанията 

е 2 620 лв. 

Отчетените разходи – 2 620 лв. и установените неотчетени непарични средства – 

180 лв. на ПП „Новото време“, общо в размер на 2 800 лв., не надхвърлят определения с  

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за 

избори за общински съветници и за кметове. 

Спазени са от ПП „Новото време“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 
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Раздел тридесет и четвърти Политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА 

ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ (ПП „Обединен блок на труда Български 

лейбъристи“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „Обединен блок на труда 

Български лейбъристи“ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във 

връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., е 6 740 лв., от които: 4 316 лв. от членски внос, 260 лв. - дарения 

от физически лица и 2 164 лв. предоставени парични средства от издигнати от партията 

кандидати. 

За финансиране на предизборната кампания на ПП „Обединен блок на труда 

Български лейбъристи“ са направени две непарични дарения от две физически лица на 

обща стойност 260 лв. и са предоставени парични средства от 7 издигнати от партията 

кандидати в общ размер на 2 164 лв. 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на 

установените.
428

 

Приходите, в размер над 1 000 лв., са постъпили по банков път, в съответствие с 

чл. 170, ал. 1 от ИК.
429

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“ са спазени изискванията 

на Изборния кодекс относно източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания.  

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

Приходите в размер над 1 000 лв. са постъпили по банков път, в съответствие с 

изискванията на Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от 

ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“ е изпратена за публикуване в ЕРИК 

изискуемата информация за две непарични дарения, направени от две физически лица - 

име на дарителя, вид, цел и стойност на даренията, с което са спазени изискванията на  

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.
430

 

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация относно 7 парични 

финансирания от 7 кандидати - имената на кандидатите и размера на предоставените от 

тях средства, както и декларация за произход на средствата, за един случай, в който 

надвишават размера на една минимална работна заплата. Спазени са изискванията на  

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
431

 

Предоставената от ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“ 

информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. 

Информацията е изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, 

съгласно изискванията на ИК. 
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3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“, участник в изборите за 

общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., е 6 480 лв., в т.ч. и поето 

задължение за получена услуга в размер на 649 лв., неразплатено към датата на съставяне 

на отчета. 

От общо отчетените разходи, 5 305 лв. (82 на сто) са за външни услуги и 1 175 лв. - 

за материали. 

Отчетените разходи за външни услуги са за: отпечатване на плакати, флаери, 

диплянки, брошури; наеми на помещения; куриерски услуги и телефони; други разходи за 

външни услуги.  

Установено е, че от доставчици на стоки и услуги не е предоставена информация за 

извършени разходи за самостоятелното участие на партията в изборите за общински 

съветници и кметове през 2019 г.
432

 

Установено е, че разход в размер на 649 лв. неправилно е представен като поето 

задължение, тъй като е изплатен преди датата на съставяне на отчета.
433

 

Отчетените разходи от ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“ са 

документално обосновани, съответстват на установените и са осчетоводени.
434

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход в размер над 1 000 лв., който е извършен по банков 

път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
435

 

ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“ е участвала в състава на  

6 местни коалиции в изборите за общински съветници и за кметове, проведени през  

2019 г., като не е предоставила парични и непарични средства на местните коалиции.
436

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

Разход, в размер над 1 000 лв., е извършен по банков път, в съответствие с 

изискванията на Изборния кодекс. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 6 740 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 6 480 лв. 

Размерът на отчетените изразходвани средства – 6 480 лв. и отчетените непарични 

средства – 260 лв., общо в размер на 6 740 лв., не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1,  

т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на предизборната кампания за 

избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“ законовите 

изисквания за общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за 

общински съветници и кметове. 
 

Раздел тридесет и пети Политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ 

(ПП „Обединени земеделци“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
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От ПП „Обединени земеделци“ във връзка с предизборната кампания за изборите 

за общински съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., са отчетени приходи в 

размер на 1 363 лв. Отчетените приходи са собствени средства на партията от членски 

внос за 2019 г.
437

  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
438

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Обединени земеделци“ са спазени изискванията на ИК относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за 

наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността), за които ПП „Обединени земеделци” е следвало да изпрати информация 

по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
439

  

От ПП „Обединени земеделци“ е предоставена информация за публикуване в 

ЕРИК за наименованията на доставчици на медийни услуги, с които партията е работила 

във връзка с предизборната кампания.
440

  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „Обединени земеделци“ общ размер на разходите, извършени 

във връзка с предизборната кампания за изборите на общински съветници и кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., е 1 363 лв. ПП „Обединени земеделци“ няма отчетени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.  

От общо отчетените разходи, 1 349 лв. (99 на сто от общия размер на разходите) са 

разходи за външни услуги и 14 лв. са за банкови такси. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за медийни услуги от 

електронни медии и за плакати, флаери, диплянки, брошури и други. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
441

 

Установените разходи са документално обосновани, съответстват на отчетените и 

са осчетоводени.
442

   

При проверката на извършените плащания е установено, че няма направени 

разходи над 1 000 лв., за което да е възникнала необходимост за извършването им по 

банков път,  съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
443
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ПП „Обединени земеделци“ е участвала в състава на 15 местни коалиции в 

изборите за общински съветници и кметове през 2019 г., като на една от тях е предоставила 

парични средства в размер на 80 лв. и непарични средства на стойност 400 лв.
444

 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 1 363 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 1 363 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „Обединени земеделци“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 

общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и 

кметове.   

Спазени са от ПП „Обединени земеделци“ законовите изисквания за общия размер 

на финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за 

кметове. 

 

Раздел тридесет и шести Политическа партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ (ПП „Партия български социалдемократи“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „Партия български 

социалдемократи“ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 

2019 г., е 42 025 лв., от които: 378 лв. от членски внос, 7 050 лв. - дарения от физически 

лица и 34 597 лв. предоставени парични средства от издигнати от партията кандидати. 

За финансиране на предизборната кампания на ПП „Партия български 

социалдемократи“ са направени 16 дарения с парични средства от 16 физически лица в 

общ размер на 7 050 лв. и са предоставени парични средства от 43 издигнати от партията 

кандидати в общ размер на 34 597 лв.
445

 

При извършената сравнителна проверка на отчетените от партията разходи с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги, е установено 

наличието на предоставени услуги, за които са издадени 4 фактури на обща стойност 

1 183 лв. на името на един издигнат от партията кандидат. Услугите са предоставени в 

рамките на предизборната кампания, платени са и имат характер на предоставени 

непарични средства, които не са включени в отчета поради несвоевременното представяне 

на първичните документи в счетоводството на партията.
446

 

Въз основа на установените факти и обстоятелства, общият размер на 

предоставените от кандидати средства е 35 780 лв., а общият размер на приходите на 

ПП „Партия български социалдемократи“ възлиза на 43 208 лв. 

Установените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като ги надвишават с 1 183 лв., представляващи неотчетени предоставени 

непарични средства от кандидат.
447
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Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., поради което не е възникнало 

задължение за постъпването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от 

ИК.
448

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Партия български социалдемократи“ са спазени изискванията на 

Изборния кодекс относно източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания.  

Установените приходи са документално обосновани и са с 1 183 лв. повече от 

декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от 

ПП „Партия български социалдемократи“ е изпратена за публикуване в ЕРИК 

изискуемата информация за 16 парични дарения, направени от 16 физически лица - име на 

дарителя, вид, цел и размер на дарението, както и декларация за произход на средствата за 

едно дарение, надвишаващо размера на минималната работна заплата. Спазени са 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с чл. 171, ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата 

норма.
449

  

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от 

ПП „Партия български социалдемократи“ е изпратена за публикуване в ЕРИК 

изискуемата информация относно 55 финансирания от 43 кандидати - име на кандидата и 

размер на предоставените средства, както и 13 декларации за произход на средствата, за 

случаите, в които надвишават размера на една минимална работна заплата. Изпълнени са 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с чл. 171, ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата 

норма.
450

 

Във връзка с предизборната кампания ПП „Партия български социалдемократи“ е 

работила с една рекламна агенция, за наименованието на която е изпратена информация в 

законоустановения 7-дневен срок за публикуване в ЕРИК, с което е спазено изискването 

на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с чл. 171, ал. 2, т. 9 от същата норма.
451

 

От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
452

 

Предоставената от ПП „Партия български социалдемократи“ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е 

изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно 

изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на ПП „Партия български социалдемократи“, участник в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., е 42 025 лв. Партията няма отчетени и не са 

установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 
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От общо отчетените разходи, 39 660 лв. (94 на сто) са за външни услуги, 1 886 лв. - 

за материали, 363 лв. - за командировки и 116 лв. - за такси.  

Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги, масови прояви, 

плакати, флаери, диплянки, брошури, наеми на помещения и рекламни съоръжения, 

куриерски услуги и други разходи за външни услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от партията разходи с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи от 

извършените проверки по данни на доставчици на стоки и услуги съответстват на 

разходите от проверката на първичната документация на партията, с изключение на 

извършен разход за предоставена услуга на стойност 346 лв., който не е включен в отчета, 

поради несвоевременното представяне на разходооправдателните документи за него в 

счетоводството на партията за включването му в отчета. Разходът е платен със средства на 

партията от членски внос.
453

 

Въз основа на установеното, общият размер на разходите на партията е 42 371 лв. 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените, с 

изключение на разход на стойност 346 лв., невключен в отчета на ПП „Партия български 

социалдемократи“.
454

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи на стойност над 1 000 лв., за които да е възникнало 

задължение за извършването им по банков път, съгласно изискването на чл.  170, ал. 1 от 

ИК.
455

 

ПП „Партия български социалдемократи“ е участвала в състава на 10 местни 

коалиции в изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 2019 г., като не 

е предоставила парични и непарични средства на местните коалиции.
456

 

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като ги надвишават с 346 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 43 208 лв.  

Установеният общ размер на изразходваните средства за финансиране на 

кампанията е 42 371 лв. 

Размерът на установените изразходвани средства – 42 371 лв. и установените 

непарични средства – 1 183 лв., общо в размер на 43 554 лв., не надхвърля определения с 

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „Партия български социалдемократи“ законовите изисквания 

за общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

 

Раздел тридесет и седми Политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ (ПП 

„Партия на зелените“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

финансирането на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 
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проведени на 27.10.2019 г., ПП „Партия на зелените“ отчита приходи в размер на  

65 922 лв., от които: собствени средства на политическата партия - 18 032 лв., дарения от 

физически и юридически лица в общ размер на 22 640 лв. и предоставени парични 

средства на издигнати от партията кандидати - 25 250 лв.  

Собствените парични средства на политическата партия са с произход членски 

внос за 2014 г. и едно дарение от юридическо лице, направено за текущата дейност на 

партията.
457

 

Във връзка с предизборната кампания са направени 12 парични дарения от  

12 физически лица на обща стойност 9 640 лв., 2 парични дарения от 2 юридически лица 

на обща стойност 13 000 лв. и са предоставени парични средства от 21 кандидати на обща 

стойност 25 250 лв.  

Отчетените приходи от собствени средства на партията, дарения и средства, 

предоставени от кандидати, са документално обосновани, съответстват на установените 

при проверката на първичните счетоводни документи и са осчетоводени.
458

  

Приходите на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

чл. 170, ал. 1 от ИК.
459

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Партия на зелените“ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 

Приходите на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискванията на Изборния кодекс.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

От ПП „Партия на зелените“ за публикуване в ЕРИК е изпратена в 

законоустановения 7-дневен срок информация за 14 дарения, направени от 12 физически 

лица и 2 юридически лица - име на дарителя, вид, цел и размер на дарението, както и  

10 декларации за произход на дарените средства, тъй като надвишават размера на 

минималната работна заплата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма.
460

 

От ПП „Партия на зелените“ за публикуване в ЕРИК е изпратена в 

законоустановения 7-дневен срок изискуемата информация относно 21 финансирания с 

парични средства на 21 от кандидатите на партията - име на кандидата и размера на 

предоставените средства, както и 13 декларации за произход на средствата, тъй като 

надвишават размера на минималната работна заплата, с което са спазени изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
461

  

Във връзка с предизборната кампания ПП „Партия на зелените“ е работила с една 

рекламна агенция и една агенция за осъществяване на връзки си обществеността. 

Информация за наименованията на агенциите е подадена за включване в ЕРИК в 

законоустановения 7-дневен срок. Спазено е изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
462
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От партията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
463

 

Предоставената от ПП „Партия на зелените“ информация за публикуване в 

ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „Партия на зелените“ общ размер на разходите, извършени във 

връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., е 61 997 лв. 

Отчетените разходи са за канцеларски материали – 150 лв. и за външни услуги  

61 847 лв. (99,8 на сто от общия размер на разходите). 

Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги, плакати, флаери, 

диплянки, брошури; наеми на помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и 

други. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
464

 

Отчетените разходи от ПП „Партия на зелените“ са документално обосновани, 

осчетоводени са и съответстват на установените на база първична документация.
465

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите със стойностно изражение над 1 000 лв., са 

извършени по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИK.
466

 

ПП „Партия на зелените“ е участвала в състава на 13 местни коалиции, като не е 

предоставяла парични и непарични средства за финансирането им.
467

 

Отчетените разходи от ПП „Партия на зелените“ са документално обосновани 

и съответстват на установените от извършените проверки.  

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 65 922 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 61 997 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „Партия на зелените“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК 

общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и 

кметове. 

Спазени са от ПП „Партия на зелените“ законовите изисквания за общия размер 

на финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове.  

Раздел тридесет и осми Политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ (ПП „Политическо движение „Социалдемократи“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
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В представения отчет от ПП „Политическо движение „Социалдемократи“ за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., са 

отчетени приходи в размер на 5 744 лв., представляващи предоставени парични средства 

от издигнати кандидати
468

. Политическата партия няма отчетени приходи от дарения от 

физически лица, юридически лица и еднолични търговци.
469

 

Установените приходи съответстват на отчетените и са осчетоводени от 

партията.
470

   

Всеки от приходите е в размер под 1 000 лв., поради което не са възникнали 

обстоятелства за получаването им по банков път.
471

 

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на 

декларираните от политическата партия приходи за финансиране на предизборната 

кампания. Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета 

на партията. 

От ПП „Политическо движение „Социалдемократи“ са спазени изискванията на 

Изборния кодекс относно източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на ПП „Политическо движение „Социалдемократи”. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
Предизборната кампания на ПП „Политическо движение „Социалдемократи“ е 

финансирана
472

 с предоставени парични средства от издигнати от партията  

60 кандидати.
473

 

От политическата партия в законоустановения 7-дневен срок е изпратена за 

публикуване в ЕРИК изискуемата информация за имената на кандидатите и размера на 

предоставените от тях средства, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, 

във връзка с  ал. 2, т. 6 от същата норма.
474

   

Във връзка с предизборната кампания политическата партия не е работила със 

социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността, поради което не са възникнали обстоятелства, за които е следвало да 

изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
475

  

Предоставената от ПП „Политическо движение „Социалдемократи“ 

информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. 

Информацията е изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, 

съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „Политическо движение „Социалдемократи“, участник в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., е 4 802 лв. Политическата партия няма 

отчетени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

                                                           
468

 67 парични финансирания от 60 физически лица 
469

 Одитни доказателства № XХXVIII/1 и № XXХVIII/2  
470

 Одитни доказателства № XXХVIII/1 и № XXХVIII/2 
471

 Одитни доказателства № XXХVIII/1 и № XXХVIII/2 
472

 67 финансирания, получени по време на предизборната кампания, като всяко от тях е в размер под 

минималната работна заплата 
473

 Одитни доказателства № XXХVIII/1 и № XXХVIII/2 
474

 Одитно доказателство № XХXVIII/3; ЕРИК 
475

 Одитни доказателства № XXХVIII/1 и № XXХVIII/2; ЕРИК 
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От общо отчетените разходи, 124 лв. са разходи за материали и 4 678 лв.  

(97 на сто) са разходи за външни услуги. 

Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги от печатни 

медии (вестници, списания и други периодични издания), електронни медии от други 

доставчици на аудиовизуални медийни услуги, електронни издания на вестници, 

списания, информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски 

услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и други; пощенски и куриерски услуги; 

наеми на помещения, транспортни средства и рекламни съоръжения и други разходи за 

външни услуги.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от политическата партия 

с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените.
476

  

Отчетените разходи от ПП „Политическо движение „Социалдемократи“ са 

документално обосновани с първични счетоводни документи, съответстват на 

установените от извършените проверки и са осчетоводени.
477

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки от разходите е в размер под 1 000 лв. и не са възникнали 

обстоятелства за извършване на плащания по банков път.
478

 

ПП „Политическо движение „Социалдемократи“ е участвала в състава на 5 местни 

коалиции в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., като не е 

предоставила парични и непарични средства за финансиране на местните коалиции.
479

  

Отчетените разходи от ПП „Политическо движение „Социалдемократи“ са 

документално обосновани и съответстват на установените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 5 744 лв.  

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

предизборната кампания е 4 802 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансиране на предизборната кампания 

на ПП „Политическо движение „Социалдемократи“ не надхвърля определения с чл. 165, 

ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на предизборната 

кампания за избори за общински съветници и кметове.  

Спазени са от ПП „Политическо движение „Социалдемократи“ законовите 

изисквания за общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за 

общински съветници и за кметове. 

 

Раздел тридесет и девети Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ (ПП 

„Пряка демокрация“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „Пряка демокрация“ за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 

58 724 лв. Отчетените приходи са формирани от: 2 164 лв. собствени средства на 
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 Одитни доказателства № XXХVIII/2 и № XXХVIII/4 
477

 Одитни доказателства №№XXХVIII/1, XXХVIII/2 и XXХVIII/4 
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 Одитни доказателства №№XXХVIII/1, XXХVIII/2 и XXХVIII/4 
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Одитно доказателство № XXХVIII/5 
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политическата партията, 38 080 лв. парични дарения от физически лица, 18 480 лв. 

предоставени парични средства на издигнати от партията кандидати. 

За финансиране на предизборната кампания на партията, същата е предоставила 

собствени средства от членски внос в размер на 2 164 лв. По време на предизборната 

кампания на ПП „Пряка демокрация“ са направени 68 парични дарения от физически лица 

в общ размер на 38 080 лв. и 33 финансирания с парични средства от кандидати на 

партията в общ размер на 18 480 лв., като всяко едно е в размер под 1 000 лв.
480

 

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
481

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Пряка демокрация“ са спазени изискванията на ИК относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При оповестяване на информацията в ЕРИК от партията са допуснати следните 

технически грешки: неправилно е изпратена за включване в ЕРИК информация за 129 

дарители - физически лица, вместо за 67
482

, тъй като са дублирани имената на 33 дарителя, 

както и неправилно в раздел „Дарители“ са включени имената на 29 издигнати кандидати, 

като едновременно същите кандидати са обявени и в раздел „Кандидати/членове“; името 

на един кандидат
483

 е дублирано в раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК.
484

  

От ПП „Пряка демокрация“, за публикуване в ЕРИК, е изпратена в 

законоустановените 5-дневен
485

 и 7-дневен
486

 срокове информация за направените  

67 парични дарения, всяко от които в размер под минималната работна заплата - имената 

на дарителите, вида, целта и размера на даренията, с което са спазени изискванията на  

чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.
487

 

В хода на предизборната кампания, на ПП „Пряка демокрация“ са направени 

финансирания от 33 издигнати кандидати, всяко от тях в размер под една минимална 

работна заплата. От партията, е представена за публикуване информация в ЕРИК в 

законоустановените 5-дневен
488

 и 7-дневен
489

 срокове информация относно имената на 

кандидатите и размера на предоставените средства. Спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 

и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.
490
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 Одитни доказателства №№ XXXIX/1, XXXIX/2 и XXXIX/3 
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 За 6 финансирания от кандидати 
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От ПП „Пряка демокрация“ е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които партията е работила във връзка 

с предизборната кампания.
491

 

Предоставената от ПП „Пряка демокрация“ информация за публикуване в ЕРИК 

е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „Пряка демокрация“ общ размер на разходите, извършени във 

връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., е 58 724 лв. Партията няма отчетени и установени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
492

 

От общо отчетените разходи, 14 241 лв. са за материали, 30 016 лв. (51 на сто от 

общия размер на разходите) са за външни услуги, 5 438 лв. са за данъци и такси и 9 029 лв. 

са разходи за дарения. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги, 

предизборни материали и масови прояви.
493

 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
494

 

Извършените разходи от ПП „Пряка демокрация“ са документално обосновани с 

първични счетоводни документи, съответстват на отчетените и са осчетоводени по 

съответните сметки.
495

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
496

 

ПП „Пряка демокрация“ не е участвала в състава на местни коалиции в изборите за 

общински съветници и за кметове през 2019 г.
497

 

Установените разходи съответстват на отчетените от ПП „Пряка 

демокрация“.  

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 58 724 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 58 724 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „Пряка демокрация“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 

максимален общ размер на финансиране предизборната кампания за избори за общински 

съветници и за кметове. 

Спазени са от ПП „Пряка демокрация“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 
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Раздел четиридесети Политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И 

СПРАВЕДЛИВОСТ“ (ПП „РЗС“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „РЗС“ във връзка с предизборната кампания за изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., са отчетени приходи в размер на  

2 062 лв. Отчетените приходи са собствени средства на партията, остатък от държавна 

субсидия от минал период.
498

  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
499

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „РЗС“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати и за 

наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността), за които ПП „РЗС” е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
500

  

От ПП „РЗС“ е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с 

предизборната кампания.
501

  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „РЗС“ общ размер на разходите, извършени във връзка с 

предизборната кампания за изборите на общински съветници и кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 2 062 лв. Партията няма отчетени поети задължения за плащане във връзка 

с предизборната кампания
502

.  

От общо отчетените разходи, 236 лв. са разходи за материали и 1 826 лв. (89 на сто 

от общия размер на разходите) са за външни услуги. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за медийни услуги от 

печатни медии и за наем на помещение.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
503

 

Извършените разходи от ПП „РЗС“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, съответстват на отчетените и са осчетоводени.
504
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 ПП „РЗС“ е парламентарно представена в 41-то Народно събрание и на основание чл. 25, ал. 1 от ЗПП е 
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При проверката на извършените плащания е установено, че няма направени 

разходи над 1 000 лв., за което да е възникнала необходимост за извършването им по 

банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
505

  

ПП „РЗС“ е участвала в състава на 2 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и кметове през 2019 г., като не е предоставила парични и непарични средства 

на нито една от тях.
 506

 

Отчетените разходи от ПП „РЗС“ са документално обосновани и съответстват 

на установените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 2 062 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 2 062 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „РЗС“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на 

финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и кметове.   

Спазени са от ПП „РЗС“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел четиридесет и първи Политическа партия „СВОБОДА“ (ПП 

„Свобода“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

финансирането на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., ПП „Свобода“ отчита приходи в размер на 19 880 лв., от които: 1 

200 лв. парични дарения от физически лица, 430 лв. получено парично дарение от 

юридическо лице, 200 лв. непарично дарение от физическо лице и  

18 050 лв. предоставени парични средства на издигнати от партията кандидати.  

Отчетените приходи от дарения и финансирания от кандидати са документално 

обосновани, съответстват на установените при проверката на първичните счетоводни 

документи и са отразени в отчета на партията.
507

 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги е установено 

наличието на предоставени услуги от един доставчик, заплатени от кандидат на 

политическата партия на стойност 900 лв. Услугата е предоставена в рамките на 

предизборната кампания на ПП „Свобода“ и има характер на предоставени непарични 

средства от кандидат. По време на предизборната кампания и към датата на представяне 

на отчета в Сметната палата, фактурата не е представена в счетоводството на партията за 

своевременното й включване в отчета.
508

  

Въз основа на установените факти и обстоятелства, приходите на ПП „Свобода“ 

следва да бъдат увеличени с 900 лв., с което общата стойност на получените непарични 

средства/дарения е в размер на 1 100 лв., а установеният общ размер на набраните 

средства за финансиране на предизборната кампания е 20 780 лв. 

                                                           
505

 Одитни доказателства № XL/1 и № XL/2  
506

 Одитно доказателство № XL/6 
507

 Одитни доказателства №№ XLІ/1, XLI/2 и XLI/5 
508

 Одитни доказателства №№ XLI/3, XLI/5 и XLI/6 
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Всички приходи на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
509

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани на 

чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните от партията приходи за финансиране 

на предизборната кампания. 

От ПП „Свобода“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета на партията, с изключение на неотчетените 

непарични средства от кандидат в размер на 900 лв.  

Приходите над 1 000 лв. са постъпили по банков път, съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
Във връзка с предизборната кампания са направени 3 парични дарения и  

1 непарично дарение от 4 физически лица, 1 парично дарение от юридическо лице и  

6 финансирания с парични средства от 4 кандидати. Всяко от даренията е в размер под 

минималната работна заплата, а 4 от финансиранията от кандидати са в размер над 

минималната работна заплата. 

В хода на предизборната кампания, от партията, в законоустановения 7-дневен 

срок
510

 е предоставена за публикуване в ЕРИК
511

 изискуемата информация за имената на 

дарителите, вида, целта и размера и стойността на направените от тях дарения, както и 

декларации за произход на средствата в размер над минималната работна заплата, с което 

са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.
512

 

За направените по време на предизборната кампания 6 финансирания с парични 

средства от 4 издигнати кандидати в законоустановения 7-дневен срок
513

, е предоставена 

за публикуване в ЕРИК информация за имената на кандидатите и за размера на 

предоставените от тях средства, както и декларации за произход на средствата, за 

случаите, в които надхвърлят една минимална работна заплата, с което са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма. 

Информацията за финансиранията от кандидати неправилно е отразена в раздел 

„Дарители“ вместо в раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК.
514

 

Във връзка с предизборната кампания ПП „Свобода“ е работила с една рекламна 

агенция, като 7-дневният срок за предоставяне на информацията за наименованието на 

агенцията изтича след края на предизборната кампания и не е възникнало задължение за 

оповестяването й.
515

  

Предоставената от ПП „Свобода“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                           
509

 Одитни доказателства № XLІ/1 и № XLI/2 
510

 Информация за 1 непарично дарение, 3 парични дарения от физически лица и 1 парично дарение от 

юридическо лице 
511

 в т.ч. и предоставеното непарично дарение, за което 7-дневният срок изтича след края на предизборната 

кампания и не е възникнало задължение за оповестяване 
512

 Одитни доказателства № XLI/2 и № XLI/4; ЕРИК 
513

 За две от финансиранията 7-дневният срок изтича след края на предизборната кампания и не е 

възникнало задължение за оповестяване 
514

 Одитно доказателство № XLI/4; ЕРИК 
515

 Одитни доказателства № XLI/3 и № XLI/4; ЕРИК 
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Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „Свобода“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 19 177 лв. Партията няма отчетени поети задължения за плащане във 

връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 160 лв. са за материали и 19 017 лв. (99 на сто от 

общия размер на разходите) са за външни услуги. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги, 

консултантски услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.
516

 

Извършените разходи от ПП „Свобода“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи и съответстват на отчетените.
517

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
518

 

ПП „Свобода“ е участвала в състава на 1 местна коалиция в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., на която не е предоставила парични и непарични 

средства.
519

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 20 780 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 19 177 лв. 

Размерът на отчетените изразходвани средства – 19 177 лв. и установените 

непарични средства – 1 100 лв., общо в размер на 20 277 лв., не надхвърля определения с 

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „Свобода“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел четиридесет и втори Политическа партия 

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (ПП „Социалдемократическа партия“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет на ПП „Социалдемократическа партия“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и за кметове, са отчетени приходи в размер на 1 400 лв., 

от които 900 лв. дарения
520

 от физически лица и 500 лв. средства от издигнат кандидат. Oт 

                                                           
516

 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела; Одитни 

доказателства № XLI/3 и № XLI/2 
517

 Одитни доказателства №№ XLI/1, XLI/2, XLI/5 и XLI/3 
518

 Одитни доказателства №№ XLI/1, XLI/2 и XLI/5 
519

 Одитно доказателство № XLI/7 
520

 три дарения от три физически лица 
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политическата партия не са отчетени приходи от дарения от юридически лица и 

еднолични търговци. 

Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените и 

са осчетоводени от партията.
521

  

Всеки от приходите е в размер под 1 000 лв., поради което не са възникнали 

обстоятелства за извършването им по банков път, но независимо от факта, те са постъпили 

по банковата сметка за обслужване на предизборната кампания.
522

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Социалдемократическа партия“ са спазени изискванията на ИК относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на политическата партия. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
Във връзка с предизборната кампания на ПП „Социалдемократическа партия“ са 

предоставени три парични дарения от три физически лица и средства от издигнат 

кандидат от партията.
523

 

Изискуемата информация за две от даренията и финансирането от кандидат, в 

размер под минималната работна заплата, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законовия  

7-дневен срок, с което са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с  

ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата норма.
524

  

За едно парично дарение, в размер под минималната работна заплата, от 

политическата партия не е спазен законоустановения 7-дневен срок за изпращане на 

информация за публикуване в ЕРИК - за името на физическото лице, вида, целта и 

размера на дарението, в несъответствие с чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от 

същата норма.
525

  

Във връзка с предизборната кампания, ПП „Социалдемократическа партия” не е 

работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността.
526

  

Предоставената от ПП „Социалдемократическа партия“ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е 

изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно 

изискванията на ИК, с изключение на информацията за едно дарение. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

От ПП „Социалдемократическа партия“ не са отчетени разходи за предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и за кметове. 

Извършена е сравнителна проверка с получената информация от доставчици на 

стоки и услуги, при която не са установени неотчетени разходи и поети задължения от 

ПП „Социалдемократическа партия“.
527

 

                                                           
521

 Одитни доказателства № XLII/1 и № XLII/2 
522

 Одитно доказателство № XLII/1 
523

 Одитни доказателства № XLII/1 и № XLII/2 
524

 Одитно доказателство № XLII/3; ЕРИК 
525

 Изискуемата информация е изпратена за публикуване в ЕРИК след законовия 7-дневен срок. Одитни 

доказателства № XLII/3 и № XLII/4; ЕРИК 
526

 Одитно доказателство № XLII/3; ЕРИК 
527

 Одитно доказателство № XLII/5  
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ПП „Социалдемократическа партия“ е участвала в състава на 2 местни коалиции в 

изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., като не е предоставила 

парични и непарични средства на местните коалиции.
528

 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 1 400 лв.  

Не са отчетени и установени извършени разходи и поети задължения от партията 

във връзка с предизборната кампания за избори на общински съветници и за кметове, 

проведени през 2019 г. 

 

Раздел четиридесет и трети Политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА 

КЛАСА“ (ПП „СЕК“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

финансирането на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., ПП „СЕК“ отчита приходи в размер на 64 847 лв., от които:  

54 847 лв. собствени парични средства на партията и 10 000 лв. парични дарения от 

физически лица.
529

 

Собствените парични средства на политическата партия са с произход от държавна 

субсидия
530

 и от получени дарения от физически лица за дейността на партията.
531

  

Направени са 20 парични дарения от 20 физически лица в общ размер 10 000 лв.
532

  

Всяко едно от постъпилите дарения е в размер под 1 000 лв., което не налага 

постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
533

  

Собствените приходи на партията и получените дарения са документално 

обосновани, съответстват на установените при проверката на първичните счетоводни 

документи и са осчетоводени.
534

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани на 

чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните от партията приходи за финансиране 

на предизборната кампания. 

От ПП „СЕК“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ПП „СЕК“ са направени 20 парични 

дарения от 20 физически лица, всяко на стойност под минималната работна заплата. От 

партията, в законовия 7-дневен срок, е изпратена за публикуване информация в ЕРИК 

                                                           
528

 Одитно доказателство № XLII/6 
529

 Одитно доказателство № XLIII/2  
530

 ПП „СЕК“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, като част от КП „Обединени 

патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия. 
531

 Одитно доказателство № XLIII/2  
532

 Одитно доказателство № XLIII/2  
533

 Одитни доказателства № XLIII/1 и № XLIII/2 
534

 Одитно доказателство № XLIII/2  



 94 

относно направените дарения, с което е спазено изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.
535

  

Във връзка с предизборната кампания ПП „СЕК“ не е работила с рекламни и 

социологически агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността, 

поради което не са възникнали обстоятелства, за които е следвало да изпрати информация 

по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
536

 

От партията е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с 

предизборната кампания.
537

  

Предоставената от ПП „СЕК“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата, съгласно изискванията на Изборния кодекс. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „СЕК“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г., е 64 847 лв. Партията няма отчетени и установени поети задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания. 

Разходите за предизборната кампания са разходи за външни услуги. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: печатни медии, 

електронни медии, електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и 

други електронни издания за онлайн новинарски услуги, плакати, флаери, диплянки, 

брошури и други, пощенски, куриерски услуги и телефони, наеми за помещения, 

транспортни средства, рекламни съоръжения и други разходи за външни услуги.  

Извършена е сравнителна проверка на разходите на ПП СЕК с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от партията.
538

    

Установените разходи са документално обосновани, осчетоводени са и 

съответстват на отчетените от партията.
539

   

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
540

  

ПП „СЕК“ не е участвала в състава на местни коалиции в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г.
541

 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 64 847 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 64 847 лв. 

                                                           
535

 Одитно доказателство № XLIII/4; ЕРИК 
536

 Одитно доказателство № XLIII/2; ЕРИК 
537

 ЕРИК 
538

 Одитни доказателства № XLIII/3 и № XLIII/2  
539

 Одитни доказателства №№ XLIII/1, XLIII/2 и XLIII/3 
540

 Одитни доказателства № XLIII/1 и № XLIII/2 
541

 Одитно доказателство № XLIII/5 
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Размерът на финансиране на предизборната кампания не надхвърля определения с 

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „СЕК“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел четиридесет и четвърти Политическа партия „СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ (ПП „СДС“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „СДС“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 45 129 лв. 

Отчетените приходи са от парични дарения от физически лица - 14 997 лв. и предоставени 

парични средства на издигнати от партията кандидати - 30 132 лв. 

По време на предизборната кампания, на ПП „СДС“ са направени 17 парични 

дарения от физически лица в общ размер на 14 997 лв. и финансирания с парични средства 

от 48 кандидати на партията в общ размер на 30 132 лв.
542

 

Установените при проверките приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.
543

  

Всички приходи на стойност над 1 000 лв. са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
544

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „СДС“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

Приходите над 1 000 лв. са постъпили по банков път, съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
От ПП „СДС“, за публикуване в ЕРИК, е изпратена в законоустановения 7-дневен 

срок информация за направените 17 парични дарения - име на дарителя, вид, цел и размер 

на дарението, както и 4 декларации за произход на средствата, надвишаващи размера на 

една минимална работна заплата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, 

във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма.
545

 

В хода на предизборната кампания, на ПП „СДС“ са направени финансирания от  

48 издигнати кандидати, като 8 от тях са в размер над една минимална работна заплата. От 

ПП „СДС“ е представена за публикуване в ЕРИК информация в законоустановения  

7-дневен срок относно имената на кандидатите и размера на предоставените от тях 

средства, както и 8 декларации за произход на средствата
546

, тъй като надвишават размера 

                                                           
542

 Одитни доказателства № XLIV/1 и № XLIV/2 
543

 Одитно доказателство № XLIV/2  
544

 Одитни доказателства № XLIV/1 и № XLIV/2 
545

 Одитни доказателства № XLIV/2 и № XLIV/7; ЕРИК 
546

 В ЕРИК са оповестени 9 декларации, тъй като един кандидат, предоставил средства 2 пъти (600 лв. и  

300 лв.) е представил 2 декларации за произход на средствата 
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на минималната работна заплата. Спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка 

с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
547

   

ПП „СДС“ не е работила с рекламни и социологически агенции, както и с агенции 

за осъществяване на връзки с обществеността, поради което не са възникнали 

обстоятелства, за които е следвало да изпрати информация по време на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК.
548

 

Предоставената от ПП „СДС“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „СДС“ общ размер на разходите, извършени във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 28 360 лв. Партията няма отчетени и установени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания.
549

 

От общо отчетените разходи, 27 064 лв. (95 на сто от общия размер на разходите) 

са за външни услуги, 320 лв. - за канцеларски материали и 976 лв. са разходи за данъци и 

банкови такси.  

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за медийни услуги, 

плакати, листовки, масови прояви и наеми на помещения и рекламни съоръжения.
550

 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

и получена информация от доставчици на стоки и услуги. При проверката е установено, че 

разходите по 3 фактури, на обща стойност 900 лв., не са включени в отчета.
551

 По време на 

предизборната кампания и към датата на представяне на отчета в Сметната палата 

фактурите не са представени в счетоводството на партията за своевременно им 

отчитане.
552

 ПП „СДС“ е имала осигурено финансиране за изплащане на разходите, видно 

от отчетените приходи.
553

 По време на одита извършените разходи са осчетоводени от 

партията.
554

 

Въз основа на установеното, общият размер на разходите на партията е 29 260 лв. 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените, с 

изключение на 3 разхода на обща стойност 900 лв., невключени в отчета на партията.
555

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
556

 

ПП „СДС“ е участвала в състава на 10 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г., като е предоставила на 5 от тях парични средства в 

размер на 35 091 лв.
557

 

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като ги надвишават с 900 лв.  

Разходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

                                                           
547

 Одитни доказателства № XLIV/2 и № XXXIX/7; ЕРИК 
548

 Одитно доказателство № XLIV/3; ЕРИК 
549

 Одитно доказателство № XLIV/3 
550

 Одитно доказателство № XLIV/3 
551

 Одитни доказателства №№ XLIV/3, XLIV/4 и XLIV/5  
552

 Одитно доказателство № XLIV/5 
553

 Одитно доказателство № XLIV/2 
554

 Одитно доказателство № XLIV/6 
555

 Одитни доказателства № XLIV/3 и № XLIV/5 
556

 Одитни доказателства № XLIV/1 и № XLIV/3   
557

 Одитни доказателства № XLIV/8 и № XLIV/9  
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 45 129 лв. 

Общият размер на установените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 29 260 лв. 

Размерът на установените изразходвани средства за финансирането на 

предизборната кампания на ПП „СДС“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4,  

б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински 

съветници и кметове.   

Спазени са от ПП „СДС“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел четиридесет и пети Политическа партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ“ (ПП „ССД“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет от ПП „ССД“ за приходите, разходите и поетите задължения 

за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г., са отчетени приходи в размер на 4 186 лв., 

представляващи резерви от предходни години от държавна субсидия.
558

 

Политическата партия няма отчетени приходи от дарения от физически лица, 

юридически лица и еднолични търговци, както и предоставени средства от издигнати 

кандидати от политическата партия.
559

 

Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените и 

са осчетоводени от партията.
560

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК.
561

  

От ПП „ССД“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на политическата партия. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. т. 5, 

6, 8 и 9 от ИК (за получени дарения, предоставени средства от кандидати, както и за 

социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки с обществеността), за 

които ПП „ССД“ е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания 

за публикуване в ЕРИК.
562

 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                           
558

 ПП „ССД“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, като част от КП „България без 

цензура“, и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП е получавала държавна субсидия (до първото тримесечие на  

2017 г., вкл.); Одитно доказателство № XLV/2 
559

 Одитни доказателства № XLV/1 и № XLV/3 
560

 Одитни доказателства № XLV/1 и № XLV/3 
561

 Одитни доказателства № XLV/1 и № XLV/3 
562

 Одитни доказателства № XLV/1 и № XLV/3 
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Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на 

ПП „ССД“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г., е 4 186 лв. Политическата партия няма отчетени поети задължение. 

Отчетените разходи са за външни услуги, от които 2 906 лв. (69 на сто) са за 

медийни услуги от печатни медии (вестници, списания и други периодични издания), 

електронни медии от други доставчици на радио услуги и електронни издания на 

вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за новинарски 

услуги; 1 100 лв. са за плакати, флаери, диплянки, брошури и други и 180 лв. са за наеми 

за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други.
563

  

При извършената сравнителна проверка на отчетените от партията разходи с 

изисканата и получена информация от доставчици на медийни услуги, е установено 

наличието на предоставени услуги на политическата партия, за които са издадени  

3 фактури от два доставчика на услуги, на обща стойност 2 000 лв.
564

 Услугите са 

заплатени със средства на партията от натрупани резерви от държавна субсидия. По време 

на предизборната кампания и към датата на представяне на отчета в Сметната палата, 

фактурите не са представени в счетоводството на ПП „ССД“ за своевременното им 

включване в отчета. По време на одита фактурите са осчетоводени от политическата 

партия.
565

  

Въз основа на установените факти и обстоятелства, общият размер на разходите, 

извършени по време на предизборната кампания, следва да се увеличи с 2 000 лв. и 

възлиза на 6 186 лв. 

Установените разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на отчетените, с изключение на неотчетените 3 фактури за 

извършени разходи на обща стойност 2 000 лв.
566

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки от разходите не надвишава 1 000 лв. и не са възникнали 

обстоятелства за извършването им по банков път.
567

 

ПП „ССД“ е участвала в състава на 14 местни коалиции в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., като не е предоставила парични и непарични 

средства за финансиране на местните коалиции.
568

  

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените като са повече с 2 000 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 4 186 лв.  

Общият размер на установените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 6 186 лв.
569

 

Размерът на изразходваните средства за финансиране на предизборната кампания 

на ПП „ССД“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ 

размер на финансирането на предизборната кампания за избори за общински съветници и 

кметове. 

Спазени са от ПП „ССД“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

                                                           
563

 Одитно доказателство № XVL/3 
564

 Одитни доказателства № XLV/4 и № XLV/5 
565

 Одитно доказателство № XLV/2 
566

 Одитни доказателства №№ XLV/1, XVL/3, XLV/4 и XLV/5 
567

 Одитни доказателства №№ XVL/1, XVL/3 и XVL/4  
568

 Одитно доказателство № XVL/6 
569

 Одитни доказателства №№XVL/2, XLV/4 и XLV/5  
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Раздел четиридесет и шести Политическа партия 

„ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ (ПП „ХДПБ“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „ХДПБ“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и за кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 3 670 лв. 

Отчетените приходи са от предоставени парични средства на кандидати. 

От четирима кандидати на партията са предоставени парични средства в общ 

размер на 3 670 лв. 

Предоставените средства са отразени в отчета, но в Приложение П2 към него е 

допусната техническа грешка относно сумите, с които е финансирана кампанията.
570

  

Отчетените приходи са документално обосновани, осчетоводени са и съответстват 

на установените.
571

  

Предоставените средства са в размер под 1 000 лв., което не налага постъпването 

им по банков път.
572

 

При извършената проверка не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „ХДПБ“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
За финансиране на предизборната кампания на ПП „ХДПБ“ са направени  

9 финансирания с предоставени парични средства от 4 кандидати, като всяко от 

финансиранията е в размер под минималната работна заплата.
573

  

От ПП „ХДПБ“ в законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване 

в ЕРИК информация за имената на кандидатите и размера на предоставените от тях 

средства, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от 

същата норма. Информацията за предоставените парични средства на кандидат на 

партията погрешно е представена за оповестяване в раздел „Дарители“, вместо в раздел 

„Кандидати/членове“ на ЕРИК.
574

 

При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. 9 от 

ИК (за наименования на социологически, рекламни и агенции за осъществяване на връзки 

с обществеността), за които ПП „ХДПБ” е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.
575

 

От ПП „ХДПБ“ е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които партията е работила във връзка 

с предизборната кампания.
576

  

                                                           
570

 В Приложение П2 не са отразени 2 финансирания от един кандидат в общ размер на 200 лв., а на други 

двама от кандидатите, посочени в приложението, сумите на финансиранията са завишени с по 100 лв.; 

Одитни доказателства № XLVI/2 и № XLVI/3 
571

 Одитни доказателства №№ XLVI/1, XLVI/2 и XLVI/3 
572

 Одитно доказателство № XLVI/2 
573

 Одитно доказателство № XLVI/2; ЕРИК 
574

 Одитни доказателства №№ XLVI/2, XLVI/3, ХLVI/4 и ХLVI/5; ЕРИК 
575

 ЕРИК 
576

 ЕРИК 
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Предоставената от ПП „ХДПБ“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП „ХДПБ“ общ размер на разходите, извършени във връзка с 

предизборната кампания за изборите на общински съветници и кметове, проведени на 

27.10.2019 г., е 3 670 лв.  

Установено е, че е допусната техническа грешка, като разходите са отразени в 

размер на 3 670 лв., вместо 3 620 лв.
577

 ПП „ХДПБ“ няма отчетени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания.  

Отчетените разходи са за външни услуги и са предназначени за медийни услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на разходите на партията с изисканата и 

получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените, с изключение на извършени четири разхода за предоставени 

услуги на обща стойност 828 лв., които не са включени в отчета, поради несвоевременно 

представяне на разходооправдателните документи за тях в счетоводството на партията. 

Разходите са платени със средства от събран членски внос за 2019 г.
578

  

Въз основа на установеното, общият размер на разходите възлиза на 4 448 лв.  

Извършените разходи от ПП „ХДПБ“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, но не съответстват на отчетените, като са повече с 828 лв.
579

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер под 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължението да бъдат извършени по банков път, в съответствие с 

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
580

  

ПП „ХДПБ“ е участвала в състава на една местна коалиция в изборите за общински 

съветници и кметове през 2019 г., на която не е представила парични и непарични 

средства.
581

 

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са повече с 828 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 3 670 лв. 

Общият размер на установените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 4 448 лв.
582

 

Размерът на установените изразходвани средства за финансирането на 

предизборната кампания на ПП „ХДПБ“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4,  

б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „ХДПБ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

                                                           
577

 Одитно доказателство № XLVI/3 
578

 Одитни доказателства №№ XLVI/3, XLVI/6 и XLVI/8 
579

 Одитни доказателства № XLVI/3 и № XLVI/8 
580

 Одитни доказателства № XLVI/1 и № XLVI/7  
581

 Одитно доказателство № XLVI/9 
582

 Одитно доказателство № XLVI/3 
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Раздел четиридесет и седми Политическа партия 

„ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ (ПП „Християнреформистка партия“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП „Християнреформистка 

партия“ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 

2019 г., е 4 810 лв., от които: 3 770 лв. - дарения от физически лица, 500 лв. - предоставени 

парични средства от издигнат кандидат, и 540 лв. от членски внос за 2018 г.
583

 

За финансиране на предизборната кампания на ПП „Християнреформистка партия“ 

са направени 10 дарения с парични средства от 10 физически лица в общ размер на 

3 770 лв., като размерът на всяко от даренията не надвишава минималната работна 

заплата. Предоставени са парични средства
584

 от един издигнат от партията кандидат в 

общ размер на 500 лв.
585

 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на 

установените.
586

 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв. и не е възникнало задължение за 

постъпването им по банков път съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
587

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От ПП „Християнреформистка партия“ са спазени изискванията на Изборния 

кодекс относно източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания.  

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
В хода на предизборната кампания, информация за получени 6 дарения - име на 

дарителя, вид, цел и размер на дарението, е подадена за публикуване в ЕРИК в 

законоустановените 5-дневен
588

 и 7-дневен
589

 срокове, с което са изпълнени изискванията 

на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с чл. 171, ал. 2, т. 5 от същата норма.
590

  

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок е изпратена 

за публикуване в ЕРИК изискуемата информация относно едно от финансиранията - име 

на кандидата и размер на предоставените средства, с което са спазени изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с чл. 171, ал. 2, т. 6 от същата норма.
591

 

                                                           
583

 Одитно доказателство № XLVII/2 
584

 Средствата са отразени в отчета и в Приложение П2, но неправилно са включени и в Приложение П1.1 за 

получени дарения от физически лица 
585

 Одитно доказателство № XLVII/2 
586

 Одитни доказателства № XLVII/1 и № XLVII/2 
587

 Одитни доказателства № XLVII/1 и № XLVII/2 
588

 информация за 2 дарения 
589

 информация за 4 дарения 
590

 За четири дарения законоустановеният 7-дневен срок изтича след края на предизборната кампания и не е 

възникнало задължение за оповестяване на информация и не е оповестена в ЕРИК. Изискуемата 

информация по отношение на получените дарения е представена ведно с отчета на партията; Одитни 

доказателства № XLVII/2 и № XLVII/3; ЕРИК 
591

 За второто финансиране от кандидата законоустановеният 7-дневен срок изтича след края на 

предизборната кампания и не е възникнало задължение за оповестяване на информация и не е оповестена в 

ЕРИК, като изискуемата информация по отношение на финансирането е представена ведно с отчета на 

партията. Допуснато е погрешно оповестяване в ЕРИК на информация за финансиране от кандидат –  
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Предоставената от ПП „Християнреформистка партия“ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е 

изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно 

изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на ПП „Християнреформистка партия“, участник в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., е 3 190 лв. Партията няма отчетени и не са 

установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

Отчетените разходи са за външни услуги, в т.ч.: 2 640 лв. за плакати, флаери, 

диплянки, брошури (83 на сто от общия размер на отчетените разходи), 400 лв. за наем на 

помещения и 150 лв. за други разходи за външни услуги. 

Установено е, че от доставчици на стоки и услуги не е предоставена информация за 

извършени разходи за самостоятелното участие на партията в изборите за общински 

съветници и кметове през 2019 г.
592

 

Отчетените разходи от ПП „Християнреформистка партия“ са документално 

обосновани и съответстват на установените.
593

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи на стойност над 1 000 лв., за които да е възникнало 

задължение за извършването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от 

ИК.
594

 

ПП „Християнреформистка партия“ не е участвала в състава на местни коалиции в 

изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 2019 г.
595

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 4 810 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 3 190 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на ПП „Християнреформистка партия“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, 

б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

Спазени са от ПП „Християнреформистка партия“ законовите изисквания за 

общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

 

Раздел четиридесет и осми Коалиция от партии „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ“ (КП „Алтернативата на гражданите“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 

Д. А. Сп. в размер на 200 лв., като съгласно представени писмени обяснения от партията, от кандидата не са 

предоставени средствата за финансиране на предизборната кампания; Одитни доказателства № XLVII/2 и 

№ XLVII//3; ЕРИК 
592

 Одитно доказателство № XLVII/4 
593

 Одитни доказателства № XLVII/1 и № XLVII/2 
594

 Одитни доказателства № XLVII/1 и № XLVII/2 
595

 Одитни доказателства № XLVII/5 
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В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., от КП „Алтернативата на гражданите“ са отчетени приходи в 

размер на 14 465 лв., от които: 1 957 лв. собствени средства, предоставени от партия
596

, 

участваща в коалицията, получени от членски внос за 2018 г. и за 2019 г., и 12 508 лв. 

парични средства на издигнати от коалицията кандидати.  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на медийни услуги, е установено 

наличието на предоставени услуги, за които са издадени 3 фактури на обща стойност  

1 020 лв., получател на които е физическо лице. Услугите са предоставени в рамките на 

предизборната кампания, платени са и имат характер на предоставени непарични дарения. 

По време на предизборната кампания и към датата на представяне на отчета в Сметната 

палата, фактурите не са представени в счетоводството на партията, отговаряща за 

счетоводната отчетност на коалицията за своевременното им включване в отчета.
597

  

Въз основа на установените факти и обстоятелства, общият размер на набраните 

средства за финансиране на предизборната кампания възлиза на 15 485 лв. 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката на първичните счетоводни документи, с изключение на неотчетените 

непарични дарения от едно физическо лице в размер на 1 020 лв.
598

 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., поради което не е възникнала 

необходимостта от постъпването им по банков път.
599

  

Не са установени нарушения на законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по 

отношение на декларираните от коалицията приходи за финансиране на предизборната 

кампания. 

От КП „Алтернативата на гражданите“ са спазени изискванията на Изборния 

кодекс относно източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

декларираните в отчета на коалицията, като са повече с 1 020 лв. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При проверката са установени 34 финансирания с парични средства от  

34 кандидати на коалицията, всяко от които в размер под минималната работна заплата.
600

  

От КП „Алтернативата на гражданите“ е изпратена за публикуване в ЕРИК 

информация, в законоустановения 7-дневен срок, относно имената на кандидатите, 

предоставили средства, както и размера на средствата, с което са спазени изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.
601

 

Коалицията не е ползвала услугите на рекламни и социологически агенции, както и 

на агенции за осъществяване на връзки с обществеността за предизборната си кампания за 

изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г.   

От КП „Алтернативата на гражданите“ е предоставена информация за публикуване 

в ЕРИК за наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила във 

връзка с предизборната кампания.
602

 

                                                           
596

 ПП „Движение за социален хуманизъм“ 
597

 Одитни доказателства № XLVIII/3 и № XLVIII/6 
598

 Одитни доказателства №№ XLVIII/1, XLVIII/2, XLVIII/3 и XLVIII/6  
599

 Одитни доказателства № XLVIII/1 и № XLVIII/2 
600

 Одитно доказателство № XLVIII/2 
601

 Одитно доказателство № XLVIII/4; ЕРИК 
602

 ЕРИК 
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Предоставената от КП „Алтернативата на гражданите“ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е 

изпратена в Сметната палата в хода на предизборната кампания, съгласно 

изискванията на ИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

КП „Алтернативата на гражданите“, участник в изборите за общински съветници и 

кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 14 465 лв., от които: 1 615 лв. за материали;  

11 941 лв. за външни услуги; 853 лв. за възнаграждения и 56 лв. за такси. От коалицията 

няма отчетени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги; плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други; масови прояви; пощенски и куриерски услуги; наеми за 

помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други разходи за външни 

услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените.
603

  

От извършената проверка на представените счетоводни документи от коалицията е 

констатирано съответствие между установените разходи и отчетените. Разходите са 

документално обосновани с първични счетоводни документи и са осчетоводени.
604

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер под 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
605

  

КП „Алтернативата на гражданите“ е участвала в състава на 13 местни коалиции в 

изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., като не е 

предоставяла на коалициите парични и непарични средства.
606

  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

коалицията са в размер на 15 485 лв.  

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 14 465 лв. 

Отчетените разходи – 14 465 лв. и установените непарични средства – 1 020 лв. на 

КП „Алтернативата на гражданите“, общо в размер на 15 485 лв., не надхвърлят 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна 

кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

Спазени са от КП „Алтернативата на гражданите“ законовите изисквания за 

общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

 

Раздел четиридесет и девети Коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (КП 

„БСП за България“) 

 

                                                           
603

 Констатирано е и несъответствие, което се отнася за приходите и отразено в т. 1 на раздела; Одитно 

доказателство № XLVIII/3  
604

 Одитни доказателства №№ XLVIII/1, XLVIII/2 и XLVIII/3 
605

 Одитни доказателства № XLVIII/1 и № XLVIII/2 
606

 Одитно доказателство № XLVIII/5  
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., КП „БСП за България“ декларира приходи в размер на  

1 222 831 лв. 

Отчетените приходи са от собствени средства на четири от партиите, участващи в 

коалицията, в размер на 671 527 лв., от дарения от физически лица – 348 156 лв., и 

предоставени средства на кандидати – 203 148 лв. 

При проверката е установено
607

: 

Поради допусната техническа грешка едно от даренията в размер на 300 лв. не е 

отчетено като дарение, а е включено в отчета в предоставените собствени средства на  

ПП „БСП“, което обстоятелство не променя общия размер на приходите; три непарични 

дарения, на обща стойност 1 500 лв., са оповестени в ЕРИК, но не са включени в отчета на 

коалицията, с което общият размер на установените непарични дарения следва да се 

увеличи и възлиза на 11 775 лв., което обстоятелство променя общия размер на приходите 

на коалицията - следва да се завишат с 1 500 лв.; едно дарение в размер на 550 лв. е 

отчетено погрешно като финансиране от кандидат, което обстоятелство не променя общия 

размер на приходите. 

Установените при проверката приходи от собствени средства на политическите 

партии, участващи в коалицията, са съответно от: ПП „БСП“ – 637 203 лв. от членски внос 

и държавна субсидия, ПП „Политически клуб „Екогласност“ - 6 817 лв. от държавна 

субсидия, ПП „Комунистическа партия на България“ – 1 097 лв. от държавна субсидия и 

ПП „Политически клуб „Тракия“ – 26 110 лв. от държавна субсидия.
608

 

Установени са 306 направени дарения от 299 физически лица, на обща стойност 

350 506 лв., и 249 финансирания от 214 кандидати на коалицията, на обща стойност  

202 598 лв.
609

  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от КП „БСП за 

България“ с изисканата и получена информация от доставчици на медийни услуги, е 

установено наличието на предоставени услуги, за които са издадени 5 фактури на обща 

стойност 1 338 лв., получатели на които са четири издигнати кандидати от коалицията. 

Услугите са предоставени в рамките на предизборната кампания, платени са и имат 

характер на предоставени непарични средства. По време на предизборната кампания и 

към датата на представяне на отчета в Сметната палата, фактурите не са представени в 

счетоводството на партията, отговаряща за счетоводната отчетност на коалицията, за 

своевременното им включване в отчета.
610

  

Въз основа на установените факти и обстоятелства, общият размер на набраните 

средства за финансиране на предизборната кампания следва да се увеличи с 2 838 лв. и 

възлиза на 1 225 669 лв.  

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката на първичните счетоводни документи, с изключение на неотчетените 

непарични дарения на стойност 1 500 лв. и установените неотчетени предоставени 

непарични средства на издигнати от коалицията кандидати в размер на 1 338 лв.
611

  

                                                           
607

 Одитно доказателство № XLIX/6 
608

 ПП БСП, ПП „Политически клуб „Екогласност“, ПП „Комунистическа партия на България“ и ПП 

„Политически клуб „Тракия“ са парламентарно представени в 44-то Народно събрание, като част от КП 

„БСП за България“ и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получават държавна субсидия; Одитни доказателства  

№ XLIX/2 и № XLIX/6 
609

 Одитни доказателства № XLIX/2 и № XLIX/6 
610

 Одитни доказателства № XLIX/4 и № XLIX/7 
611

 Одитни доказателства №№ XLIX/2, XLIX/4, XLIX/6 и XLIX/7 
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Всички приходи на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
612

  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От КП „БСП за България“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените приходи са с 2 838 лв. повече от декларираните в отчета на  

КП „БСП за България“. 

Приходите над 1 000 лв. са извършени по банков път, съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При проверката са установени 306 дарения

613
 от 299 физически лица, като размерът 

на 185 от тях надхвърля минималната работна заплата. В законовите 5-дневен
614

 и  

7-дневен
615

 срокове, от коалицията е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация - име на дарителя, вида, целта и размера на направеното дарение, както и 

декларациите за произход на средствата, в случаите, в които даренията надвишават 

размера на минималната работна заплата, с което са изпълнени изискванията на чл. 171, 

ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма. За едно непарично 

дарение, в т.ч. декларация за произход на средствата, информацията е предоставена за 

оповестяване в ЕРИК със закъснение, в несъответствие с Изборния кодекс.
616

  

При проверката са установени 249 финансирания от 214 кандидати на коалицията, 

като размерът на 103 от тях надхвърля минималната работна заплата. В законовите  

5-дневен
617

 и 7-дневен
618

 срокове е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация
619

 - име на кандидата и размера на предоставените средства, както и 

декларациите за произход на средствата, в случаите, в които надвишават размера на 

минималната работна заплата, с което са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 

от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма. За едно финансиране, в т.ч. 

декларация за произход на средствата, не е изпратена информация за публикуване в 

ЕРИК, с което не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 

и т. 8 от същата норма.
620

  

Информацията за всички направени дарения и предоставени средства от кандидати 

е оповестена в раздел „Дарители“ и в раздел „Кандидати/членове“ на част „Регистрирани 

участници в ЦИК“ и на част „Регистрирани участници в ОИК“
621

 от ЕРИК.
622

 

                                                           
612

 Одитни доказателства №№ ХLIX/1, XLIX/2 и ХLIX/5 
613

 В т.ч. три непарични дарения, на обща стойност 1 500 лева, които са оповестени в ЕРИК, но не са 

отчетени в отчета на коалицията и в приложението към него; Одитно доказателство № XLIX/6 
614

 За 1 дарение и 1 декларация за произход на средствата 
615

 За 303 дарения и 183 декларации за произход на средствата; за едно дарение в размер под минималната 

работна заплата законоустановеният 7-дневен срок изтича след края на предизборната кампания и не е 

възникнало задължение за оповестяване на информация, и не е оповестена в ЕРИК, като информацията е 

представена ведно с отчета. 
616

 Одитни доказателства №№ XLIX/2, XLIX/3 и XLIX/6; ЕРИК 
617

 За 5 финансирания и 3 декларации за произход на средствата 
618

 За 243 финансирания и 99 декларации за произход на средствата 
619

 За 44 финансирания, всички под минималната работна заплата, законоустановеният 7-дневен срок изтича 

след края на предизборната кампания и не е възникнало задължение за оповестяване на информация, и не е 

оповестена в ЕРИК, като информацията е представена ведно с отчета. 
620

 Одитни доказателства №№ XLIX/2, XLIX/3 и XLIX/6; ЕРИК 
621

 Към информация за община Столична, избори за общински съветници 
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Във връзка с предизборната кампания КП „БСП за България“ е работила с три 

рекламни агенции и една агенция за осъществяване на връзки с обществеността. 

Информация за наименованията на агенциите е подадена за включване в ЕРИК в 

законоустановения 7-дневен срок, с което е спазено е изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, 

във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
623

 

От коалицията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията 

на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
624

 

Предоставената от КП „БСП за България“ информация за публикуване в ЕРИК е 

в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК, с 

изключение на изпратената със закъснение информация за едно дарение и 

неизпратената информация за едно финансиране, както и свързаните с тях декларации 

за произход на средствата. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на КП „БСП за България“, участник в изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г., е 1 197 935 лв. Коалицията няма отчетени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 63 683 лв. са за материали, 1 110 621 лв. (93 на сто от 

общия размер на разходите) са за външни услуги, 7 455 лв. са за възнаграждения (за 

временно нает персонал във връзка с предизборната кампания),  

1 104 лв. са за осигуровки, 898 лв. са за банкови такси, 13 674 лв. са за командировки, и 

500 лв. са разходи за дарения. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; 

консултантски услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и други; масови прояви; 

пощенски и куриерски услуги, телефони; наеми за помещения, транспортни средства, 

рекламни съоръжения; други разходи за външни услуги.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените, с изключение на извършени дванадесет разхода за 

предоставени услуги на обща стойност 6 534 лв., които не са включени в отчета, поради 

несвоевременното представяне на разходооправдателните документи за тях в 

счетоводството на партията, отговаряща за счетоводната отчетност на коалицията. 

Разходите са платени от ПП „БСП“ със средства от държавна субсидия и са 

осчетоводени.
625

 

Извършените разходи от КП „БСП за България“ са документално обосновани с 

първични счетоводни документи, но не съответстват на отчетените, като са с 6 534 лв. 

повече. Въз основа на установеното, общият размер на разходите възлиза на  

1 204 469 лв.
626

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
627

 

 
622

 Одитно доказателство № XLIX/6; ЕРИК 
623

 Одитни доказателства № XLIX/3; ЕРИК 
624

 ЕРИК 
625

 Констатирано е и несъответствие, което се отнася за приходите, отразено в т. 1 на раздела; Одитни 

доказателства №№ XLIX/4, XLIX/2 и XLIX/7 
626

 Одитни доказателства №№ XLIX/1, XLIX/2, XLIX/4 и XLIX/7 
627

 Одитни доказателства №№ XLIX /1, XLIX/2 и XLIX/5 
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КП „БСП за България“ е участвала в състава на 23 местни коалиции в изборите за 

общински съветници и за кметове през 2019 г., на които е предоставила парични средства 

в общ размер на 103 220 лв.
628

 

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са повече с 6 534 лв.  

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

коалицията са в размер на 1 225 669 лв. 

Установеният общ размер на изразходваните средства за финансиране на 

кампанията е 1 204 469 лв.
629

 

Установените разходи – 1 204 469 лв. и установените непарични средства –  

16 213 лв. на КП „БСП за България“, общо в размер на 1 220 682 лв., не надхвърлят 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна 

кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

Спазени са от КП „БСП за България“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове. 

 

Раздел петдесети Коалиция от партии „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА“ (КП „Движение Заедно за промяна“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 

2019 г., КП „Движение Заедно за промяна“ отчита приходи в размер на 30 874 лв., 

представляващи предоставени парични средства от кандидати.  

Осъществено е финансиране с предоставени средства от 31 кандидати на 

коалицията на обща стойност 30 874 лв., като 6 от финансиранията са в размер над  

1 000 лв. За 3 от тях е установено, че не са постъпили по банков път, в нарушение с  

чл. 170, ал. 1 от ИК.
630

   

Установено е, че останалите 3 от финансиранията
631

 в размер над 1 000 лв., са с 

характер на предоставени непарични средства на обща стойност 10 540 лв., тъй като 

средствата са платени на доставчици на медийни услуги, във връзка с предизборната 

кампания на коалицията. Това обстоятелство не променя общия размер на предоставените 

средства от кандидати, като реално са направени 29 парични финансирания от 28 

кандидати
632

 на коалицията в общ размер на 20 334 лв. и 3 непарични финансирания от 3 

кандидати на обща стойност 10 540 лв.
633

  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги е установено 

наличието на предоставени услуги
634

 на обща стойност 168 лв., получател на които е 

кандидат на коалицията. Услугите са предоставени в рамките на предизборната кампания, 

платени са от кандидата и имат характер на предоставени непарични средства. По време 
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 Одитно доказателство № XLIX/8 
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 Одитно доказателство № XLIX/7 
630

 Одитни доказателства №№ L/1, L/2 и L/6 
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 От трима кандидати 
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 един кандидат е направил парично финансиране - 471 лв. и непарично - 4 243 лв. 
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634

 По две фактури 
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на предизборната кампания и към датата на представяне на отчета в Сметната палата, 

фактурите не са представени в счетоводството на партията, отговаряща за счетоводната 

отчетност на коалицията за своевременното им включване в отчета.
635

  

Въз основа на установеното, приходите на КП „Движение Заедно за промяна“ 

следва да бъдат увеличени със 168 лв., с което установеният общ размер на набраните 

средства за финансиране на предизборната кампания е 31 042 лв., като общият размер на 

предоставените парични средства от кандидатите следва да бъде намален с 10 540 лв. и 

възлиза на 20 334 лв., а общата стойност на получените непарични средства от кандидати 

възлиза на 10 708 лв. 

Отчетените приходи от коалицията от предоставени средства от кандидати са 

документално обосновани, осчетоводени са, но не съответстват на установените, като са 

по-малко със 168 лв.
636

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани на 

чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните от партията приходи за финансиране 

на предизборната кампания. 

От КП „Движение Заедно за промяна“ са спазени изискванията на Изборния 

кодекс относно източниците за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани, но не 

съответстват на декларираните в отчета на коалицията, като са повече със 168 лв.  

Приходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, с изключение на 

три прихода, постъпили в брой, в нарушение изискванията на ИК. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на КП „Движение Заедно за промяна“ 

са направени 32 финансирания от 31 кандидати
637

, 6 от които в размер над една 

минимална работна заплата. Изпратена е информация за публикуване в ЕРИК в 

законоустановения 7-дневен срок за 7 финансирания - името на кандидата и размера на 

предоставените от него средства, както и 6 декларации за произход на средствата, с което 

е спазено изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от ИК. За  

25 финансирания, всяко от които в размер на минималната работна заплата, изискуемата 

информация е изпратена след законовия 7-дневен срок, с което не е спазено изискването 

на чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 6 от ИК.
638

  

Във връзка с предизборната кампания, КП „Движение Заедно за промяна“ не е 

работила с рекламни и социологически агенции, както и с агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността.
639

  

Предоставената от КП „Движение Заедно за промяна“ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е 

изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно 

                                                           
635

 Одитни доказателства №№ L/3, L/2 и L/6 
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 Одитни доказателства №№ L/2 и № L/6 
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 В ЕРИК по време на предизборната кампания е публикувана информация за 33 кандидати, предоставили 
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другият кандидат погрешно е посочен в ЕРИК и в Приложение К 3 към отчета, че е предоставил средства в 

размер на 100 лв., вместо друг кандидат, който отново поради техническа грешка е посочен в ЕРИК и 

самостоятелно с друга сума; Одитно доказателство № L/6; ЕРИК  
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изискванията на ИК, с изключение на изпратената със закъснение информация за  

25 финансирания от кандидати на коалицията. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

КП „Движение Заедно за промяна“, участник в изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г., е 23 645 лв., в т.ч. поети задължения за получени 

стоки/услуги за предизборната кампания, неразплатени към датата на съставяне на отчета 

в размер на 4 200 лв.  

При проверката е установено, че към момента на одита не са изплатени поетите 

задължения в размер на 4 200 лв. към един доставчик на медийни услуги.
640

 

Отчетените разходи са за външни услуги и са предназначени за: медийни услуги от 

БНТ, други доставчици на аудио-визуални медийни услуги, други доставчици за 

радиоуслуги, електронни издания за онлайн новинарски услуги; плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други; масови прояви; наеми за помещения, транспортни средства, 

рекламни съоръжения и други.  

При извършената проверка е установено, че част от отчетените разходи в размер на 

10 540 лв. са с характер на предоставени непарични средства от кандидати, поради което 

общият размер на разходите следва да бъде намален с тази сума и възлиза на 13 105 лв.
641

 

Извършена е сравнителна проверка на разходите на коалицията с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от коалицията.
642

   

Установените разходи са документално обосновани, осчетоводени са, но не 

съответстват на отчетените от коалицията, тъй като са по-малко с 10 540 лв.
643

   

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
644

  

КП „Движение Заедно за промяна“ е участвала в състава на 10 местни коалиции в 

изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., на които не е предоставила 

парични и непарични средства.
645

  

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са по-малко с 10 540 лв. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

Към датата на извършване на одита, КП „Движение Заедно за промяна“ има 

неразплатени задължения към 1 доставчик. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

коалицията са в размер на 31 042 лв. 

Установеният общ размер на изразходвани средства за финансиране на кампанията 

е 13 105 лв., в т.ч. неразплатени задължения - 4 200 лв. 

Размерът на изразходваните средства – 13 105 лв. и установените непарични 

средства – 10 708 лв., общо в размер на 23 813 лв., не надхвърля определения с  
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 Одитно доказателство № L/6  
641

 Одитно доказателство № L/6  
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643
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644
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чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от КП „Движение Заедно за промяна“ законовите изисквания за 

общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински 

съветници и кметове. 

 

Раздел петдесет и първи Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА  

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (КП „Демократична България – Обединение“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет от КП „Демократична България - Обединение“ за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за 

изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. са отчетени приходи в 

размер на 400 697 лв. 

Приходите са формирани от: собствени средства на две от политическите партии, 

участващи в коалицията, в размер на 188 020 лв., дарения от физически и юридически 

лица - 140 324 лв.
646

 и средства на издигнатите от коалицията кандидати - 72 353 лв.
647

 

Отчетените приходи от собствени средства на политическите партии, участващи в 

коалицията, са съответно от: ПП „Движение Да България“ - 140 000 лв. парични средства 

и 46 640 лв. непарични средства и ПП „Демократи за силна България“ (ПП „ДСБ“) -  

1 380 лв. парични средства, които са набирани от членски внос и дарения.
648

 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията от 

партии с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги, е 

установено наличието на предоставена услуга, в размер на 510 лв., за която е издаден 

разплащателен документ. Услугата е предоставена в рамките на предизборната кампания, 

платена e със средства на ПП „ДСБ“ и не е отчетена като „предоставени непарични 

средства“ в отчета и в Приложение К1 към него.
649

 

Въз основа на установените факти и обстоятелства, приходите на 

КП „Демократична България - Обединение“ от собствени средства на партиите, 

участващи в коалицията, следва да бъдат завишени с 510 лв., и възлизат на 188 530 лв., в 

т.ч. 141 380 лв. парични средства и 47 150 лв. непарични средства. 

Установени са 62 дарения
650

 от 53 физически лица
651

 и 4 юридически лица
652

 на 

обща стойност 133 617 лв., в т.ч. 120 671 лв. парични средства и 12 946 лв. непарични 

средства, или с 6 707 лв. по-малко от отчетените от коалицията. Разликата се дължи на 

дублиране при отчитането на дарители и кандидати и допуснати технически грешки при 

отчитането на даренията от физически лица.
653

  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията от 

партии с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги, е 

установено наличието на предоставени услуги, на обща стойност 870 лв., за които са 

издадени разплащателни документи
654

. Услугите са предоставени в рамките на 

предизборната кампания, платени са със средства на дарители - две физически лица и едно 

                                                           
646
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юридическо лице и не са отчетени като „предоставени непарични дарения“ в отчета и 

съответните приложения към него.
655

 

Въз основа на установените факти и обстоятелства, приходите на КП „Демократична 

България - Обединение“ от дарения следва да се намалят с 6 707 лв. - установените по-

малко от отчетените дарения от физически и юридически лица и да се завишат с 870 лв. - 

неотчетените непарични дарения от две физически и едно юридическо лице, с което общият 

размер на приходите от дарения възлиза на 134 487 лв., в т.ч. 120 671 лв. парични дарения и 

13 816 лв. непарични дарения. 

За финансиране на предизборната кампания на КП „Демократична България - 

Обединение“ са установени предоставени 100 финансирания
656

 от 67 кандидати, 

издигнати от коалицията от партии
657

, на обща стойност 77 406 лв., в т.ч. парични 

средства – 24 175 лв. и непарични средства – 53 231 лв.
658

  

Установените приходи от средства на издигнати от коалицията кандидати са 

повече от отчетените с 5 053 лв., в т.ч. 2 220 лв. парични средства и 2 833 лв. непарични 

средства. Разликата се дължи на неотчетени приходи от двама кандидати и допуснати 

дублирания и технически грешки при отчитането на предоставените средства от 

кандидати.
659

 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията от 

партии с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги, е 

установено наличието на предоставени услуги, на обща стойност 4 161 лв., за които са 

издадени разплащателни документи
660

. Услугите са предоставени в рамките на 

предизборната кампания, платени са със средства на 9 издигнати от коалицията кандидати 

и не са отчетени като „предоставени непарични средства“ в отчета и Приложение К3 към 

него.
661

  

Въз основа на установените факти и обстоятелства, приходите на 

КП „Демократична България - Обединение“ от издигнати кандидати от коалицията следва 

да се завишат с 5 053 лв. - установените повече от отчетените приходи от средства на 

издигнати от коалицията кандидати и с 4 161 лв. - неотчетените предоставени непарични 

средства, с което общият размер на приходите от кандидати възлиза на 81 567 лв., в т.ч.  

24 175 лв. парични средства и 57 392 лв. непарични средства. 

В резултат на установените факти и обстоятелства, общият размер на приходите за 

финансиране на предизборната кампания на КП „Демократична България - Обединение“ е 

по-голям от отчетения с 3 887 лв. и възлиза на 404 584 лв. 

Установените приходи са документално обосновани и са повече от отчетените с 

3 887 лв.
662

 

Приходите в размер над 1 000 лв. са извършвани по банков път, съгласно 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.
663

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От КП „Демократична България - Обединение“ са спазени изискванията на ИК 

относно източниците на финансиране на предизборната кампания.  

                                                           
655

 Одитни доказателства № LI/3 и № LI/4 
656

 51 парични финансирания и 49 непарични финансирания 
657

 16 кандидати са предоставили повече от едно финансиране 
658

 Одитни доказателства №№ LI/1, LI/3 и LI/5 
659

 Одитни доказателства №№ LI/1, LI/3 и LI/5  
660

 12 фактури от доставчици на услуги 
661 

Одитни доказателства № LI/3 и № LI/4 
662

 Одитни доказателства №№ LI/1, LI/2, LI/3, LI/4 и LI/5 
663

 Одитни доказателства №№ LI/1, LI/3, LI/4 и LI/5 
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Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Размерът на установените при проверката приходи е по-голям от отчетения с 

3 887 лв. 

Приходите в размер над 1 000 лв. са извършвани по банков път, съгласно ИК. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При извършването на одита е установено, че при оповестяване на информацията в 

ЕРИК, от КП „Демократична България - Обединение“ са допуснати следните технически 

грешки: четири непарични финансирания, предоставени от трима кандидати са обявени в 

раздел „Дарители“ и в раздел „Кандидати/членове“, като средствата са дублирани; един 

кандидат е обявен в раздел „Дарители“, като на същия имената са посочени погрешно при 

обявяването на едно от финансиранията му в раздел „Кандидати/членове“; погрешно едно 

парично дарение е оповестено като непарично; в раздел „Дарители“ e обявено лице, което 

не е дарител на коалицията.
664

 

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен 

срокове е изпратена за публикуване информация в ЕРИК за 56 дарения - имена на 

дарителите, вида, целта и размера на направените от тях дарения, в т.ч. 6
665

 декларации за 

произход на средствата, тъй като надвишават размера на една минимална работна заплата, 

с което са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и 

т. 8 от същата норма.
666

 

По време на предизборната кампания не е изпратена за публикуване информация в 

ЕРИК за четири дарения
667

 - имена на дарителите, вида, целта и размера на направените от 

тях дарения, в т.ч. 3 декларации за произход на средствата, тъй като надвишават размера 

на една минимална работна заплата, а изискуемата информацията за едно дарение, в т.ч. 

декларация за произход на средствата, е изпратена след законоустановения 7-дневен срок, 

с което не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 5. и т. 8 от 

същата норма.
668

  

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок от 

коалицията е изпратена за публикуване информация в ЕРИК относно 71 финансирания - 

имената на кандидатите и размерът на средствата, както и 16 декларации за произход на 

средствата, тъй като надвишават размера на една минимална работна заплата, с което са 

изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата 

норма.
669

  

Изискуемата информация за 22 финансирания, в т.ч. пет декларации за произход на 

средствата е изпратена след законоустановените 5-дневен
670

 и 7-дневен
671

 срокове, а за 5 

финансирания, в т.ч. две декларации за произход на средствата, изискуемата информация 

не е изпратена за публикуване в ЕРИК, с което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 

и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.
672

 

                                                           
664

 Одитно доказателство № LI/8; ЕРИК 
665

 за две дарения е представена обща декларация 
666

 Одитно доказателство № LI/8; ЕРИК 
667

 две дарения от физически лица и две дарения от юридически лица 
668

 Одитно доказателство № LI/8; ЕРИК; За едно непарично дарение е отпаднала необходимостта за 

представяне на информация в ЕРИК, тъй като документите за направеното дарение са предоставени в 

коалицията след края на предизборната кампания. 
669

 Одитно доказателство № LI/8; ЕРИК 
670

 3 финансирания и 2 декларации за произход на средствата 
671

 19 финансирания и 3 декларации за произход на средствата 
672

 Одитно доказателство № LI/8; ЕРИК; За едно непарично финансиране е отпаднала необходимостта за 

представяне на информация в ЕРИК, тъй като документите за него са предоставени в коалицията след края 

на предизборната кампания, а за друго непарично финансиране законоустановеният 7-дневен срок за 

представяне на информацията в ЕРИК изтича след края на предизборната кампания. 
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Във връзка с предизборната кампания, КП „Демократична България – Обединение“ 

е работила с шест рекламни агенции, като информацията за наименованията на агенциите 

е изпратена в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, с което са изпълнени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.
673

   

От коалицията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията 

на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания.
674

  

Предоставената от КП „Демократична България - Обединение“ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е 

изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно 

изискванията на ИК, с изключение на информация за пет дарения от физически и 

юридически лица и 27 финансирания от кандидати, както и 11 декларации за произход на 

средствата. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на 

КП „Демократична България - Обединение“, участник в изборите за общински съветници 

и кметове, проведени през 2019 г., е 285 285 лв. Коалицията от партии отчита поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания в размер на 50 лв., които не 

са разплатени и към датата на извършване на одита.
675

 

От общо отчетените разходи, 284 996 лв. (над 99 на сто от общия размер на 

разходите) са за външни услуги и 289 лв. са за материали.
676

 

Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги от печатни 

медии, електронни медии и електронни издания на вестници, списания, информационни 

агенции и други електронни издания за онлайн електронни новинарски услуги; плакати, 

флаери, диплянки, брошури и други; масови прояви; пощенски и куриерски услуги и 

телефони; наеми на помещения, транспортни средства и рекламни съоръжения и други 

разходи за външни услуги.
677

 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. При проверката е 

установена предоставена по време на предизборната кампания услуга на  

КП „Демократична България – Обединение“ от един доставчик, за която е издадена 

фактура на стойност 180 лв. Разходът е заплатен със средства на коалицията, но не е 

включен в отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 

2019 г.
678

   

Въз основа на установеното, общият размер на разходите следва да се увеличи със 

180 лв. и възлиза на 285 465 лв.  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените, с 

изключение на един разход в размер на 180 лв., невключен в отчета на коалицията.
679

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са платени по банков път, с 

което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
680

 

                                                           
673

 Одитно доказателство № LI/8; ЕРИК 
674 

ЕРИК 
675

 Одитно доказателство № LI/6  
676

 Одитно доказателство № LI/3 
677

 Одитно доказателство № LI/3 
678

 Констатирано е и несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела; Одитни 

доказателства № LI/3 и № LI/4 
679

 Одитни доказателства № LI/3 и № LI/4 
680

 Одитни доказателства №№ LI/1, LI/2 и LI/3 
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КП „Демократична България - Обединение“ е участвала в състава на 9 местни 

коалиции в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., на които 

не е предоставила средства.
681

  

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са повече със 180 лв. 

Към датата на извършване на одита, коалицията има неразплатени задължения 

към един доставчик. 

Разходите на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие 

с изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 
Установените осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

коалицията са в размер на 404 584 лв. 

Установеният размер на изразходваните средства за финансиране на кампанията е  

285 465 лв. 

Установените разходите – 285 465 лв. и установените непарични средства – 

118 358 лв. на КП „Демократична България - Обединение“, общо в размер на 403 823 лв., 

не надхвърлят определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК максимален общ размер на 

финансирането на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от КП „Демократична България - Обединение“ законовите изисквания 

за общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински 

съветници и за кметове. 

 

Раздел петдесет и втори Коалиция от партии „КАУЗА ПЛОВДИВ“ (КП „Кауза 

Пловдив“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, 

проведени на 27.10.2019 г., от КП „Кауза Пловдив“ са отчетени приходи в размер на  

16 938 лв., от които 10 438 лв. собствени парични средства, предоставени от партия
682

, 

участваща в коалицията, и 6 500 лв. получени парични дарения от физически лица. 

Собствените средства на партията, участваща в коалицията и финансирала 

предизборната й кампания, са с произход направено дарение за текущата дейност на 

партията и остатък от средства, получени от дарения от физически лица за предходни 

предизборни кампании на партията. Установено е, че за финансиране на предизборната 

кампания на КП „Кауза Пловдив“ са направени 3 дарения от физически лица и  

10 финансирания със средства на кандидати на коалицията.
683

  

Установено е набиране на средства в размер на 1 500 лв.
684

 за финансиране на 

предизборната кампания на коалицията и след приключването й
685

, което е недопустимо и 

в несъответствие с Изборния кодекс. 

При извършените проверки е установено, че отчетените приходи съответстват на 

установените и са осчетоводени.
686

  

                                                           
681

 на една местна коалиция са предоставени средства в размер на 1 903 лв. от ПП „Движение Да България“, 

част от коалицията от партии; Одитни доказателства № LI/7 и № LI/2 
682

 ПП „Кауза България“ 
683

 Одитно доказателство № LII/2 
684

 представляващи три парични дарения от три физически лица 
685

 три постъпления по 500 лв. на 18.11.2019 г. 
686

 Одитни доказателства № LII/1 и № LII/2 
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Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., поради което не е възникнала 

необходимост от постъпването им по банков път.
687

   

Не са установени нарушения на законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по 

отношение на декларираните от коалицията приходи за финансиране на предизборната 

кампания. 

От КП „Кауза Пловдив“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Допуснато е набиране на средства за финансиране на предизборната кампания и 

след приключването й, в несъответствие с Изборния кодекс. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета на коалицията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При проверката са установени 3 парични дарения от 3 физически лица

688
 и 10 

финансирания от 10 кандидати на коалицията, всяко от които на стойност под 

минималната работна заплата.
689

  

От КП „Кауза Пловдив“, в законоустановените 5-дневен
690

 и 7-дневен
691

 срокове е 

изпратена за публикуване в ЕРИК информация относно 10 финансирания от кандидати на 

коалицията – имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства,, с 

което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от 

същата норма.
692

 

Информацията за направените финансирания от 10 кандидати на коалицията 

погрешно е отразена в раздел „Дарители“ вместо в раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК.
693

 

Във връзка с предизборната кампания, КП „Кауза Пловдив“ е ползвала услугите на 

една рекламна агенция за предизборната си кампания за изборите за общински съветници 

и кметове, проведени на 27.10.2019 г. Изпратена е в законовия 5-дневен срок информация 

за публикуване в ЕРИК относно името на рекламната агенция, с която коалицията е 

работила, с което е спазено изискването на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от 

същата норма.
694

  

Предоставената от КП „Кауза Пловдив“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

КП „Кауза Пловдив“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени 

на 27.10.2019 г., е 16 938 лв. Коалицията няма отчетени поети задължения за плащане във 

връзка с предизборната кампания. 

Отчетените разходи са за външни услуги и представляват разходи за: медийни 

услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и други; наеми за помещения, транспортни 

средства, рекламни съоръжения и други. 

                                                           
687

 Одитни доказателства № LII/1 и № LII/2 
688

 Трите дарения са направени след края на предизборната кампания – на 18.11.2029 г., и информацията за 

тях е представена в Сметната палата ведно с отчета на коалицията. 
689

 Одитно доказателство № LII/2  
690

 относно 9 финансирания 
691

 относно 1 финансиране 
692

 Одитно доказателство № LII/4; ЕРИК 
693

 Одитно доказателство № LII/2; ЕРИК 
694

 Одитно доказателство № LII/4; ЕРИК 
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Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените.
695

 

От извършената проверка на представените счетоводни документи от коалицията е 

констатирано съответствие между установените разходи и отчетените. Разходите са 

документално обосновани с първични счетоводни документи и са осчетоводени.
696

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи в размер над 1 000 лв., са извършени по банков 

път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
697

 

КП „Кауза Пловдив“ е участвала в състава на една местна коалиция в изборите за 

общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., като не е предоставяла парични и 

непарични средства.
698

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки.  

Разходите на стойност над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие 

с изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

коалицията са в размер на 16 938 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 16 938 лв.  

Отчетените разходи на КП „Кауза Пловдив“ не надхвърлят определения с чл. 165,  

ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за 

общински съветници и за кметове. 

Спазени са от КП „Кауза Пловдив“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел петдесет и трети Коалиция от партии „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ (КП 

„Ние, гражданите“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната 

кампания на KП „Ние, гражданите“, участник в изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г., е 11 278 лв., представляващи получени парични дарения 

от физически лица - 9 788 лв. и предоставени парични средства от издигнати кандидати на 

коалицията - 1 490 лв. 

За финансиране на предизборната кампания КП „Ние, гражданите“ декларира в 

отчета си направени 15 дарения от 14 физически лица. При проверката са установени 

приходи от още 5 парични дарения, направени от 4 физически лица в общ размер на  

2 364 лв., които поради пропуск не са включени в отчета на коалицията, но са оповестени 

в ЕРИК. В Приложение К 2.1 към отчета, поради допусната техническа грешка, едно 

дарение
699

 е отразено в размер на 600 лв., вместо 550 лв., а сумата на две дарения
700

 от 

едно физическо лице е отразена общо 808 лв., вместо 784 лв. Така установените при 

                                                           
695

 Одитно доказателство № LII/3 
696

 Одитни доказателства №№ LII/1, LII/2 и LII/3 
697

 Одитни доказателства № LII/1 и № LII/2  
698

 Одитно доказателство № LII/5 
699

 направено от Д. П. Кр. 
700

 направени от Ат. П. Б. 
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проверката приходи от дарения от физически лица следва да бъдат увеличени с  

2 290 лв.
701

  

За финансиране на предизборната кампания на КП „Ние, гражданите“ са 

предоставени 2 финансирания с парични средства от 1 кандидат в общ размер на 1 490 лв.  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от КП „Ние, 

гражданите“ с изисканата и получена информация от доставчици на медийни услуги, е 

установено наличието на предоставени услуги, на обща стойност 1 437 лв., за които са 

издадени фактури, получатели на които са трима издигнати кандидати от коалицията. 

Услугите са предоставени в рамките на предизборната кампания, платени са и имат 

характер на предоставени непарични средства от кандидати. По време на предизборната 

кампания и към датата на представяне на отчета в Сметната палата фактурите не са 

представени в счетоводството на партията, отговаряща за счетоводната отчетност на  

КП „Ние, гражданите“, за своевременното им включване в отчета.
702

 

Въз основа на установените факти и обстоятелства, приходите на KП „Ние, 

гражданите“ следва да бъдат увеличени с 3 727 лв. и общият размер на набраните средства 

за финансиране на предизборната кампания възлиза на 15 005 лв. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, осчетоводени са, но не съответстват на отчетените, като са повече 

с 3 727 лв.
703

 

Приходи, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с  

чл. 170, ал. 1 от ИК.
704

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От КП „Ние, гражданите“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани, но не 

съответстват на декларираните в отчета на коалицията, като са повече с 3 727 лв. 

Приходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, съгласно Изборния 

кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на КП „Ние, гражданите“ са направени 

20 парични дарения от 18 физически лица, като 6 от даренията са в размер над 

минималната работна заплата.  

От КП „Ние, гражданите“ за публикуване в ЕРИК е изпратена след 

законоустановения 7-дневен срок информация за 11 дарения - име на дарителя, вид, цел и 

размер на дарението, както и 2 декларации за произход на средствата, за даренията в 

размер над минималната работна заплата, с което не са спазени изискванията на чл. 171, 

ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма. Изискуемата информация за  

8 дарения и свързаните с тях 3 декларации за произход на средствата, е изпратена в 

законовия 7-дневен срок
705

, с което са изпълнени изискванията на Изборния кодекс.
706,707

  

                                                           
701

 Одитни доказателства № LIII/1 и № LIII/2 
702

 Одитни доказателства № LIII/4 и № LIII/5 
703

 Одитни доказателства №№ LIII/1, LIII/2, LIII/4 и LIII/5 
704

 Одитно доказателство № LIII/1 
705

 За едно дарение, направено от В. Г. Н.,
 

законоустановеният 7-дневен срок изтича след края на 

предизборната кампания и не е възникнало задължение за оповестяване на информация, и не е оповестена в 

ЕРИК. 
706

 Одитни доказателства №№ LIII/1, LIII/3 и LIII/2; ЕРИК 
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За финансиране на предизборната кампания на КП „Ние, гражданите“ един от 

издигнатите кандидати на коалицията е направил 2 финансирания в размер над една 

минимална работна заплата. От коалицията за публикуване в ЕРИК е изпратена след 

законоустановения 7-дневен срок информация за едно от финансиранията на кандидата - 

име на кандидата, предоставил парични средства, размерът на средствата, както и една 

декларация за произход на предоставените средства, с което не са спазени изискванията 

на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма. За другото 

финансиране, изискуемата информация е представена за публикуване в законовия  

7-дневен срок.
708

 

От коалицията е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с 

предизборната кампания.
709

 

Предоставената от КП „Ние, гражданите“ информация за публикуване в ЕРИК е 

в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК, с 

изключение на информацията за 11 парични дарения от физически лица и 1 финансиране 

с парични средства от един кандидат, както и свързаните с тях 3 декларации за 

произход на средствата.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

КП „Ние, гражданите“, участник в изборите за общински съветници и кметове, проведени 

през 2019 г., е 11 278 лв. Коалицията няма отчетени и установени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания. 

Отчетените разходи са за външни услуги – 11 189 лв. и за такси – 89 лв. 

Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги от печатни 

медии (вестници, списания и други периодични издания); други доставчици на аудио-

визуални медийни услуги; БНР; други доставчици за радио услуги; плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други; наем на помещения, транспортни средства, рекламни 

съоръжения и други разходи за външни услуги.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените.
710

 

Установените разходи са документално обосновани, осчетоводени са и 

съответстват на отчетените от коалицията.
711

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
712

 

КП „Ние, гражданите“ е участвала в състава на една местна коалиция в изборите за 

общински съветници и за кметове през 2019 г., като не е предоставяла парични и 

непарични средства.
713

 

 
707

 При проверката е установено, че погрешно са отразени в ЕРИК три дарения от три физически лица  

(М. Н. Н. - 560 лв., Н. П. П. - 560 лв. и Р. М. Г. - 200 лв.), тъй като същите са имали волеизявлението, но не са 

направили даренията.  
708

 Одитни доказателства № LIII/1 и № LIII/3; ЕРИК 
709

 ЕРИК 
710

 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела; Одитни 

доказателства № LIII/4 и № LIII/5 
711

 Одитни доказателства №№ LIII/1, LIII/4 и LIII/7 
712

 Одитни доказателства № LIII/1 и № LIII/7 
713

 Одитно доказателство № LIII/6 
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Установените разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установените средства за финансиране на предизборната кампания на коалицията 

са в размер на 15 005 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 11 278 лв.  

Отчетените разходи – 11 278 лв. и установените неотчетени непарични средства от 

кандидати – 1 437 лв., общо в размер на 12 715 лв., не надхвърлят определения с  

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за 

избори за общински съветници и кметове. 

Спазени са от КП „Ние, гражданите“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Раздел петдесет и четвърти Коалиция от партии „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ (КП 

„Съюз за Пловдив“) 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на КП „Съюз за Пловдив“ за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната 

кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., е 

37 636 лв., от които: 2 886 лв. - предоставени парични средства от партия, участваща в 

коалицията
714

, 14 910 лв. - получени парични дарения и 19 840 лв. - предоставени парични 

средства от издигнати от коалицията кандидати. 

Предоставените парични средства от ПП „Съюз за Пловдив“, участваща в състава 

на коалицията, са с произход получено от партията дарение от физическо лице за 

дейността й.
715

 

За финансиране на предизборната кампания на КП „Съюз за Пловдив“ са 

направени две парични дарения - от физическо лице в размер на 9 910 лв. и от юридическо 

лице в размер на 5 000 лв. От двама издигнати от коалицията кандидати са предоставени 

парични средства в общ размер на 19 840 лв. 

Отчетените приходи са документално обосновани, осчетоводени са и съответстват 

на установените.
716

 

Приходите, в размер над 1 000 лв., са постъпили по банков път, в съответствие с 

чл. 170, ал. 1 от ИК.
717

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК. 

От КП „Съюз за Пловдив“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания.  

                                                           
714

 ПП „Съюз за Пловдив“ 
715

 Одитно доказателство № LIV/3 
716

 Одитни доказателства №№ LIV/1, LIV/2 и LIV/3  
717

 Одитни доказателства № LIV/1 и № LIV/2 
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Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

Приходите в размер над 1 000 лв. са постъпили по банков път, в съответствие с 

изискванията на Изборния кодекс. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен 

срокове, от КП „Съюз за Пловдив“ е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация за две парични дарения - име на дарителя, вид, цел и размер на дарението, 

както и декларации за произход на дарените средства, тъй като даренията са в размер над 

минималната работна заплата. Спазени са изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма.
718

 

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен 

срокове, от КП „Съюз за Пловдив“ е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация за две финансирания от кандидати – име на кандидата и размер на 

предоставените парични средства, както и декларации за произход на средствата, тъй като 

финансиранията надвишават размера на минималната работна заплата. Изпълнени са 

изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата 

норма.
719

 

От коалицията от партии е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованието на доставчик на медийни услуги, с който е работила във връзка с 

предизборната кампания.
720

 

Предоставената от КП „Съюз за Пловдив“ информация за публикуване в ЕРИК е 

в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на КП „Съюз за Пловдив“, участник в изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г., е 31 097 лв. Коалицията няма отчетени и установени 

поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 30 850 лв. (99 на сто от общия размер на разходите) 

са за външни услуги и 247 лв. за такси.  

Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги, наеми на помещения 

и рекламни съоръжения, отпечатване на плакати, флаери, диплянки, брошури.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от КП „Съюз за Пловдив“ 

разходи с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. 

Установените разходи от извършените проверки по данни на доставчици на стоки и 

услуги съответстват на разходите от проверката на първичната документация на 

коалицията.
721

 

Отчетените разходи са документално обосновани, осчетоводени са и съответстват 

на установените.
722

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК. 
723
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 Одитни доказателства №№ LIV/1, LIV/2 и LIV/4; ЕРИК 
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 Одитни доказателства №№ LIV/1, LIV/2 и LIV/4; ЕРИК 
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 ЕРИК 
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 Одитни доказателства № LIV/2 и № LIV/5 
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 Одитни доказателства №№ LIV/1, LIV/2 и LIV/5 
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 Одитни доказателства № LIV/1 и № LIV/2 
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КП „Съюз за Пловдив“ не е участвала в състава на местни коалиции в изборите на 

общински съветници и кметове, проведени през 2019 г.
724

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки.  

Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

коалицията са в размер на 37 636 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 31 097 лв. 

Размерът на изразходваните средства за финансирането на предизборната кампания 

на КП „Съюз за Пловдив“ не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК общ 

размер на финансиране на предизборна кампания за избори за общински съветници и 

кметове. 

Спазени са от КП „Съюз за Пловдив“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

 

Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При извършения одит за съответствие на декларираните приходи и извършените 

разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., са извършени тестове по същество на  

47 политически партии и 7 коалиции от партии, резултатите, от които са: 

1. Относно спазване на законовите изисквания за представяне на информация и 

документи пред Сметната палата:  

От всички одитирани участници в изборите е спазено изискването на ИК в срок от 

30 работни дни след изборния ден да представят отчет за приходите, разходите и поетите 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания пред Сметната палата по 

утвърден от нея образец.  

При одита са констатирани нарушения на нормативните изисквания относно 

представяне на информация в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, 

както следва: 

а) не е предоставена изискуемата информация за публикуване в ЕРИК: от една 

коалиция от партии относно направени дарения и декларации за произход на дарени 

средства, в размер над минималната работна заплата; от две коалиции от партии за 

финансирания със средства на кандидати и декларации на кандидати за произход на 

предоставени средства, в размер над минималната работна заплата; от една партия за 

наименованието на рекламна агенция. 

б) изискуемата информация за публикуване в ЕРИК е предоставена със закъснение: 

от две политически партии и три коалиции от партии относно направени дарения, а от 

една партия и три коалиции от партии относно декларации за произход на дарени 

средства, в размер над минималната работна заплата; от три коалиции от партии за 

финансирания със средства на кандидати, а от две коалиции от партии - декларации на 

кандидати за произход на предоставени средства, в размер над минималната работна 

заплата; от една партия относно наименованието на рекламна агенция.  

2. Относно спазване на законовите изисквания за набиране на средства за 

финансиране на предизборната кампания: 
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От една коалиция от партии са набирани средства за финансиране на 

предизборната кампания и след нейния край, в несъответствие с ИК. 

Установени са неотчетени приходи от осем партии и пет коалиции от партии. 

Спазени са забраните относно източниците за финансиране и подпомагане на 

кампанията от одитираните участници в изборите.  

Изискването, приходите над 1 000 лв. да се получават по банков път е спазено от 

всички одитирани участници, с изключение на една партия и една коалиция от партии. 

3. Относно спазване на законовите изисквания за извършване на разходи:  

При проверките са установени неотчетени разходи от десет партии и две коалиции 

от партии. 

Шест одитирани участници в изборите имат неразплатени задължения към 

доставчици на стоки и услуги към датата на извършване на одита.  

Изискването, разходите над 1 000 лв. да се извършват по банков път, е нарушено 

само от една партия. 

4. Относно спазване на определения общ размер за финансиране на предизборната 

кампания: 

Установените при одита размери на финансиране на предизборната кампания на 

отделните участници в изборите са под определения в ИК общ размер за финансиране за 

избори за общински съветници и кметове. 

 

Част пета ОТГОВОРИ НА ОДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Фактите и обстоятелствата, установени при одита и отразени в съответните раздели 

от Глава втора на Част трета „Констатации“ от проекта на одитен доклад са съгласувани с 

представителите на одитираните участници.  

Представителите на всички одитирани участници в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г., изразяват пълно съгласие и приемат напълно 

(изцяло) установените факти и обстоятелства. 

 

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 348 броя одитни 

доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на 

одитния процес, се намират в Сметната палата.  

 

Настоящият одитен доклад е приет на основание, чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната 

палата с Решение № 212 от 30.07.2020 г. на Сметната палата. 
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ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0600101319 

 

 

№  Приложение 
Брой 

страници 

1 Справка за участващите в коалиции политически партии 1 

2 

Списък на участниците в изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г., на които при одита не са 

извършени тестове по същество  

1 

3 

Списък на участниците в изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г., на които при одита са 

извършени тестове по същество, и представляващите ги лица 

3 

4 
Резултати от проверката за спазване на законовите изисквания по 

чл. 172, ал. ал. 1, 3 и 4 от ИК 
6 
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Приложение № 1 

 

№ 

по 

ред 

Справка за участващите в коалиции политически партии 

1 КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ 

1 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ 

2 ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“ 

3 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ И ОТЕЧЕСТВО“ 

4 ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ 

5 ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ 

2 КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

1 ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ 

2 ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ 

3 ПП „НОВА ЗОРА“ 

4 ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ 

5 ПП „КЛУБ ТРАКИЯ“ 

3 КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 

1 ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ 

2 ПП „РОДОЛЮБИЕ 2000“  

3 ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 

4 ПП „ВОЛТ“ 

4 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 

1 ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ 

2 ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ 

3 ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ 

5 КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“ 

1 ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ 

2 ПП „НОВИТЕ ЛИДЕРИ“ 

6 КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 

1 ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ 

2 ПП „КОЙ" - „КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ИСТИНА“ 

7 КП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ 

1 ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“  

2 ПП „СЪЮЗ РЕГИОНИ“ 
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Приложение № 2 

 

Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени 

през 2019 г., на които при одита не се извършени тестове по същество  

№  Наименование на участника 

1 ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ 

2 ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ  

3 ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ  

4 ПП ДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА 

5 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО 

6 ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 

7 ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ  

8 ПП НИКОЛА ПЕТКОВ 

9 ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

10 ПП ПОДЕМ 

11 ПП РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ 

12 ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ 
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Приложение № 3 

 

Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., на 

които при одита са извършени тестове по същество, и представляващите ги лица 

№  Наименование на участника Представляващи лица 

1 
ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) 
Румен Йорданов Петков 

2 ПП АТАКА Волен Николов Сидеров 

3 

ПП БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА 

СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И 

АПАТИЯТА  

Стефан Стоянов Борисов 

4 
ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА 

ОБЩНОСТ 
Господин Тончев Тонев 

5 ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ Борислав Любенов Великов 

6 
ПП БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ  
Йордан Ангелов Нихризов 

7 
ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“  
Цветан Венциславов Манчев 

8 
ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

ЦЕНТЪР  

Стефан Георгиев Кенов 

Красимира Арангелова Ковачка 

9 
ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ  
Николай Нанков Ненчев 

10 
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ  
Красимир Дончев Каракачанов 

11 ПП ВОЛЯ Веселин Найденов Марешки 

12 ПП ВЪЗРАЖДАНЕ Костадин Тодоров Костадинов 

13 ПП ГЕРБ Бойко Методиев Борисов 

14 ПП ГЛАС НАРОДЕН Светослав Емилов Витков 

15 
ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ 
Димитър Андреев Делчев 

16 ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН 
Драгомир Желчев Стефанов 

Георги Иванов Маринчев 

17 ПП ДВИЖЕНИЕ 21 Татяна Дончева Тотева 

18 ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ  Мустафа Сали Карадайъ 

19 
ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ 
Велизар Пенков Енчев 

20 ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ Зорница Атанасова Тодорова 
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21 ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД Атанас Стефанов Калчев 

22 
ПП ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, 

СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ  
Лютви Ахмед Местан 

23 ПП ЕВРОРОМА Цветелин Цанов Кънчев 

24 ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ 
Валентина Василева Василева - 

Филаделфевс 

25 ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Румен Маринов Йончев 

26 
ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ 
Спас Янев Панчев 

27 ПП МИР Симеон Славчев Славчев 

28 ПП МОРЕ Благой Вангелов Филипов 

29 
ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  
Валери Симеонов Симеонов 

30 
ПП НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ“ 
Златко Радинов Марчев 

31 
ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 

СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД  

Станимир Янков Илчев 

Съби Давидов Събев 

Олимпи Стоянов Кътев 

32 ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА Николай Георгиев Цонев 

33 ПП НОВОТО ВРЕМЕ Росица Йовчева Кабзева – Дикина 

34 
ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА 

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ 
Екатерина Иванова Атанасова 

35 ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ Петя Ставрева Ставрева 

36 
ПП ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 
Александра Йорданова Христова 

37 ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ Владимир Димитров Николов 

38 
ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ 
Елена Маргаритова Нонева 

39 ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ Петър Николаев Клисаров 

40 
ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И 

СПРАВЕДЛИВОСТ 
Яне Георгиев Янев 

41 ПП СВОБОДА Владимир Чавдаров Симеонов 

42 
ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ 
Тодор Иличов Барболов 

43 ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА Георги Василев Манев 

44 
ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ 
Румен Димитров Христов 

45 
ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ 
Радослав Милев Кацаров 

46 
ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 
Ирина Юлий Абаджиева - Репуц 

47 
ПП ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА 

ПАРТИЯ 
Юлия Симеонова Юрдекова 
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48 
КП АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 
Александър Владимиров Радославов 

49 КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ Корнелия Петрова Нинова 

50 КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА Димитър Александров Митев 

51 
КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ 

Атанас Петров Атанасов 

Христо Любомиров Иванов 

52 КП КАУЗА ПЛОВДИВ Георги Петров Титюков 

53 КП НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 
Валери Методиев Григоров 

Светозар Стоянов Съев 

54 КП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ 

Евелин Георгиев Парасков 

Веселин Иванов Козарев 

Гергана Вътева Стоянова 

 



              

                                                                                                                                                                                            

Приложение № 4 

Резултати от проверката за спазване на законовите изисквания по чл. 172, ал. ал. 1, 3 и 4 от ИК 

№ 

по 

ред 

Наименование на одитирания 

участник 

Представяне на отчет за 

приходите, разходите и 

поетите задължения за 

плащане във връзка с 

предизборната кампания, 

придружен с извлечение от 

банковата сметка 

Представени декларации по 

чл. 169, ал. 1 от ИК към 

отчета 

Представени декларации 

по чл. 169, ал. 2 от ИК 

към отчета 

Отчетите са изготвени по 

образец 

 чл. 172, ал. 1 от ИК чл. 172, ал. 1 от ИК чл. 172, ал. 3 от ИК чл. 172, ал. 4 

 (вх. № и дата) 
  

    

1 
ПП АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 

48-00-1513/ 

27.11.2019 г. 

балотаж 

да да да 

2 ПП АТАКА 

48-00-1746/ 

06.12.2019 г. 

балотаж 

да да да 

3 

ПП БЪЛТАРИ ЗА 

АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, 

ТОТАЛИТАРИЗМА И 

АПАТИЯТА  

48-00-1678/ 

04.12.2019 г. 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
не се отнася да 

4 
ПП БЪЛГАРСКА 

ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ 

48-00-1425/ 

25.11.2019 г. 
не се отнася 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

5 
ПП БЪЛГАРСКА НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ 

48-00-1317/ 

19.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да да 

6 

ПП БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ (БСДП) 

48-00-1748/ 

06.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 
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7 

ПП БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 

„РАДИКАЛИ“  

48-00-1773/ 

09.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

8 
ПП БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР  

48-00-1665/ 

04.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

9 
ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ 

48-00-1295/ 

18.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

10 
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ  

48-00-1626/ 

03.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

11 ПП ВОЛЯ 

48-00-1801/ 

12.12.2019 г. 

балотаж 

да 
не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

12 ПП ВЪЗРАЖДАНЕ 

48-00-1814/ 

13.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася да да 

13 ПП ГЕРБ 

48-00-1661/ 

04.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

14 ПП ГЛАС НАРОДЕН 

48-00-1685/ 

05.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

15 
ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ  

48-00-1675/ 

04.12.2019 г. 

не се отнася(под мин. раб. 

заплата) 
да да 

16 ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН 
48-00-1634/ 

03.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

17 ПП ДВИЖЕНИЕ 21 

48-00-1701/ 

05.12.2019 г. 

балотаж 

да да да 
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18 
ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ  

48-00-1766/ 

09.12.2019 г. 

балотаж 
не се отнася не се отнася да 

19 

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ 

48-00-1550/ 

28.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

20 
ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД 

БЪЛГАРИЯ 

48-00-1710/ 

05.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася да да 

21 ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД 

48-00-1230/ 

12.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да да 

22 

ПП ДЕМОКРАТИ ЗА 

ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И 

ТОЛЕРАНТНОСТ  

48-00-1526/ 

28.11.2019 г. 

балотаж 

да не се отнася да 

23 ПП ЕВРОРОМА 
48-00-1375/ 

21.11.2019 г. 
не се отнася не се отнася да 

24 
ПП ЕДИННА НАРОДНА 

ПАРТИЯ  

48-00-1745/ 

06.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 
не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

25 
ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ 

48-00-1362/ 

20.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да да 

26 

ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

„АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ“ 

48-00-1709/ 

05.12.2020 г. 

балотаж 

да не се отнася да 

27 ПП МИР 

48-00-1647/ 

04.12.2019 г. 

балотаж 

да да да 

28 ПП МОРЕ 

48-00-1524/ 

24.11.2019 г. 

балотаж 

да да да 
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29 
ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  

48-00-1658/ 

04.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася да да 

30 

ПП НАЦИОНАЛНА 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

„БЪЛГАРЕ“ 

48-00-1276/ 

15.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

31 
ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД 

48-00-1498/ 

27.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

32 ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА 

48-00-1679/ 

04.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да да 

33 ПП НОВОТО ВРЕМЕ 

48-00-1774/ 

09.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

34 

ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА 

ТРУДА БЪЛГАРСКИ 

ЛЕЙБЪРИСТИ 

48-00-1664/ 

04.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да да 

35 ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 

48-00-1616/ 

02.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

36 
ПП ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 

48-00-1351/ 

20.11.2019 г. 

балотаж 

да да да 

37 ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 

48-00-1799/ 

12.12.2019 г. 

балотаж 

да да да 

38 

ПП ПОЛИТИЧЕСКО 

ДВИЖЕНИЕ 

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” 

48-00-1747/ 

06.12.219 г. 

балотаж 

не се отнася 
не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

39 ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 

48-00-1404/ 

22.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 
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40 
ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И 

СПРАВЕДЛИВОСТ 

48-00-1763/ 

09.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

41 ПП СВОБОДА 
48-00-1451/ 

26.11.2019 г. 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да да 

42 

ПП 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ  

48-00-1424/ 

25.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

43 
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА 

КЛАСА 

48-00-1576/ 

29.11.2019 г. 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
не се отнася да 

44 
ПП СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

48-00-1602/ 

29.11.2019 г. 

балотаж 

да да да 

45 
ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ 

48-00-1803/ 

12.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася не се отнася да 

46 

ПП 

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

48-00-1717/ 

05.12.2019 г. 
не се отнася 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

47 
ПП ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА 

ПАРТИЯ 

48-00-1699/ 

05.12.2019 г. 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 

не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

48 
КП АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

48-00-1635/ 

03.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 
не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

49 КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

48-00-1812/ 

13.12.2019 г. 

балотаж 

да да да 

50 
КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА 

48-00-1354/ 

20.11.2019 г. 

балотаж 

не се отнася да да 
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51 
КП ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 

48-00-1813/ 

13.12.2019 г. 

балотаж 

да да да 

52 КП КАУЗА ПЛОВДИВ 

48-00-1618/ 

03.12.2019 г. 

балотаж 

не се отнася 
не се отнася 

(под мин. раб. заплата) 
да 

53 КП НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 

48-00-1744/ 

06.12.2019 г. 

балотаж 

да да да 

54 КП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ 
48-00-1244/ 

13.11.2019 г. 
да да да 



              

 

 

 

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД  

№ 0600101319 

 

№ 

 

Одитни доказателства 

 

Брой 

листа 

 

По Част трета Констатации, Глава първа, т. II 
  

1 

Писмо, изх. № 12-04-4/14.01.2020 г., от председателя на Сметната 

палата до изпълнителния директор на НАП, с приложения - списъци с 

ЕГН-та на лица, дарили или предоставили средства в размер над 1 000 

лева за предизборната кампания за избори за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г.; Писмо, вх. № 12-04-4/21.02.2020 г., от 

изпълнителния директор на НАП до председателя на Сметната палата, с 

приложен CD  

5 + 2 бр. 

CD 

2 

Писмо, изх. № 33-03-2/14.01.2020 г., от председателя на Сметната 

палата до управителя на НОИ, с приложения - списъци с ЕГН-та на 

лица, дарили или предоставили средства в размер над 1 000 лева за 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г.; Писмо, вх. № 33-03-2/30.01.2020 г., от 

управителя на НОИ до председателя на Сметна палата, с приложен CD 

5 + CD 

По Част трета Констатации, Глава втора 
  

 Раздел първи ПП „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

 

І/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания за периода 01.09.2019 г.-27.11.2019 г. 
6 

І/2 

Хронология на счетоводна сметка_ 7120 - „Приходи от членски внос“ 

за периода от 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.; Хронология на счетоводна 

сметка 7190_ „Приходи от дарения от физически лица_МИ“; 

Хронология на счетоводна сметка 7190_ „Приходи от дарения от 

физически лица_МИ“; Хронология _ сч.сметка_7141 „Приходи от 

дарения от кандидати- МИ“ - disk_Hronologii_prihodi_ABV_MI_2019, 

на електронен носител 

CD 

І/3 
Договор за дарение от 04.10.2019 г. - Димитър Йорданов Витанов и 

договор за дарение от 15.10.2019 г. - Младенка Николова Цанкова 
2 

І/4 Договор за дарение от 14.10.2019 г. - Анатоли Недев Боранов 1 

І/5 

Първични документи за извършени разходи и Хронология _ счетоводна 

сметка_6020 – „Разходи за външни услуги-МИ“ - 

disk_Razhodi_ABV_MI_2019, на електронен носител 

CD 

І/6 

Фактури №№ 0300000609/04.10.2019 г., 0000002902/10.10.2019 г. и 

0000018029/22.10.2019 г. и платежни нареждания, изискани и получени 

от доставчици по електронната поща  

10 

І/7 
РД-И-I/05 - Констативен протокол от 31.01.2020 г. за документиране на 

установени факти и обстоятелства  
8 

І/8 
Хронология на счетоводна сметка  9180 –„Документи под особена 

отчетност“ 
3 



 

Ръководител на одитния екип: 

137 

І/9 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_ABV_MI_2019.xls) 

CD 

І/10 Разписки за електронно въведени данни за ПП „АБВ“ - 14 бр. 26 

І/11 

Справка за участието на ПП „АБВ“ в местни коалиции, както и за 

предоставените им от политическата партия парични и непарични 

средства, с писмо вх. № 48-00-1822 от 08.01.2020 г. на Сметната палата 

3 

  Раздел втори ПП „АТАКА“   

II/1 
Банково извлечение от сметката предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
21 

II/2 Хронология на счетоводни сметки - на електронен носител CD 

II/3 Разписки за електронно въведени данни - на електронен носител  

II/4 Файл - Доставчици_Медии_МИ_2019, на електронен носител  

II/5 Констативен протокол 18 

II/6 Справка за участие в местни коалиции 1 

  
Раздел трети ПП „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, 

ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“   

III/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания, на електронен носител 
CD 

III/2 

Hronologia-s4etovodni smetki.xls - Извлечение на счетоводни сметки:  

712/1 - Приходи от членски внос; 741/1 Приходи от непарични дарения; 

602/6 - Медийно участие ТВ-избори; 629/1 - Други финансови разходи; 

Актове-дарения; ПКО № 5/12.01.2019 г. и списък за платен членски 

внос, на електронен носител и декларация на хартиен носител 

1 + CD 

III/3 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_Медии_МИ_2019_BASTA.xlsx) 

 

III/4 
Файл с електронни разписки с наименование (RAZPISKI), на 

електронен носител 
 

III/5 Справка за участие на ПП БАСТА в местни коалиции  1 

III/6 
Фактура № 5000002024 от 01.11.2019 г., издадена от СД „ТВ НЕТ 

САТЕЛИТ-КОНДУКОВ И СИЕ“, на електронен носител 
 

 
Раздел четвърти ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА 

ОБЩНОСТ“ 
 

IV/1 
Банково извлечение от сметка, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
3 

IV/2 Хронология приходи-разходи, на електронен и хартиен носител 10 + CD 

IV/3 Разписки за електронно въведени данни, на електронен носител   

IV/4 Файл Доставчици_Медии_МИ_2019_БДО, на електронен носител  

IV/5 РД-И-IV/5 от 07.02.2020 г. - Констативен протокол 11 

IV/6 Писмо вх. № 48-00-1841/30.12.2019 г. 2 

  Раздел пети ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ “   

V/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
11 

V/2 

Хронология на счетоводни сметки, използвани за отчитане на 

приходите и разходите - на хартиен и електронен носител (Сметка 501 

Каса МИ 2019, Сметка 504 Разплащателна сметка избори, Сметка 610 

1 + CD 



 

Ръководител на одитния екип: 

138 

Разходи МИ 2019 и Сметка 716 Приходи МИ 2019) 

V/3 Разписки за електронно въведени данни на електронен носител  

V/4 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_V_4_Dostavchici_medii_MI_2019_BND.xls) 

 

V/5 Писмо с вх. № 48-00-1843/17.12.2019 г. и Справка за участие в МК 2 

  Раздел шести ПП „ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ“ 

  

VI/1 

Банково извлечение от сметката, предназначена за предизборната 

кампания, и банково извлечение от сметка, предназначена за дейността 

на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ 

16 

VI/2 

Хронология на счетоводни сметки, използвани за отчитане на 

приходите и разходите във връзка с предизборната кампания на ПП 

„Българска социалдемократическа партия“ в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г. (5011 Каса в лева; 503 

Разплащателна сметка в лева; 6011 Разходи за материали; 6021 Разходи 

за външни услуги; 609 Други разходи; 629 Финансови разходи; 713 

Приходи от дарения; 715 Приходи от регламентирани дейности), на 

електронен носител 

CD 

VI/3 Разписки за електронно въведени данни на електронен носител  

VI/4 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_VI_4_Dostavchici_medii_MI_2019_BSDP.xls) 

 

VI/5 

Констативен протокол с приложени фактура № 0000031128/04.10.2019 

г., договор за реклама от 04.10.2019 г., пояснение от ПП „Българска 

социалдемократическа партия“ 

7 

VI/6 
Писмо с вх. № 48-00-1824/2019 г./15.01.2020 г. и Справка за участие в 

МК 
2 

  
Раздел седми ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 

„РАДИКАЛИ“   

VII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
4 

VII/2 
Писмо с вх. № 48-00-1839/20.01.2020 г., относно приходите от 

държавна субсидия 
3 

VII/3 
Хронологични извлечения от счетоводни сметки, използвани за 

отчитане на приходите и разходите; Оборотна ведомост 
11 

VII/4 Констативен протокол за разходите 3 

VII/5 Файл с наименование Доставчици_МИ_2019 на електронен носител CD 

VII/6 
Пояснение, изх. №48-00-1839/17.02.2020 г. от Цветан Манчев, 

представляващ политическата партия 
1 

VII/7 
Справка с вх. № 48-00-1839/10.01.2020 г. от ПП „БДС „Радикали“, 

относно участието на политическата партия в МК 
2 

  Раздел осми ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“   

VIII/1 
Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания за периода 01.07.2019 г.- 31.12.2019  
1 

VIII/2 

Хронология счетоводни сметки, използвани за отчитане на проходите и 

разходите и оборотна ведомост на ПП БДЦ за сметка 616 –„Разходи за 

избори“ за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

7 

VIII/3 Първични документи за извършени разходи и банкови бордера за 27 
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внесени банкови такси 

VIII/4 
Аналитични регистри на сметки 716- „Приходи от държавна субсидия, 

501/1- „Централна каса“ и Оборотна ведомост към 31.12.2018 г. 
10 

VIII/5 

Приложение № 1 - Справка за участието на ПП „БДЦ“ в местни 

коалиции, както и за предоставените им от политическата партия 

парични и непарични средства, с писмо вх. № 48-00-1820 от 06.01.2020 

г. на Сметната палата. 

9 

VIII/6 

Данни за извършени разходи по информация на доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_BDC_MI_2019.xls) 

CD 

  Раздел девети ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“ 

  

IX/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
9 

IX/2 Хронология на счетоводни сметки, на електронен и хартиен носител 4 + CD 

IX/3 Разписки за електронно въведени данни 4 

IX/4 Доставчици_Медии_МИ_2019.xls, на електронен носител  

IX/5 Справка за участие в местни коалиции 4 

  Раздел десети ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“ 

  

Х/1 
Банково извлечение от сметка, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
34 

Х/2 Хронология на счетоводни сметки, на електронен носител CD 

Х/3 Разписки за електронно въведени данни, на електронен носител    

Х/4 
Файл Доставчици_Медии_МИ_2019_ВМРО – БНД, на електронен 

носител 
 

Х/5 Справка за участие в местни коалиции 3 

  Раздел единадесети ПП „ВОЛЯ“   

ХI/1 
Банково извлечение от сметка, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
3 

ХI/2 Хронология приходи-разходи, на електронен носител CD 

ХI/3 Разписки за електронно въведени данни, на електронен носител  

ХI/4 Файл Доставчици_Медии_МИ_2019_ВОЛЯ, на електронен носител  

ХI/5 РД-И-ХI/5 от 28.02.2020 г. - Констативен протокол 6 

ХI/6 Справка за участието на ПП „ВОЛЯ“ в местни коалиции 2 

 Раздел дванадесети  ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  

XII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
6 

XII/2 

Hronologia-s4etovodni smetki.xls - Извлечение на счетоводни сметки: 

715 - Приходи от субсидия; 714 - Приходи от дарения от физически 

лица; 602/9 - Разходи за рекламни и печатни услуги, на електронен 

носител 

CD 

XII/3 
Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 
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Доставчици_Медии_МИ_2019_BЪЗРАЖДАНЕ.xlsx) 

XII/4 
Файл с електронни разписки с наименование (RAZPISKI), на 

електронен носител 
 

XII/5 Справка за участие на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в местни коалиции  1 

XII/6 Писмени обяснения от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ с приложения 2 

 Раздел тринадесети ПП „ГЕРБ“  

XIII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
9 

XIII/2 

Хронологични извлечения от счетоводни сметки, използвани за 

отчитане на приходите  и разходите, на електронен носител (файл с 

наименование ОД № XIII/2) 

1+CD 

XIII/3 Констативен протокол от 09.03.2020 г.  1 

XIII/4 Файл с наименование Доставчици_МИ_2019, на електронен носител  

XIII/5 
Електронни разписки за въведени данни в ЕРИК - на електронен 

носител 
 

XIII/6 Справка за участие на ПП ГЕРБ в МК 1 

 Раздел четиринадесети ПП „ГЛАС НАРОДЕН“  

XІV/1  
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания за периода 01.08.2019 г. - 04.12.2019 г. 
40 

XІV/2 

Оборотна ведомост към 01.01.2019 г.; Главна книга_сметка 5039 - Банка 

избори_2019; Главна книга_ сметка 5091 – „Свободен депозит-ПИБ“; 

Главна книга_ сметка 5092-„Срочен депозит-Уникредит“; Писмени 

обяснения от съставител на ГФО на ПП и лице, отговорно за 

счетоводната отчетност по смисъла на чл. 164, ал. 1 от ИК - 

disк_prihodi_GN_MI_2019, на електронен носител 

CD 

XІV/3 

Първични документи за извършени разходи и Хронологии _ 

сч.сметка_602.40 - „Р-ди за плакати, билбордове, флаери и др.“;  

602.41 – „Медийни услуги“ и 629 - „Други разходи за външни услуги“ 

(disk_Razhodi_GN_MI_2019), на електронен носител 

CD 

XІV/4 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_GN_MI_2019.xls), на електронен носител 

CD 

XІV/5 

Приложение № 1 - Справка за участието на ПП „Глас народен“ в 

местни коалиции, както и за предоставените им от политическата 

партия парични и непарични средства, с писмо вх. № 48-00-1825 от 

07.01.2020 г. на Сметната палата 

3 

 Раздел петнадесети ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ“ 

 

XV/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
2 

XV/2 

Хронология, извлечения на счетоводни сметки, използвани за отчитане 

на приходите - на електронен носител (файлове с наименование 

Членски внос 2018.pdf; 713 Prihodi ot dareniq-UL s nestopanska cel.pdf; 

501 Kasa Centrala.pdf; 5036 RS MI Sliven.pdf; 5012 - Kasa v levove 

anal.pdf)  

1 + CD 

XV/3 
Файл - OD_XVIII_3_Доставчици_Медии_МИ_2019_PP DBG.xlsx, на 

електронен носител 
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XV/4 Разписки, на електронен носител  

XV/5 
Първични счетоводни документи - за приходите и за разходите, на 

електронен носител 
 

XV/6 Справка за участие на ПП ДБГ в МК 3 

 Раздел шестнадесети ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“  

XVI/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

кампанията 
4 

XVI/2 

Хронология на счетоводни сметки на ПП „Движение Гергьовден“ на 

електронен носител; хронологична ведомост аналитична - сметка 602 

Разходи за външни услуги, на хартиен носител 

1 + CD 

XVI/3 Обяснителна записка вх. № 48-00-1850 от 10.01.2020 г. 1 

XVI/4 Хронологична ведомост  1 

XVI/5 
Файл с наименование „Доставчици_медии-_19_Движение 

Гергьовден.xls“ на електронен носител. 
CD 

XVI/6 

Справка за участие на ПП „Движение Гергьовден“ в местни коалиции 

за избори за общински съветници и кметове през 2019 г., както и за 

предоставените им от политическата партия парични и непарични 

средства 

2 

XVI/7 Разписки за електронно въведени данни 3 

XVI/8 Платежно нареждане от 18.10.2019 г. 1 

 Раздел седемнадесети ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“  

XVII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
1 

XVII/2 
Документи за дарения - договори, фактури, платежни нареждания, 

фискални бонове на електронен и хартиен носител 
4 + CD 

XVII/3 
Файл - OD_XVII_3_Dostavchici_MI 2019_PP Dvijenie 21.xlsx, на 

електронен носител 
CD 

XVII/4 Разписки, на електронен носител  

XVII/5 Фактури и преводни нареждания 4 

XVII/6 Справка за участие на ПП „Движение 21“ в МК 1 

 Раздел осемнадесети ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  

XVIII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
20 

XVIII/2 
Хронология приходи_разходи_ДПС и приложения, на електронен 

носител 
1 + CD  

XVIII/3 Електронни разписки, на електронен носител  

XVIII/4 Доставчици_Медии_МИ_2019DPS, на електронен носител  

XVIII/5 Справка за участие в местни коалиции 2 

 Раздел деветнадесети ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ 

 

XIX/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

кампанията 
1 

XIX/2 Заверени копия от договори за дарения (6 броя) 6 
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XIX/3 Заверени копия на фактури   6 

XIX/4 Обяснения относно ЕРИК 1 

XIX/5 
Файл с наименование „Доставчици_медии-_19_БНР.xls“ на електронен 

носител 
CD 

XIX/6 Разписки за електронно въведени данни 3 

XIX/7 Справка за участие на партията в МК 1 

 Раздел двадесети ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“  

ХХ/1 
Банково извлечение от сметка, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
3 

ХХ/2 Хронология на приходи-разходи, на електронен носител CD 

ХХ/3 Разписки за електронно въведени данни, на електронен носител    

ХХ/4 Файл Доставчици_Медии_МИ_2019, на електронен носител  

ХХ/5 Справка за участие в местни коалиции 1 

 Раздел двадесет и първи ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“  

XXI/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
4 

XXI/2 

Файл - Hronologia-s4etovodni smetki.xls - Извлечение на счетоводни 

сметки: 713 - Приходи от дарения; 601 - Разходи за материали; 602 - 

Разходи за външни услуги; други, на електронен носител 

CD 

XXI/3 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_Медии_МИ_2019_DNG.xlsx) 

 

XXI/4 
Файл с електронни разписки с наименование (RAZPISKI), на 

електронен носител 
 

XXI/5 
Справка за участие на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“ в местни 

коалиции  
1 

 Раздел двадесет и втори ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, 

СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ 

 

XXII/1 
Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания за периода 03.09.2019 г.- 19.11.2019 г.  
1 

XXII/2 

Хронология на сметка 501 – „Каса“ за периода 01.07.2019 г. до 

31.12.2019 г., ПКО - 5 бр. за внесени дарения и хронология на сметка 

713 „Приходи от финансирания и дарения“ за периода 01.07.2019 г. до 

31.12.2019 г., на електронен носител 

CD 

XXII/3 Първични документи за извършени разходи 2 

XXII/4 

РД-И-XXII/07 - Констативен протокол от 04.03.2020 г. за 

документиране на установени факти и обстоятелства и фактури от 

доставчици 

5 

XXII/5 
Хронология на счетоводни сметки  9893 -Условни активи- Местни 

избори 2019 и 9993 - Условни пасиви- Местни избори 2019 
2 

XXII/6 

Приложение № 1 - Справка за участието на ПП ДОСТ в местни 

коалиции, както и за предоставените им от политическата партия 

парични и непарични средства, с писмо вх. № 48-00-1526 от 28.11.2019 

г. на Сметната палата 

2 

XXII/7 Разписка за електронно въведени данни за ПП „ДОСТ“ 1 
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XXII/8 

Данни за извършени разходи по информация на доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_DOST_MI_2019.xls) 

CD 

 Раздел двадесет и трети ПП „ЕВРОРОМА“  

XXIIІ/1 
Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания за периода 01.09.2019 г. - 19.11.2019 г. 
9 

XXIIІ/2 

Хронология на счетоводна сметка 713-Други приходи (приходи от 

споразумение) за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. и Оборотна 

ведомост за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

2 

XXIIІ/3 Първични документи за извършени разходи и разходни касови ордери  5 

XXIIІ/4 

Хронологии на счетоводни сметки 61102-„Разходи за регламентирана 

дейност (избори)“, 61202 – „Разходи за административна дейност 

(избори)“ и 629 – „Други финансови разходи“ за периода 01.09.2019 г. - 

30.11.2019 г.  

3 

XXIIІ/5 

Приложение № 1 - Справка за участието на ПП „Евророма“ в местни 

коалиции, както и за предоставените им от политическата партия 

парични и непарични средства, с писмо вх. № 48-00-1840 от 09.01.2020 

г. на Сметната палата и хронология на счетоводна сметка 61103 - 

Разходи за регламентирана дейност (избори)- Коалиции 

4 

XXIIІ/6 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_ER_MI_2019.xls) 

CD 

 Раздел двадесет и четвърти ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“  

XXIV/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
1 

XXIV/2 

Hronologia-s4etovodni smetki.xls: Хронология на сметки: 712 - Приходи 

от членски внос; 713 - Приходи от дарения; 601 - Разходи  за материали 

и 602 - Разходи за външни услуги, на електронен носител; Обяснение и 

списък за членски внос, на хартиен носител 

2 + CD 

XXIV/3 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_Медии_МИ_2019_ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.xlsx) 

 

XXIV/4 
Файл с електронни разписки с наименование (RAZPISKI), на 

електронен носител 
 

XXIV/5 
Справка за участие на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ в местни 

коалиции  
2 

 Раздел двадесет и пети ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“  

ХХV/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за предизборната 

кампания 
13 

ХХV/2 

Заверени копия на първични счетоводни документи (10 бр. Договори за 

дарения; 2 бр. Приходни касови ордери; 10 бр. Договори за услуги; и 10 

бр. фактури) 

30 

ХХV/3 Разписки за електронно въведени данни на електронен носител CD 

ХХV/4 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_ХХV_4_Dostavchici_medii_MI_2019_ZNS.xls) 

 

ХХV/5 

Констативен протокол с приложени копие на фактура № 0000000401 от 

22.10.2019 г., копие на договор за реклама от 19.10.2019 г., пояснение 

от представляващия ПП „Земеделски народен съюз“ 

8 
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ХХV/6 Справка за участие в МК  1 

 Раздел двадесет и шести ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ 

 

XXVI/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания за периода от 16.07.2019 г. до 05.12.2019 г. 
29 

XXVI/2 

Хронология_сч. сметка_ 713- Приходи от дарения 2018; 

Хронология_сч. сметка_ 713- Приходи от дарения 2019; Оборотна 

ведомост от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.; Оборотна ведомост от 

01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.; Хронология_сч. сметка_ 714- Приходи от 

субсидия за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.) - файл 

Prihodi_ZS_AS_Hrono, на електронен носител 

CD 

XXVI/3 

Хронология_ сч.сметка 713_ „Приходи от дарения _местни избори“ за 

периода от 02.10.2019 г.- 16.10.2019 г. ) и ПКО- 34 бр. - файл 

Prihodi_darenia ZS_AS_MI_2019, на електронен носител   

CD 

XXVI/4 
Първични документи за извършени разходи във връзка с предизборната 

кампания, на електронен носител 
CD  

XXVI/5 

Хронологии_ сч.сметки 601-„Разходи за материали местни избори“; 602 

– „Разходи за външни услуги - медии местни избори“; 602 - „Разходи за 

външни услуги- наеми местни избори“; 602 –„Разходи за външни 

услуги-рекламни материали местни избори“; 602-„Разходи за външни 

услуги-куриерски услуги местни избори“ и 609- „Други разходи“ за 

периода от 02.10.2019 г.- 16.10.2019 г. )-Razhodi ZS_AS_MI_2019, на 

електронен носител 

CD 

XXVI/6 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_ZS_AS_MI_2019.xls) 

CD 

XXVI/7 
Констативен протокол от 09.03.2020 г. за документиране на установени 

факти и обстоятелства 
4 

XXVI/8 

Приложение № 1 - Справка за участието на ПП „ЗС Ал. Стамболийски“ 

в местни коалиции, както и за предоставените им от политическата 

партия парични и непарични средства, с писмо вх. № 48-00-1853 от 

07.01.2020 г. на Сметната палата. 

4 

XXVI/9 

Фактура № 0020001241/14.10.2019 г. за извършена услуга от доставчик, 

Хронология на счетоводна сметка 403 „Доставчици по банка“ към 

31.12.2019 г.; и 14 бр. ПКО за внесени дарения и платежно нареждане 

от 09.03.2020 г. за изплатено задължение към доставчик. 

36  

XXVI/10 Разписки за електронно въведени данни на ПП „ЗС Ал. Стамболийски“ 9 

 Раздел двадесет и седми ПП „МИР“  

XXVII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
1 

XXVII/2 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

дейността на партията;  
4 

XXVII/3 Хронологии и Салда по сметки, на електронен носител 1 + СD 

XXVII/4 
Файл - OD_XXVII_3_dostavchici_medii_MI_2019_PP MIR.xlsx, на 

електронен носител 
CD 

XXVII/5 Разписки, на електронен носител  

XXVII/6 Първични документи, на електронен носител 1 

XXVII/7 Справка за участие на ПП „МИР“ в МК 1 



 

Ръководител на одитния екип: 

145 

XXVII/8 Констативен протокол с приложения 27 

 Раздел двадесет и осми ПП „МОРЕ“  

XXVIII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
2 

XXVIII/2 

Хронологични извлечения от счетоводни сметки използвани за 

отчитане на приходите и разходите на електронен носител (файл с 

наименование ОД № XXVIII/2) 

CD 

XXVIII/3 
Обяснение от ПП „МОРЕ“ получено по електронната поща, на 

електронен носител 
 

XXVIII/4 Разписки за електронни въведени данни на електронен носител  

XXVIII/5 Файл с наименование Доставчици_МИ_2019, на електронен носител  

XXVIII/6 Справка за участие на ПП МОРЕ в МК 1 

 Раздел двадесет и девети ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 

 

XXIX/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
18 

XXIX/2 

Hronologia-s4etovodni smetki.xls - Извлечение на счетоводни сметки:  

4591 - Разчети с бюджета за субсидии; 713 -Приходи от други дарения; 

601 - Разходи за материали; 602 - Разходи за външни услуги; 609 - 

Други разходи; 6112 - Разходи за избори; други, на електронен носител 

CD 

XXIX/3 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_Медии_МИ_2019_NFSB.xlsx) 

 

XXIX/4 
Файл с електронни разписки с наименование (RAZPISKI), на 

електронен носител 
 

XXIX/5 
Справка за участие на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 

НА БЪЛГАРИЯ“ (НФСБ) в местни коалиции  
1 

XXIX/6 Обяснение  2 

 Раздел тридесети ПП „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

„БЪЛГАРЕ“ 

 

XXX/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
1 

XXX/2 
Оборотни ведомости от 2011 г. до 2019 г.; Обяснение от 

представляващия партията, декларация 
2 + CD 

XXX/3 
Файл - OD_XXX_3_dostavchici_medii_MI_2019_NPP Balgare.xlsx, на 

електронен носител 
 

XXX/4 Разписка, на електронен носител  

XXX/5 Фактури и фискален бон, на електронен носител  

XXX/6 
Справка за участие на ПП „Национална политическа партия „Българе“ 

в МК 
1 

 Раздел тридесет и първи ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 

СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ 

 

XXXI/1 
Банково извлечение  от сметката, предназначена за обслужване на 

кампанията 
1 

XXXI/2 Оборотна ведомост за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г 1 

XXXI/3 Аналитичен регистър на сметка № 791 1 
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XXXI/4 Файл -Доставчици_медии_19_НДСВ, на електронен носител CD 

XXXI/5 Аналитичен регистър сметка 611 и Оборотна ведомост на ПП НДСВ 4 

XXXI/6 Разписки за електронно въведени данни 6 

XXXI/7 

Справка за участие на ПП „НДСВ“ в местни коалиции за избори за 

общински съветници и кметове през 2019 г., както и за предоставените 

им от политическата партия парични и непарични средства 

2 

 Раздел тридесет и втори ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“  

XXXIІ/1  
Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания за периода 01.10.2019 г. - 31.10.2019 г. 
7 

XXXIІ/2 Хронология_сметка 713/2/5 - приходи от дарения_МИ_2019 1 

XXXIІ/3 
Първични документи за изплатени разходи от кандидат (непарично 

дарение) и декларации за произход на средствата на кандидата 
4 

XXXIІ/4 
Първични документи за извършени разходи за предизборната кампания 

от ПП „Нова алтернатива“  
7 

XXXIІ/5 Хронология_ сметка 611/16 - разходи_МИ_2019 1 

XXXIІ/6 

Приложение № 1 - Справка за участието на ПП „Нова алтернатива“ в 

местни коалиции, както и за предоставените им от политическата 

партия парични и непарични средства, с писмо вх. № 48-00-1826 от 

08.01.2020 г. на Сметната палата 

2 

XXXIІ/7 Разписки за електронно въведени данни за ПП „Нова алтернатива“ 5 

XXXIІ/8 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_NA_MI_2019.xls) 

CD 

 Раздел тридесет и трети ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“  

XXXIII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
1 

XXXIII/2 Хронология счетоводни сметки, на електронен носител CD 

XXXIII/3 Файл - Доставчици_Медии_МИ_2019.xls, на електронен носител  

XXXIII/4 Констативен протокол  10 

XXXIII/5 Справка за участие в местни коалиции 1 

 Раздел тридесет и четвърти ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА 

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ 

 

XXXIV/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за предизборната 

кампания 
9 

XXXIV/2 Копия на договори за непарични дарения -2 бр. 2 

XXXIV/3 

Хронология на счетоводни сметки, използвани за отчитане на 

приходите и разходите във връзка с предизборната кампания на ПП 

„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ в 

изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. 

(401 Доставчици; 501 Каса в лева; 503 Разплащателна сметка в лева; 601 

Разходи за материали; 602 Разходи за външни услуги; 705 Приходи от 

финансирания; 712 Приходи от членски внос) на електронен носител 

CD 

XXXIV/4 Разписки за електронно въведени данни на електронен носител  

XXXIV/5 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни  
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услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_ХХХIV_5_Dostavchici_medii_MI_2019_OBT.xls) 

XXXIV/6 
Писмо с вх. № 48-00-1829/2019 г./08.01.2020 г. и Справка за участие в 

МК 
2 

 Раздел тридесет и пети ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“  

XXXV/1 
Банково извлечение  от сметката, предназначена за обслужване на 

кампанията 
1 

XXXV/2 Квитанции за платен членски внос за 2019 г.; хронология приходи 17 

XXXV/3 Разписки за електронно въведени данни 2 

XXXV/4 Фактури; хронология разходи 10 

XXXV/5 
Файл - Доставчици_медии_19_Обединени земеделци, на електронен 

носител 
CD 

XXXV/6 

Справка за участие на ПП „Обединени земеделци“ в местни коалиции 

за избори за общински съветници и кметове през 2019 г., както и за 

предоставените им от политическата партия парични и непарични 

средства 

5 

 Раздел тридесет и шести ПП „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ 

 

XXXVI/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за предизборната 

кампания 
2 

XXXVI/2 

Хронология на счетоводни сметки, използвани за отчитане на 

приходите и разходите във връзка с предизборната кампания на ПП 

„ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ в изборите за 

общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. (402 

Доставчици; 501 Каса в лева; 503 Разплащателна сметка в лева; 505 

Каса в лева избори 2019; 610 Разходи за материали; 611 Разходи за 

външни услуги; 612 Други разходи; 629 Други финансови разходи; 716 

Приходи от дарения избори 2019; 717 Приходи от собствени средства 

на кандидати) на електронен носител 

CD 

XXXVI/3 Разписки за електронно въведени данни на електронен носител CD 

XXXVI/4 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_ХХХVI_4_Dostavchici_medii_MI_2019_pBS.xls) 

 

XXXVI/5 
Първични счетоводни документи от доставчици на медийни услуги и 

пояснение от ПП „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“  
 

XXXVI/6 Справка за участие в МК 1 

 Раздел тридесет и седми ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“  

XXXVII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
4 

XXXVII/2 Хронология приходи_разходи, на електронен носител CD 

XXXVII/3 Електронни разписки Партия на зелените, на електронен носител  

XXXVII/4 Доставчици_Медии_МИ_2019PZ, на електронен носител  

XXXVII/5 Справка за участие в местни коалиции 2 

 Раздел тридесет и осми ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ 
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XXXVIII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
12  

XXXVIII/2 

Хронологични извлечения от счетоводни сметки използвани за 

отчитане на приходите  и разходите  на електронен носител (файл с 

наименование ОД № XXХVIII/2) 

CD 

XXXVIII/3 Разписки за електронни въведени данни на електронен носител  

XXXVIII/4 Файл с наименование Доставчици_МИ_2019, на електронен носител  

XXXVIII/5 Справка за участие на политическата партия в Местни коалиции 1 

 Раздел тридесет и девети ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“  

XXXIX/1  
Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания за периода от 21.06.2019 г. до 09.12.2019 г. 
19 

XXXIX/2 

Аналитичен регистър на счетоводни сметки, използвани за отчитане на 

приходите и разходите на ПП „Пряка демокрация“ (сметки 712- 

„Приходи от членски внос“; 715-„Приходи от дарения“; 601/1 – 

„Разходи за материали“; 602/2, 602/3-„Външни услуги“; 609/9 „Други 

разходи“ и 629 „Други“ за периода от 16.07.2019 г. до 20.11.2019 г., на 

електронен носител 

CD 

XXXIX/3 

Разписки за внесен членски внос, получени по електронната поща и 

Протокол от заседание на Националния политически съвет на ПП 

„Пряка демокрация“ за определяне размера на членския внос в 

изпълнение на чл. 27, ал.6 от Устава на партията 

4 

XXXIX/4 Договор за дарение от 31.10.2019 г. на Иван Стоянов Тенев 1 

XXXIX/5 Договор за дарение от 25.10.2019 г. на Стилиян Георгиев Илиев 1 

XXXIX/6 
Първични документи за извършени разходи и банкови бордера, вносни 

бележки, фискални бонови за плащане и внесени такси 
54 

XXXIX/7 
Констативен протокол от 17.03.2020 г. за документиране на установени 

факти и обстоятелства, получен съгласуван по електронната поща 
11 

XXXIX/8 

Приложение № 1 - Справка за участието на ПП „Пряка демокрация“ в 

местни коалиции, както и за предоставените им от политическата 

партия парични и непарични средства, с писмо вх. № 48-00-1831 от 

18.02.2020 г. на Сметната палата 

1 

XXXIX/9 
Разписки за електронно въведени данни за ПП „Пряка демокрация“ -  

4 бр. 
18 

XXXIX/10 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_PD_MI_2019.xls) 

CD 

 Раздел четиридесети ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И 

СПРАВЕДЛИВОСТ“ 

 

XL/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

кампанията 
1 

XL/2 Диск с информация, на електронен носител 1+CD 

XL/3 Хронология на сметка за отчитане на държавна субсидия 9 

XL/4 
Файл с наименование „Доставчици_медии-19_РЗС.xls“ на електронен 

носител 
CD 

XL/5 

Справка за участие на партията в местни коалиции за избори за 

общински съветници и кметове през 2019 г., както и за предоставените 

им от политическата партия парични и непарични средства 

1 
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XL/6 Разписки за електронно въведени данни 3 

 Раздел четиридесет и първи ПП „СВОБОДА“  

XLI/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
2 

XLI/2 
Аналитични регистри на сметки, използвани за отчитане на приходите 

и разходите, на електронен носител 
1 + CD 

XLI/3 
Файл - OD_XLI_3_Доставчици_Медии_МИ_2019_PP SVOBODA.xlsx, 

на електронен носител 
 

XLI/4 Разписки, на електронен носител  

XLI/5 
Първични счетоводни документи - за приходите и за разходите, на 

електронен носител 
 

XLI/6 

Констативен протокол за установени факти и обстоятелства при 

извършена проверка на информацията предоставена от доставчици на 

медийни услуги 

9 

XLI/7 Справка за участие в местни коалиции 1 

 Раздел четиридесет и втори ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ“ 

 

XLII/1 
Банково излечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания за периода от 01.01.2019 г. до 31.10.2020 г. 
3 

XLII/2 
Излечение от хронологични и аналитични регистри на  

ПП „Социладемократическа партия“, оборотна ведомост 
7 

XLII/3 
Файл с наименование Електронни разписки ПП_СДП на електронен 

носител 
CD 

XLII/4 
Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства по време на одита 
6 

XLII/5 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

danni_dostavki_SDP.xls) 

 

XLII/6 
Писмо с вх. № 48-00-1827/13.02.2020 г. от ПП „Социалдемократическа 

партия“ 
1 

 Раздел четиридесет и трети ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“  

XLIII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
4 

XLIII/2 Хронологични регистри и Обяснение, на електронен носител 1+CD 

XLIII/3 
Файл - OD_XLIII_3_Доставчици_Медии_МИ_2019_PP SEK.xlsx, на 

електронен носител 
 

XLIII/4 Разписки, на електронен носител  

XLIII/5 Справка за участие на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ в МК 1 

 Раздел четиридесет и четвърти ПП „СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 

 

XLIV/1  
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания за периода от 01.09.2019 г. до 27.11.2019 г. 
12 

XLIV/2 

Договори за дарения от физически лица, протоколи за приемане на 

средства от издигнати кандидати, Хронология на счетоводна сметка_ 

710 – „Приходи в предприятия с нестопанска цел-дарения за изборна 

кампания (11)“ ; Хронология на счетоводна сметка 710_“Приходи в 

предприятия с нестопанска цел-предоставени средства от кандидати 

CD 
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(20)“ за периода от м.01 до м.12.2019 г.-

disk_Hronologii_prihodi_SDS_MI_2019, на електронен носител 

XLIV/3 

Първични документи за извършени разходи и хронологии _ 

сч.сметка_600 –„Разходи за материали, дейност избори“; сч. сметка_ 

601 „Разходи за външни услуги, дейност избори“; сч.сметка_605 –

„Разходи за данъци и такси, дейност избори“; сч. сметка_609 -„Други 

финансови-банкови такси, избори“" - disk_Razhodi_SDS_MI_2019,„ 

CD 

XLIV/4 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_SDS_2019.xls) 

CD 

XLIV/5 

РД-И-XLIV/07 - Констативен протокол от 02.04.2020 г. за 

документиране на установени факти и обстоятелства - съответствие на 

извършените разходи и документ за упълномощаване на лицето 

подписало документа от 12.10.2018 г., получени по електронната поща 

6 

XLIV/6 

Хронология на счетоводна сметка 601 –„Разходи за външни услуги 

избори-допълнителни“ към 31.12.2019 г. за осчетоводените извършени, 

но неотчетени разходи от ПП „СДС“ по време на предизборната 

кампания, получена по електронната поща 

2 

XLIV/7 Разписки за електронно въведени данни за ПП „СДС“ - 7 броя 8 

XLIV/8 

Приложение № 1 - Справка за участието на ПП „СДС“ в местни 

коалиции, както и за предоставените им от политическата партия 

парични и непарични средства, с писмо вх. № 48-00-1867/08.01.2020 г. 

на Сметната палата. 

2 

XLIV/9 

Хронология на сч._сметка_601 - Разходи за външни услуги (35) - 

Предоставени средства на местни коалиции, получена по електронната 

поща 

2 

 Раздел четиридесет и пети ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ“ 

 

XLV/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
3 

XLV/2 
Обяснение от ПП ССД, включително представяне на допълнителни 

документи, на електронен носител 
CD 

XLV/3 
Хронологични извлечения от счетоводни сметки използвани за 

отчитане на приходите и разходите - на електронен носител 
 

XLV/4 Файл с наименование Доставчици_МИ_2019, на електронен носител  

XLV/5 
Кореспонденция с доставчици на медийни услуги, вкл. фактури и 

договори за предоставени услуги на ПП „ССД“- на електронен носител 
 

XLV/6 Справка за участие на политическата партия в местни коалиции 1 

 Раздел четиридесет и шести ПП 

„ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ 

 

XLVI/1 Банково извлечение  6 

XLVI/2 Приходни касови ордери  3 

XLVI/3 Констативен протокол от 31.03.2020 г. 4 

XLVI/4 Обяснения относно ЕРИК 5 

XLVI/5 Разписки за електронно въведени данни 6 

XLVI/6 Уточнения за разходи, ПКО, списък 7 
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XLVI/7 Заверени копия на фактури 12 

XLVI/8 Доставчици_медии_19_ХДПБ, на електронен носител CD 

XLVI/9 Справка за участие на партията в МК 1 

 Раздел четиридесет и седми ПП „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА 

ПАРТИЯ“ 

 

XLVII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за предизборната 

кампания 
1 

XLVII/2 Копия на първични счетоводни документи и обяснение 22 

XLVII/3 Разписка за електронно въведени данни на електронен носител CD 

XLVII/4 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_XLVII_4_Dostavchici_medii_MI_2019_HRP.xls) 

 

XLVII/5 

Писмо от 07.01.2020 г. от представляващия ПП 

„ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ относно участие на партията 

в МК  

1 

 Раздел четиридесет и осми КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ“ 

 

XLVIII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
3 

XLVIII/2 

Hronologia-s4etovodni smetki.xls: Хронология на сметки: 712 - Приходи 

от членски внос; 715 - Приходи от кандидати на коалиция 

„Алтернативата на гражданите“; 601 - Разходи за материали и 602 - 

Разходи за външни услуги; 602 - Други разходи; други, на електронен 

носител; Списък за членски внос 

5 + CD 

XLVIII/3 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_Медии_МИ_2019_КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ“.xlsx) 

CD 

XLVIII/4 
Файл с електронни разписки с наименование (RAZPISKI), на 

електронен носител 
CD 

XLVIII/5 
Справка за участие на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в 

местни коалиции  
2 

XLVIII/6 Обяснение, на електронен носител 2 + CD 

 Раздел четиридесет и девети КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  

XLIX/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
5 

XLIX/2 Хронология и приложения, на електронен носител 1 + CD  

XLIX/3 Разписки_КП БСП за България, на електронен носител  

XLIX/4 Доставчици_Медии_МИ_2019.xls, на електронен носител  

XLIX/5 Констативен протокол  2 

XLIX/6 Констативен протокол  35 

XLIX/7 Констативен протокол  30 

XLIX/8 Справка за участие в местни коалиции 16 

 Раздел петдесети КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“  
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L/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания и писмо за запор на сметката 
3 

L/2 

Първични документи на CD и аналитични регистри - сканирани на диск 

и декларация; отговор по имейл от доставчик на медийни услуги; писмо 

рег. 48-00-1861/-2019/08.01.2020 г. за представяне на информацията 

4 + CD 

L/3 
Файл - OD_L_3_Доставчици_Медии_МИ_2019_KP Dvivenie zaedno za 

promqna.xlsx, на електронен носител 
CD 

L/4 Разписки, на електронен носител  

L/5 Справка за участие в местни коалиции 2 

L/6 Констативен протокол, с приложения Обяснения от представляващия 10 

 Раздел петдесет и първи КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ“ 

 

LI/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
87 

LI//2 

Декларации от ПП „Движение Да България“, ПП ДСБ и ПП „Зелено 

движение“, ведно с пълномощно и извлечения по банкови сметки на 

партиите, участващи в коалицията - на електронен и хартиен носител 

5 + CD  

LI//3 

Хронологични извлечения от счетоводните регистри на коалицията 

предоставени от счетоводната фирма; хронологични извлечения 

предоставени с писмо вх. № 48-00-1813/08.01.2020 г., на електронен 

носител (файл с наименование ОД № LI/3) 

CD 

LI//4 

Констативен протокол за установени факти и обстоятелства по време на 

одита, ведно с приложение към протокола; Файл с наименование 

Доставчици_МИ_2019; - на електронен и хартиен носител 

2 

LI/5 

Констативен протокол за установени факти и обстоятелства за 

приходите по време на одита, ведно с приложение, на хартиен носител; 

обяснение от лице по чл. 164, ал. 1 от ИК, на електронен носител 

9 + CD 

LI/6 Обяснение от счетоводителят на коалицията, на електронен носител    

LI/7 
Справка от КП „Демократична България – Обединение“ относно 

участията на коалицията в МК за МИ_2019 г. 
1 

LI/8 

Констативен протокол за установени факти и обстоятелства за ЕРИК по 

време на одита, ведно с приложение, на хартиен носител; файл 

„Разписки“ - на електронен носител  

9 

 Раздел петдесет и втори КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“  

LII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
11 

LII/2 

Hronologia-s4etovodni smetki.xls - Извлечение на счетоводни сметки: 

715 - Приходи от други дарения; 602 - Разходи за външни услуги; 

други; Актове-дарения; Обяснение, на електронен носител 

CD 

LII/3 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_Медии_МИ_2019_ КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“.xlsx) 

 

LII/4 
Файл с електронни разписки с наименование (RAZPISKI), на 

електронен носител 
 

LII/5 Справка за участие на КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“ в местни коалиции  1 

 Раздел петдесет и трети КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“  

LIII/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
3 
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LIII/2 Обяснение от представляващия коалицията 1 

LIII/3 Електронни разписки, на електронен носител CD 

LIII/4 Доставчици_Медии_МИ_2019, на електронен носител  

LIII/5 Констативен протокол РД-И-LIII/5 6 

LIII/6 Справка за участието на коалицията в МК 1 

LIII/7 Файл – разходи, на електронен носител  

 Раздел петдесет и четвърти КП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“  

LIV/1 
Банково извлечение от сметката, предназначена за предизборната 

кампания 
8 

LIV/2 

Хронология на счетоводни сметки, използвани за отчитане на 

приходите и разходите във връзка с предизборната кампания на КП 

„СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - на електронен носител 

CD 

LIV/3 

Копия на първични счетоводни документи за получено дарение от 

физическо лице (договор за дарение от 04.11.2014 г. и приходен касов 

ордер от 04.11.2014 г.) 

2 

LIV/4 Разписки за електронно въведени данни на електронен носител CD 

LIV/5 

Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_LIV_5_Dostavchici_medii_MI_2019_SP.xls) 

 

LIV/6 Писмо с вх. № 48-00-6/08.01.2020 г. 3 


