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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

ЕРИК ЕДИНЕН РЕГИСТЪР ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС 

ИК ИЗБОРЕН КОДЕКС 

ИнК ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 

КП КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ 

МК МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 

НАП НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

НОИ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

ОИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ПКО ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР 

ПП ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

ПП АБВ ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ)” 

ПП БАСТА ПП „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, 

ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ 

ПП БДС РАДИКАЛИ ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 

РАДИКАЛИ“ 

ПП БДЦ ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ 

ПП БЗНС ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“ 

ПП БНД ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” 

ПП БСДП ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ“ 

ПП БСП ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ” 

ПП ВМРО-БНД ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ” 

ПП ДБГ ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ 

ПП ДПС ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 

ПП ДРП БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ 

ПП ЗНС ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 

ПП ЗС „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ” 

ПП НФСБ ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ” 

ПП НДСВ ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 

СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ 

ПП ОБТ – БЪЛГАРСКИ 

ЛЕЙБЪРИСТИ 

ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА – БЪЛГАРСКИ 

ЛЕЙБЪРИСТИ“ 

ПП ПБСД ПП „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ 

ПП СДС ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” 

ПП ССД ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ 
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Част първа 

РЕЗЮМЕ 

Одитът за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с 

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

2019 г. – местни коалиции и инициативни комитети, е извършен в изпълнение на Програмата 

за одитната дейност на Сметната палата за 2019 г. 

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

283 местни коалиции (МК) и 282 инициативни комитета (ИнК). При одита са извършени 

тестове по същество на 194 участника в изборите1 - 148 местни коалиции и  

46 инициативни комитета, с декларирани приходи, разходи и поети задължения за плащане на 

стойност над 1 000 лв. 

При одита е извършена проверка и оценка за спазване на нормативните изисквания 

относно: представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, разходите и поетите 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания от всеки участник; представяне 

от участниците в изборите на информация, определена в чл. 171, ал. 2 от ИК, за публикуване в 

Единния регистър по изборния кодекс (ЕРИК); източниците за финансиране; финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания; забраните на ИК, свързани с финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания; извършване по банков път на приходите и разходите 

на стойност над 1 000 лв.; съответствие на отчетените приходи, разходи и общ размер на 

финансиране на предизборната кампания от участниците в изборите с установените по време 

на одита. Проверено е и съответствието между размера на дарените или предоставени за 

предизборната кампания средства от физически лица, юридически лица и еднолични търговци 

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

За постигане целите на одита е проверена и анализирана получената информация от  

294 доставчика, предоставили стоки и услуги на ИнК и МК във връзка с предизборната 

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

При одита е установено: 

От одитираните 46 ИнК, отчетите на 45 са представени в Сметната палата в 

законоустановения срок от 30 работни след изборния ден, а от 1 ИнК отчетът е представен със 

закъснение.2 Отчетите са придружени с извлечение от банковата сметка, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания. Към отчетите са приложени дължимите декларации 

от дарители, кандидати и членове на ИнК за произход на дарените/предоставени от тях 

средства във връзка с предизборната кампания.  

От одитираните 148 МК отчетите са представени пред Сметната палата в 

законоустановения срок от 30 работни дни след изборния ден, придружени с извлечение от 

банковата сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания, с изключение на 

една МК3, от която не е представено извлечение. Към отчетите на 146 МК са приложени 

дължимите декларации от дарители и кандидати на МК за произход на дарените/предоставени 

от тях средства. От 2 МК4 не са представени декларации за произход на дарени средства за 

подпомагане на предизборната кампания. 

Не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК за изпращане в Сметната 

палата, по време на предизборната кампания, на информация за публикуване в ЕРИК, от  

14 ИнК и 38 МК.5 

                                                 
1 Приложение № 1  
2 Приложение № 3 
3 Приложение № 4 
4 Приложение № 5 
5 Приложение № 6 
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Източниците на финансиране на предизборните кампании на одитираните участници в 

изборите – МК и ИнК съответстват на регламентираните в ИК. 

Отчетените и установени средства за финансиране на предизборните кампании на 

одитираните МК и ИнК не надхвърлят регламентираните с ИК общи размери на финансиране 

на съответните предизборни кампании, с изключение на 1 ИнК.6 

От одитираните участници в изборите са спазени забраните, свързани с финансирането 

и подпомагането на предизборните им кампании.  

От 5 МК7 е нарушено изискването на ИК финансирането на приходите и разходите, във 

връзка с предизборната кампания, на стойност над 1 000 лв. да се извършва по банков път.  

Констатирано е несъответствие между декларираните от одитираните участници в 

изборите приходи и установените при одита, както и между отчетения общ размер на 

финансиране на предизборната кампания и установения при проверката, съответно с 22 007 лв. 

и 23 572 лв.8 

От извършените тестове по същество на участниците в изборите - МК и ИнК е 

констатирано, че от 31 ИнК и 105 МК не са допуснати нарушения на ИК.9 

Установени са 147 физически лица, 11 юридически лица и 1 едноличен търговец, 

предоставили или дарили за финансиране на предизборната кампания средства, в размер над  

1 000 лв. 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. 

 

Част втора 

ВЪВЕДЕНИЕ 

І. Основание за извършване на одита  

Одитът е осъществен 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 № 305 от Програмата за одитната дейност на 

Сметната палата за 2019 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-06-01-012 от 16.12.2019 г. на 

Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата. 

 

II. Информация за одитираните участници в изборите 

Общият брой на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени 

на 27.10.2019 г., е 565 - от тях 283 са местни коалиции и 282 са инициативни комитети.10 

Одит за съответствие11 е извършен на 194 участника,12 в т.ч. 147 местни коалиции и 46 

инициативни комитета, които имат декларирани приходи, разходи и поети задължения за 

плащане на стойност над 1 000 лв. и 1 местна коалиция, отчела приходи, разходи и поети 

задължения на стойност под 1 000 лв., за която по време на планиране на одитната задача е 

установено13 несъответствие между предоставената информация от доставчици на стоки и 

услуги и представения пред Сметната палата отчет по чл. 172, ал. 1 от ИК.  

 

                                                 
6 Приложение № 9 
7 Приложение № 7 
8 Приложение № 10 
9 Приложение № 8 
10 Приложение № 1 
11 Чл. 172, ал. 6 от ИК 
12 Приложение № 1 
13 не са отчетени предоставени непарични средства от издигнат кандидат в размер на 6 000 лв. 
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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, от обхвата на одитната задача са 

изключени 371 участници14 в изборите, от които 135 МК и 236 ИнК. Това са участници, които 

са с декларирани в отчетите се приходи, разходи и поети задължения под 1 000 лв. и участници, 

които не са изпълнили задължението15 за представяне на отчет пред Сметната палата. 

 

III. Цели на одита 

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

съответствието на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната 

кампания на местните коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници 

и кметове, проведени през 2019 г., с изискванията на ИК. 

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

кампания на местните коалиции и инициативните комитети, във връзка с изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г. 

 

IV. Обхват на одита 

Определена е област на изследване „Декларирани приходи и извършени разходи от МК 

и ИнК във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г.”. 

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

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

приходите, разходите и поетите задължения за плащане, както и организацията за тяхното 

отчитане и оповестяване, в т.ч. по информация на доставчици на стоки и услуги; допустимия 

размер на финансирането на кампанията. 

 

V. Критерии за оценка 

При одита са приложени следните 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: 

                                                 
14 Приложение № 2 
15 Чл. 172, ал. 1 от ИК 

Участници в изборите, проведени през 2019 г.  Общо МК ИнК 

Всичко участници: 565 283 282 

Участници, на които е извършен одит 194 148 46 

Участници, на които не е извършен одит, в т.ч.: 371 135 236 

- с отчет под 1 000 лв. 341 130 211 

- с неподаден отчет 30 5 25 
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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)16; 

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). 

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“ и б. „б“ от ИК ограничения на 

общия размер за финансиране на предизборната кампания. 

 

Част трета 

КОНСТАТАЦИИ 

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 в изборите - местни 

коалиции и инициативни комитети 

Съгласно чл. 172, ал. 1 и ал. 3 от ИК участниците в изборите, в срок от 30 работни дни 

след изборния ден, 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.17 Към отчета следва да се приложат18 декларации от 

дарителите и кандидатите на МК и ИнК и от членовете на ИнК за произход на дарените и/или 

предоставени средства за финансиране на предизборната кампания на съответния участник, 

когато са в размер над една минимална работна заплата. 

От одитираните 46 ИнК, отчетите на 45 от тях са представени пред Сметната палата в 

законоустановения срок, а от един ИнК отчетът е представен със закъснение19. Отчетите са 

изготвени и представени по образеца, утвърден от Сметната палата, и са придружени с 

                                                 
16 За одитирания период размерът на минималната работна заплата е 560 лв. 
17 Чл. 172, ал. 4 от ИК 
18 Чл. 172, ал. 1 и ал. 3 от ИК 
19 Приложение № 3 
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извлечение от банковата сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания. От 

инициативните комитети са представени 145 декларации за произход на дарените и/или 

предоставени средства.  

От одитираните 148 МК са представени отчети пред Сметната палата в 

законоустановения срок. Отчетите са изготвени и представени по образеца, утвърден от 

Сметната палата, и са придружени с извлечение от банковата сметка, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания, с иключение на една МК, от която не е представено 

извлечение.20 От местните коалиции са представени 349 декларации за произход на дарените 

и/или предоставени средства. От 2 МК21 не са представени общо 2 декларации за произход на 

дарени средства за подпомагане на предизборната кампания. 

Съгласно чл. 172, ал. 4 от ИК отчетът за приходите разходите и поетите задължения на 

участниците в изборите се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. 

Предоставените отчети от участниците в изборите отговарят на изискванията относно 

формата и съдържанието по образеца на Сметната палата с което са спазени изискванията на 

чл. 172, ал. 4 от ИК. 

От одитираните местни коалиции и инициативни комитети, 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 ИК, с изключение на един ИнК, представил отчет след законовия срок, една 

МК, не представила с отчета извлечение от банковата сметка за обслужване на 

предизборната кампания и 2 МК, непредставили декларации за произход на дарени средства. 

 

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

предоставени за предизборната кампания средства от физически лица, юридически 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 

Съгласно изискванията на ИК22, когато размерът на дарените или предоставени 

средства е над 1 000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера 

на дарените или предоставени средства за предизборната кампания и размера на доходите на 

лицето на база информация, предоставена от компетентни органи и институции, като в ИК23 за 

компетентен орган изрично е посочена НАП. 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. Проверка на доходите на юридическите 

лица и едноличните търговци е извършена въз основа на информацията в годишните 

финансови отчети24, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията25. 

При проверката е установено26: 

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 – местни коалиции и инициативни комитети, 147 физически лица, 11 юридически 

лица и 1 едноличен търговец. 

                                                 
20 Приложение № 4 
21 Приложение № 5 
22 Чл. 170, ал. 2 от ИК 
23 Чл. 170, ал. 3 от ИК 
24 Отчет за приходите и разходите, съставна част на годишния финансов отчет 
25 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 
26 Одитно доказателство № 1 
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За 144 физически лица са установени данни за доходи, съответстващи на размера на 

дарените/предоставени от тях средства за кампанията.  

За 3 лица размерът на доходите не покрива размера на дарените/предоставени средства. 

Установеното несъответствие е само въз основа на информацията от базите данни на НАП и 

НОИ, в които не са включени източници на доходи на физическите лица от дивиденти, 

наследства, завещания, спестявания и доходи от чужбина. 

За дарителите - юридически лица и едноличен търговец са установени данни за 

доходи27, съответстващи на размера на дарените от тях средства за предизборната кампания.28  

 

ГЛАВА I 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Благоевград са взели участие 16 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени29 14 ИнК, от които 4 не са подали отчет за приходите, разходите и поетите 

задължения във връзка с предизборната кампания, 4 са подали отчети с нулеви стойности, и  

6 ИнК са декларирали приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. При 

извършените насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги 

информация за тези ИнК, не са установени данни, различни от отчетените от тях30. 

Одит за съответствие е извършен31 на 2 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на ИнК от 

област Благоевград, включени в обхвата на одита, е 28 589 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - ИнК ОИК в област 

Благоевград 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ  Банско 3 841 

2. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ  Благоевград 24 748 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 28 589 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Благоевград 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.32 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Благоевград 

                                                 
27 Реализирани приходи 
28 Търговски регистър - http://www.brra.bg/ 
29 Приложение № 2 
30 Одитно доказателство № 2 
31 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
32 Чл. 168 от ИК 
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Установеният общ размер на средствата, които инициативните комитети от област 

Благоевград са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.33 

 

Раздел Първи – ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ 

Инициативен комитет ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Банско, с представляващ Стефан 

Михайлов Захов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ е 3 890 лв., от които 2 990 лв. - предоставени парични 

средства от четирима членове на ИнК и 900 лв. – предоставани парични средства от издигнатия 

кандидат. 

При извършената проверка не са установени и не са отчетени от ИнК направени дарения 

от физически, юридически лица и еднолични търговци.34  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на 

чл. 170, ал. 1 от ИК.35  

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените.36  

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от ИнК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ 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. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За предизборната кампания на ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ са направени  

5 финансирания с парични средства – едно от издигнатия кандидат37 и 4 от членoве на ИнК.  

В законоустановения 5-дневен срок не е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на един член на ИнК и за размера на предоставените от него средства 

преди началото на предизборната кампания в размер под минималната работна заплата, с което 

не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.38  

Изпратена е в рамките на законоустановения 7-дневен срок по време на предизборната 

кампания информация за имената на 3 членове на ИнК и за размера на предоставените от тях 

средства, както и декларации за произход на средствата, тъй като са над една минимална 

работна заплата, за публикуване в ЕРИК. Спазени са изискванията на чл. 171, ал. 4, във връзка 

с ал. 2, т. 6 и т. 8 от ИК.39  

                                                 
33 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
34 Одитно доказателство № ИнК-I-01/01; ЕРИК 
35 Одитно доказателство № ИнК-I-01/01; ЕРИК 
36 Одитно доказателство № ИнК-I-01/01; ЕРИК 
37 За предоставени от издигнатия от ИнК кандидат парични средства законоустановеният 7-дневен срок изтича 

след края на предизборната кампания, поради което не е възникнало задължение за оповестяване на информация 

и не е оповестена в ЕРИК, в т.ч. декларация за произход на средствата, надвишаващи минималната работна 

заплата. Информацията е изпратена с отчета на ИнК; Одитни доказателства № ИнК-I-01/01 и № ИнК-I-01/02 
38 Одитни доказателства № ИнК-I-01/01 и № ИнК-I-01/02; ЕРИК 
39 Одитни доказателства № ИнК-I-01/01 и № ИнК-I-01/02; ЕРИК 
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При одита не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.40  

Предоставената от ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ 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, с 

изключение на информация за имената и размера на предоставени средства от член на ИнК. 

 

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., ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ отчита разходи в общ размер на 3 841 лв.  

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 3 767 лв., предназначени за 

плакати, флаери, диплянки, брошури и др., социологически проучвания и радиоуслуги, и за 

банкови такси – 74 лв.41  

При направената документална проверка на осъществените плащания е установено, че 

всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по банков път, с което е 

спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.42   

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от инициативния комитет.43  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.44  

Отчетените разходи от ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ са документално обосновани 

и съответстват на установените при извършенaтa проверкa.45  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените 

от ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ. 

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 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ е 3 841 лв., формиран е от извършените разходи от ИнК, 

съответства на отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК 

ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ съответства на отчетения. 

 

Раздел Втори – ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ 
Инициативен комитет РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Благоевград, с представляващ Ясен 

Димитров Попвасилев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

                                                 
40 Одитни доказателства №№ ИнК-I-01/01, ИнК-I-01/02, ИнК-I-01/03 и ИнК-I-01/04; ЕРИК 
41 Одитни доказателства № ИнК-I-01/01 и № ИнК-I-01/03  
42 Одитни доказателства № ИнК-I-01/01 и № ИнК-I-01/03 
43 Одитно доказателство № ИнК-I-01/04  
44 Одитни доказателства №№ ИнК-I-01/01, ИнК-I-01/03 и ИнК-I-01/04  
45 Одитни доказателства № ИнК-I-01/01 и № ИнК-I-01/03  
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Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ е 21 154 лв., от които 8 300 лв. са предоставени парични 

средства от членове на ИнК, 1 200 лв. – финансиране с парични средства от издигнатия 

кандидат, и 11 654 лв. - парични дарения от три физически и едно юридическо лице.  

При извършената проверка е установено:46  

а) парични дарения в общ размер на 600 лв., направени от двама дарители47, са 

декларирани в отчета на ИнК в размер на 654 лв., в резултат на което общата стойност на 

даренията следва да се намали и възлиза на 11 600 лв.;  

б) след края на предизборната кампания на ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ48 са 

постъпили приходи в общ размер на 3 600 лв., формирани от: предоставени парични средства 

от 4 членове на инициативния комитет в общ размер на 2 400 лв., 600 лв. от издигнатия 

кандидат и 600 лв. - дарение от едно физическо лице. Приходите не са отчетени49 от ИнК в 

представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната 

кампания; 

в) от един член на ИнК са предоставени два пъти парични средства в общ размер на  

900 лв., или със 100 лв. повече от отчетените 800 лв. 

В резултат на установените факти и обстоятелства размерът на приходите на  

ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ е 24 800 лв. и е формиран от: 12 200 лв. - парични дарения 

от едно юридическо и 4 физически лица, 1 800 лв. - предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат, и 10 800 лв. – предоставени парични средсва от 5 членове на ИнК.50 

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

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.51  

Отчетените приходи са документално обосновани. Установените приходи в общ размер 

на 24 800 лв. не съответстват на декларираните в отчета на ИнК, като са повече с  

3 646 лв.52 Установено е набиране на средства в размер на 3 600 лв.53, за финансиране на 

предизборната кампания на инициативния комитет и след приключването й, което е в 

несъответствие с Изборния кодекс. 

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от ИнК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ 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, като ги надвишават с 3 646 лв. 

Допуснато е набиране на средства за финансиране на предизборната кампания и след 

приключването й, в несъответствие с Изборния кодекс. 

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 

                                                 
46 Одитни доказателства № ИнК-I-02/01 и № ИнК-I-02/05  
47 в Приложение ИнК 3.1 Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната 

кампания към отчета имената на двамата дарители не са отразени  
48 ИнК участва и на втория тур на изборите за общински съветници и кметове, проведен на 03.11.2019 г. 
49 Одитни доказателства № ИнК-I-02/01 и № ИнК-I-02/05 
50 Одитни доказателства № ИнК-I-02/01 и № ИнК-I-02/05 
51 Одитно доказателство № ИнК-I-02/01 
52 Одитни доказателства № ИнК-I-02/01 и № ИнК-I-02/05 
53 констатираните приходи са коментирани в подточка а)  
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Предизборната кампания на ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ е финансирана с  

5 парични дарения от 4 физически и едно юридическо лице, общо 9 финансирания с парични 

средства от издигнатия кандидат54 и от 5 членoве55 на ИнК.56  

От тях, едно финансиране от член на ИнК57 и четири дарения от три физически и едно 

юридическо лице, 2 от които в размер над една минимална работна заплата, са направени в 

хода на предизборната кампания, поради което са възникнали обстоятелства за изпращане на 

изискуемата информация за тях, за публикуване в ЕРИК.58  

В законоустановения 7-дневен срок не е изпратена за публикуване в ЕРИК информация 

за имената на член на ИнК и предоставените от него средства, за 4 дарители, вида, целта, 

размера на направените от тях дарения, както и 2 декларации за произход на дарените средства, 

в случаите, когато са 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.т. 5, 6 и 8 от същата норма.59  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.60 

От инициативния комитет е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за 

наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работил във връзка с 

предизборната кампания.61  

От ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ не са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.   

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите от ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ, във връзка 

с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, е 24 748 лв., в т.ч.  

3 600 лв. поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения на ИнК са декларирани  

21 148 лв. разходи за медийни услуги.  

При извършената проверка е установено, че разходваните средства са за печатни медии, 

реклами в БНТ и БНР, други доставчици на аудио-визуални услуги и за наем на помещение 

във връзка с предизборната кампания.62 

В резултат на проверката са констатирани следните несъответствия:63 

а) отчетените задължения в общ размер на 3 600 лв., изплатени след края на 

предизборната кампания със съответното осигурено финансиране, са представени неправилно 

като такива. Същите имат характер на извършени разходи от ИнК, тъй като са изплатени преди 

датата на съставянето на отчета за приходите, разходите и поетите задължения.64 Разходите е 

                                                 
54 предоставил средства два пъти 
55 един, от които е предоставил средства три пъти 
56 За общо осем финансирания с парични средства от издигнатия кандидат и 5 членове на ИнК и едно парично 

дарение от един дарител, направени в края и след края на предизборната кампания, 7-дневният срок изтича след 

края на кампанията и не е възникнало задължение за изпращане на информация за техните имена, размера на 

средствата и декларации за произхода им. 
57 предоставени средства на 15.10.2019 г. – 100 лв. 
58 Одитно доказателство № ИнК-I-02/01; ЕРИК 
59 Одитни доказателства №№ ИнК-I-02/01, ИнК-I-02/02 и ИнК-I-02/05; ЕРИК 
60 Одитни доказателства №№ ИнК-I-02/01, ИнК-I-02/02 и ИнК-I-02/03; ЕРИК 
61 ЕРИК 
62 Одитни доказателства №№ ИнК-I-02/01, ИнК-I-02/03 и ИнК-I-02/05  
63 Одитни доказателства №№ ИнК-I-02/01, ИнК-I-02/03 и ИнК-I-02/05 
64 Вх. № 48-00-1804/13.12.2019 г. 
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следвало да бъдат отразени на редове 2.4 Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и 

други и 2.5 Разходи за масови прояви от отчета на ИнК.; 

б) установени са 46 лв. неотчетени банкови такси за обслужване на откритата за 

предизборната кампания банкова сметка на инициативния комитет. 

В резултат на констатираното установеният общ размер наразходите за предизборната 

кампания на ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ е 24 794 лв. 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

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

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от ИнК разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от инициативния комитет.66  

Отчетените от ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ разходи са документално обосновани 

и съответстват на установените при извършенaтa проверкa, с изключение на констатираните 

по-горе несъответствия.67  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените, 

с изключение на неправилното представяне на извършени разходи като поети задължения в 

общ размер на 3 600 лв. и 46 лв. - неотчетени разходи за банкови такси. 

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 

Установеният общ размер на финансиране на кампанията на ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ 

ТОМОВ е 24 794 лв., формиран е от извършените разходи и не съответства на отчетения, като 

го надвишава с 46 лв. – неотчетени разходи за банкови такси. Общият размер на 

изразходваните средства за финансиране на кампанията на ИнК не надхвърля определения с 

чл. 165, ал. 3, т. 3 от ИК максимален общ размер на финансирането на предизборната кампания 

за избори за кмет на община. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ не съответства на отчетения като го надвишава с 46 лв. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Благоевград са взели участие 17 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати 

за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени68 13 МК, 

от които 3 не са подали отчети за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с 

предизборната кампания, 5 са подали отчети с нулеви стойности, и 5 МК са декларирали 

приходи, разходи и поети задължения на стойност до 1 000 лв., вкл. При извършените 

насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези 

МК, не са установени данни, различни от отчетените от тях.69 

                                                 
65 Одитно доказателство № ИнК-I-02/01 
66 Одитни доказателства №№ ИнК-I-02/03, ИнК-I-02/04 и ИнК-I-02/05  
67 Одитни доказателства №№ ИнК-I-02/03, ИнК-I-02/04 и ИнК-I-02/05 
68 Приложение № 2  
69 Одитно доказателство № 2  
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Одит за съответствие е извършен70 на 4 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на МК от 

област Благоевград, включени в обхвата на одита, е 35 266 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

Благоевград 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ГЕРБ (БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ)  

(МК ГЕРБ (БЗНС) 

Гърмен 1 018 

2. ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) Благоевград 15 000 

3. ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ („СЪЮЗ 

НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“, „ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“) 

(МК ПБСД (ССД, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 

Разлог 912 

4. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ) Благоевград 18 336 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 35 266 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Благоевград 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.71 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Благоевград 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област 

Благоевград са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.72 

 

Раздел Първи – МК ГЕРБ (БЗНС) 

Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС) е регистрирана в ОИК Гърмен, в състав от две 

политически партии – ПП „ГEРБ“ и ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 

(ПП БЗНС), и се представлява от Даниела Владимирова Савеклиева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ГЕРБ (БЗНС) е 1 018 лв., формирани от предоставени парични средства от ПП „ГЕРБ“, 

участник в местната коалиция.  

Установените предоставени от ПП „ГЕРБ“ средства са отразени в отчета и в съответното 

приложение към него и съответстват на отчетените.73  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв.74, за които да са в сила изискванията 

на чл. 170, ал. 1 от ИК.75  

                                                 
70 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
71 Чл. 168 от ИК 
72 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
73 Одитно доказателство № МК-I-01/01 
74 въпреки липсата на законово изискване приходите са постъпили по банковата сметка, открита за обслужване 

на предизборната кампания на коалицията 
75 Одитно доказателство № МК-I-01/01  
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Не са отчетени от МК ГЕРБ (БЗНС) и не са установени дарения от еднолични търговци, 

физически и юридически лица, както и предоставени средства от издигнати от МК кандидати.76 

 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 МК ГЕРБ (БЗНС) 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 одита приходи съответстват на отчетените от МК ГЕРБ (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 направени дарения, за предоставени средства от кандидати, както и за 

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

МК ГЕРБ (БЗНС) е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за 

публикуване в ЕРИК.77 

От местната коалиция е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за 

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

предизборната кампания.78 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

За предизборната кампания МК ГЕРБ (БЗНС) отчита разходи в размер на 1 018 лв. Не 

са установени и не са отчетени от местната коалиция поети задължения за получени стоки 

и/или услуги, във връзка с кампанията.79 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 1 000 лв., които включват 

разходи за медийни услуги, за плакати, флаери, диплянки и др., и за банкови такси – 18 лв.80  

Проверените първични документи за извършените разходи потвърждават отчетените от 

МК.81  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК ГЕРБ (БЗНС) с 

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

съответстват на отчетените.82   

При направената проверка на плащанията не са установени разходи на стойност над  

1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от извършването им по банков път.83   

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените 

от МК ГЕРБ (БЗНС). 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ГЕРБ 

(БЗНС) е 1 018 лв., формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

                                                 
76 Одитно доказателство № МК-I-01/01; ЕРИК 
77 Одитни доказателства №№ МК-I-01/01, МК-I-01/02 и МК-I-01/03; ЕРИК 
78 ЕРИК 
79 Одитно доказателство № МК-I-01/02  
80 Одитно доказателство № МК-I-01/02 
81 Одитни доказателства №№ МК-I-01/01, МК-I-01/02 и МК-I-01/03  
82 Одитни доказателства №№ МК-I-01/01, МК-I-01/02 и МК-I-01/03 
83 Одитни доказателства №№ МК-I-01/01, МК-I-01/02 и МК-I-01/03 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ГЕРБ 

(БЗНС) съответства на отчетения. 
 

Раздел Втори – МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) 

Местна коалиция ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) е регистрирана в ОИК Благоевград в състав от 

три политически партии – ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ (ПП ЕНП), ПП „СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ (ПП СДС) и ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА 

ОБЩНОСТ“, и се представлява от Радослав Николаев Тасков.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) е 15 000 лв., формирани от парични дарения от две юридически 

лица.  

Приходите в размер над 1 000 лв. са постъпили по банковата сметка, открита за 

обслужване на предизборната кампания на коалицията в съответствие с изискванията на  

чл. 170, ал. 1 от ИК.84   

Установените предоставени от дарители средства са отразени в отчета и в съответното 

приложение към него и съответстват на отчетените.85   

Не са отчетени от МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) и не са установени дарения от еднолични 

търговци и физически лица, както и предоставени средства от кандидати и от политически 

партии, участващи в коалицията.86   

 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 МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) 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 одита приходи съответстват на отчетените от МК ЕНП (ЕНП-

СДС-БДО). 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК са направени две парични дарения 

от две юридически лица, като размерът им надвишава една минимална работна заплата. 

От МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) не е изпратена за публикуване в ЕРИК в 

законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове информация за двете дарения – 

наименованията на дарителите - юридически лица, вида, целта и размера на даренията, както 

и две декларации за произход на средствата, надвишаващи минималната работна заплата, с 

което са нарушени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка ал. 2, т. 5 и т. 8 от 

същата норма. Изискуемата информация е изпратена в Сметната палата заедно с отчета на 

местната коалиция.87  

Във връзка с предизборната кампания местната коалиция не е работила със 

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

обществеността, поради което не е възникнало задължение да предоставя информация за 

същите за включване в ЕРИК.88  

                                                 
84 Одитно доказателство № МК-I-02/01 
85 Одитно доказателство № МК-I-02/01  
86 Одитно доказателство № МК-I-02/01  
87 Одитни доказателства №№ МК-I-02/01, МК-I-02/02 и МК-I-02/03; ЕРИК 
88 Одитни доказателства №№ МК-I-02/02, МК-I-02/04 и МК-I-02/05; ЕРИК 
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От местната коалиция е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

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

предизборната кампания.89 

От МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) не са спазени изискванията на ИК за изпращането на 

информация по време на предизборната кампания за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

За предизборната кампания МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) отчита разходи в размер на  

15 000 лв. Местната коалиция не отчита и не са установени при одита поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, във връзка с кампанията.90 

Отчетените средства са разходвани за канцеларски материали – 84 лв. и външни услуги – 

14 916 лв., предназначени за медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и др., 

куриерски услуги, наеми на помещения, и за други разходи за външни услуги.91  

При извършената проверка на отчетените други разходи за външни услуги92 на стойност 

8 000 лв. е установено, че част от тях - 7 240 лв., представляват изплатени възнаграждения93 на 

регистрирани от ОИК Благоевград застъпници и представители от МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО). 

Разходите са документално обосновани и съответстват на отчетените.94  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) 

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

съответстват на отчетените.95  

Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани 

и съответстват на отчетените.96  

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 ИK.97  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените 

от МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО). 

  

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ЕНП 

(ЕНП-СДС-БДО) е 15 000 лв., формиран е от извършените разходи от коалицията, съответства 

на отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ЕНП 

(ЕНП-СДС-БДО) съответства на отчетения. 

 

Раздел Трети - МК ПБСД (ССД, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“) 

Местна коалиция ПБСД (ССД, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“) е регистрирана в ОИК 

Разлог, в състав от три политически партии – ПП „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ (ПП ПБСД), ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ (ПП 

                                                 
89 ЕРИК 
90 Одитни доказателства № МК-I-02/01 и № МК-I-02/04  
91 Одитно доказателство № МК-I-02/04  
92 по т. 2.8 „Други разходи за външни услуги“ 
93 Средствата са изтеглени от банковата сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания на МК 

(7 940 лв.), като впоследствие са извършени посочените по-горе плащания в брой, всяко в размер под 1 000 лв., 

на застъпници/представители на МК. 
94 Одитни доказателства № МК-I-02/04 и № МК-I-02/06  
95 Одитно доказателство № МК-I-02-05 
96 Одитни доказателства № МК-I-02/01 и № МК-I-02/04  
97 Одитни доказателства № МК-I-02/01 и № МК-I-02/04  
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ССД) и ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ (ПП ЗС „АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ“). Местната оалиция се представлява от Росица Атанасова Тумбева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ПБСД (ССД, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“) е 2 000 лв., формирани от предоставени 

парични средства от издигнати от МК четирима кандидати.  

Финансиранията, всяко от които в размер под 1 000 лв., са постъпили в касата на МК.98  

Установените предоставени парични средства са отразени в отчета и в съответното 

приложение към него и съответстват на отчетените. Не са отчетени от МК ПБСД (ССД, ЗС 

„АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“) и не са установени предоставени средства за предизборната й 

кампания от политически партии, участващи в коалицията, и от дарения от физически, 

юридически лица и еднолични търговци.99  

 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 МК ПБСД (ССД, 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 одита приходи съответстват на отчетените от МК ПБСД (ССД, 

ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“). 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК ПБСД (ССД, ЗС „АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ“) са предоставени парични средства от 4 кандидати на коалицията, като 

размерът им не надвишава една минимална работна заплата. 

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от МК ПБСД 

(ССД, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“) е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация относно имената на кандидатите и размера на предоставените от тях парични 

средства, с което са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от 

същата норма.100  

Във връзка с предизборната кампания МК не е работила със социологически, рекламни 

агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Не е възникнало 

задължение МК да предоставя информация за същите за включване в ЕРИК.101  

От МК ПБСД (ССД, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“) са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

За предизборната кампания МК ПБСД (ССД, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“) отчита 

разходи в размер на 912 лв. Не са установени и не са отчетени от коалицията поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, във връзка с кампанията.102 

Отчетените разходи са за изработване на диплянки – 852 лв. и за командировки на 

представители на МК във връзка с предизборната кампания – 60 лв.  

                                                 
98 Одитно доказателство № МК-I-03/01  
99 Одитно доказателство № МК-I-03/01; ЕРИК 
100 Одитни доказателства № МК-I-03/01 и № МК-I-03/02, ЕРИК 
101 Одитни доказателства №№ МК-I-03/01, МК-I-03/03 и МК-I-03/04; ЕРИК 
102 Одитни доказателства № МК-I-03/03 и № МК-I-03/04  
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В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.103  

Разходите са документално обосновани и съответстват на отчетените.104   

При направената проверка не са установени разходи в размер над 1 000 лв., за които да 

са в сила изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИK.105   

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МК ПБСД (ССД, 

ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“). 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ПБСД 

(ССД, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ”) е 912 лв., формиран е от извършените разходи от 

коалицията, съответства на отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1,  

т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК ПБСД (ССД, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ”) съответства на отчетения. 

 

Раздел Четвърти – МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)“ 

 Местна коалиция „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)“ е регистрирана в ОИК 

Благоевград, в състав от две политически партии – ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” и ПП 

„ВОЛЯ”, и се представлява от Андон Йорданов Тодоров.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)” е 18 430 лв., формирани от предоставени парични 

средства от 21 издигнати от МК кандидати.  

 Установените предоставени средства от издигнатите от МК кандидати са отразени в 

отчета и в съответното приложение към него и съответстват на отчетените.106  

 Не са отчетени от МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)” и не са установени 

предоставени средства за предизборната кампания на коалицията от политически партии, 

участници в МК, и от дарения от физически, юридически лица и еднолични търговци.107  

 При направената документална проверка не са установени приходи над 1 000 лв., за 

които да са в сила изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.108  

 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 МК 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 одита приходи съответстват на отчетените от МК „ПАРТИЯ 

НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)”. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
103 Одитно доказателство № МК-I-03/04  
104 Одитни доказателства № МК-I-03/03 и № МК-I-03/04 
105 Одитни доказателства № МК-I-03/03 и № МК-I-03/04 
106 Одитно доказателство № МК-I-04/01 
107 Одитно доказателство № МК-I-04/01; ЕРИК 
108 Одитно доказателство № МК-I-04/01 
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 Предизборната кампания на МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)” е финансирана с 

парични средства от 21 издигнати от МК кандидати, като размерът на всяко от финансиранията 

надвишава една минимална работна заплата.109 

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

публикуване в ЕРИК изискуемата информация относно предоставените парични средства от 

18 кандидати, издигнати от МК – имена на кандидатите и размер на предоставените от тях 

средства, както и 18 декларации за произход на средствата, надвишаващи 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.110  

 От МК не е изпратена в законоустановения 7-дневен срок за публикуване в ЕРИК 

изискуемата информация относно предоставените парични средства от трима кандидати, 

издигнати от МК – имена на кандидатите и размер на предоставените от тях средства, както и 

3 декларации за произход на средствата, надвишаващи една минимална работна заплата, 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. Информацията е предоставена в Сметната палата със закъснение, поради допусната 

техническа грешка от местната коалиция.111 

 Във връзка с предизборната кампания МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)” не е 

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

с обществеността. Не е възникнало задължение МК да предоставя информация за същите за 

включване в ЕРИК.112  

 От МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)” е изпратена информация за публикуване в 

ЕРИК в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК, с изключение на 

информация за три финансирания с парични средства от издигнати от МК кандидати и 

декларациите за произход на средствата, изпратени със закъснение. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)” за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., е 18 336 лв. Не са установени и не са отчетени от местната коалиция 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, във връзка с кампанията.113 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 18 242 лв., предназначени за 

аудио-визуални медийни услуги, реклама в печатни медии и в БНТ, плакати, флаери, диплянки 

и др., електронни издания на вестници, репортажи в БНР и за банкови такси – 94 лв.114 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК „ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)” с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. 

Установените разходи съответстват на отчетените.115    

Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани 

и съответстват на отчетените.116  

                                                 
109 за 1 финансиране от кандидат, направено на 26.10.2019 г., законоустановеният 7-дневен срок изтича след края 

на предизборната кампания и не е възникнало задължение за оповестяване на информация и декларация за 

произход на средствата, независимо от което информация е изпратена за публикуване в ЕРИК 
110 Одитно доказателство № МК-I-04/02; ЕРИК 
111 за тримата кандидати, предоставили парични средства на 03.10.2019 г., информацията е изпратена 

първоначално до ЦИК на 08.10.2019 г., поради техническа грешка, допусната от страна на МК, след което е 

препратена до Сметната палата; Одитно доказателство № МК-I-04/02  
112 Одитни доказателства №№ МК-I-04/01, МК-I-04/03 и МК-I-04/04  
113 Одитни доказателства №№ МК-I-04/01, МК-I-04/03 и МК-I-04/04  
114 Одитно доказателство № МК-I-04/03  
115 Одитно доказателство № МК-I-04/04  
116 Одитни доказателства №№ МК-I-04/01, МК-I-04/03 и МК-I-04/04 
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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 изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИK.117   

 Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените от „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)”. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)” е 18 336 лв., формиран е от извършените разходи от 

коалицията, съответства на отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1,  

т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)” съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА II 

ОБЛАСТ БУРГАС 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Бургас 

са взели участие 18 инициативни комитета, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени118 14 ИнК, от които 4 са декларирали приходи, разходи и поети задължения на 

стойност под 1 000 лв., 9 са представили отчети с нулеви стойности, а 1 не е представил отчет. 

При извършените насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги 

информация за тези ИнК, не са установени данни, различни от отчетените от тях119. 

Одит за съответствие е извършен120 на 4 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на ИнК от 

област Бургас, включени в обхвата на одита, е 22 826 лв.  

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – ИнК ОИК в област 

Бургас 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Бургас 2 245 

2. ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ Бургас 2 034 

3. ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ Карнобат 2 261 

4. НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ Несебър 16 286 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 22 826 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Бургас 

                                                 
117 Одитни доказателства № МК-I-04/01 и № МК-I-04/03  
118 Приложение № 2  
119 Одитно доказателство № 2  
120 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1  
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При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.121 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Бургас 

Установеният общ размер на средствата, които инициативните комитети от област 

Бургас са разходвали за финансиране на предизборните си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.122 

 

Раздел Първи – ИнК ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Инициативен комитет ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ е регистриран за участие 

в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в община Бургас, с 

представляващ Доко Георгиев Минков. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

ИнК ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ са в общ размер на 2 250 лв. От тях, 250 лв. са от 

направени парични дарения от физически лица, 1 500 лв. са предоставени парични средства от 

членове на инициативния комитет, а 500 лв. са от предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат. Не са установени направени дарения от еднолични търговци и 

юридически лица.123    

От ИнК не са представени първични документи за получените приходи. Операции, 

удостоверяващи получени приходи, не са установени и по банковата сметка, открита за 

предизборната кампания на ИнК.124  

Декларираните от ИнК ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ приходи не са 

документално обосновани, поради което не може да се изрази увереност относно 

съответствието им с предоставените средства. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

На ИнК ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ са направени парични дарения  от две 

физически лица, предоставени са средства от трима членове на инициативния комитет и от 

издигнатия кандидат. Всички дарени/предоставени средства са в размер под минималната 

работна заплата, поради което не е възникнала необходимост от представяне на декларация по 

чл. 169 от ИК.125 

По време на предизборната кампания не е изпратена информация за включване в ЕРИК 

относно направените дарения и предоставените средства. С посоченото не са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата норма.126 

Информацията е представена с отчета за приходите, разходите и поетите задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

                                                 
121 Чл. 168 от ИК 
122 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
123 Одитни доказателства № ИнК-II-01/01 и № ИнК-II-01/03; ЕРИК 
124 Одитно доказателство № ИнК-II-01/01 
125 ЕРИК 
126 ЕРИК 
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Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.127 

От ИнК ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ не е изпратена в законоустановения 

срок информация за направени дарения и предоставени средства, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

ИнК ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ е 2 245 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.128 

В хода на извършване на одита са предоставени документи за извършени разходи на 

стойност 1 530 лв. - за плакати, флаери, диплянки, масови прояви и различни видове такси.129 

Отчетените разходи в размер на 1 530 лв. от ИнК са документално обосновани, 

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

посочените в ред 2.8. „Други разходи за външни услуги“, които са в размер на 39 лв. вместо 

посочения в отчета размер от 34 лв.130 

За останалите разходи посочени в отчета, в размер на 720 лв. (за канцеларски материали 

и гориво) не са представени първични счетоводни документи, не са установени и по банковата 

сметка, открита за предизборната кампания на ИнК.131  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от ИнК.132 

При направената документална проверка на плащанията не са установени разходи на 

стойност над 1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от извършването им по 

банков път.133 

Разходи в размер на 1 530 лв. са документално обосновани и съответстват на 

отчетените, с изключение на другите разходи за външни услуги, които са с 5 лв. повече от 

отчетените.  

За разходи в размер на 720 лв. не са представени първични счетоводни документи, 

поради което не може да се изрази увереност, относно съответствието на установените 

разходи с отчетените от ИнК ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 530 лв., 

формиран е от извършените разходи в размер на 1 530 лв., по-малък е от отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането несъответства на отчетения.  

 

Раздел Втори – ИнК ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ 

Инициативен комитет ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ е регистриран за участие 

в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в община Бургас, с 

представляващ Тони Илиев Новачев. 

 

                                                 
127 Одитни доказателства № ИнК-II-01/01 и № ИнК-II-01/02; ЕРИК 
128 Одитни доказателства № ИнК-II-01/01 и № ИнК-II-01/02 
129 Одитно доказателство № ИнК-II-01/02 
130 Одитно доказателство № ИнК-II-01/02; ЕРИК 
131 Одитни доказателства № ИнК-II-01/01 и № ИнК-II-01/02; ЕРИК 
132 Одитно доказателство № ИнК-II-01/03  
133 Одитни доказателства № ИнК-II-01/01 и № ИнК-XXVII-01/03 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК ПЕТЪР 

КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ са в общ размер на 2 034 лв., формирани от предоставени 

непарични средства от член на ИнК. Не са отчетени дарения от физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, както и предоставени средства от издигнатия кандидат.134 

В хода на извършвания одит, за предоставените непарични средства е представен само 

договор за дарение от физическо лице135, който не съдържа стойност. Не са представени други 

първични счетоводни документи, от които да е видна стойността на предоставените непарични 

средства. Сумата на отчетените от ИнК приходи се потвърждава единствено от представената 

от член на ИнК декларация за произход на средствата, изпратена в Сметната палата заедно с 

отчета на ИнК. 

Отчетените от ИнК приходи не са документално обосновани. 

Отчетените приходи за финансиране на предизборната кампания на  

ИнК ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ не са подкрепени с платежни документи, 

удостоверяващи предоставените средства от член на инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ 

НИЗАМОВ са предоставени непарични средства от член на инициативния комитет.136    

Информацията за предоставените непарични средства не е изпратена по време на 

предизборната кампания за включването й в ЕРИК, в несъответствие с чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма. Декларация по чл. 169, ал. 2 от ИК за произхода на 

средствата, е изпратена в Сметната палата заедно с отчета на ИнК.137 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.138 

От ИнК ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ, не са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на Сметната палата на информация по време на предизборната кампания, за 

включването й в ЕРИК. 

 

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 

през 2019 г., от ИнК ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ не са отчетени разходи. Не са 

отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени 

към датата на съставяне на отчета.139 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от ИнК.140 

От ИнК ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ не са отчетени извършени разходи във 

връзка с предизборната кампания.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
134 ЕРИК 
135 Одитни доказателства № ИнК-II-02/01 и № ИнК-II-02/02  
136 ЕРИК 
137 Одитно доказателство № ИнК-II-02/02; ЕРИК 
138 Одитни доказателства № ИнК-II-02/01 и № ИнК-II-02/02; ЕРИК 
139 Одитни доказателства № ИнК-II-02/01 и № ИнК-II-02/02; ЕРИК  
140 Одитно доказателство № ИнК-II-02/03  
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Посоченият 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., размер на финансирането на предизборната кампания е 2 034 лв., формиран е от 

получени непарични средства и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

От представените документи не може да се установи реалният размер на отчетеното 

финансиране на предизборната кампания.  

Не може да се изрази увереност относно спазването на законовите изисквания за 

общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за общински съветници 

и кметове от ИнК ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ. 

 

Раздел Трети – ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 

Инициативен комитет ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Карнобат, с представляващ Христо 

Алексиев Христов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК ГЕОРГИ 

ИВАНОВ ДИМИТРОВ са в общ размер на 2 261 лв. От тях, 761 лв. са от направени парични 

дарения от физически лица, а 1 500 лв. са предоставени парични средства от издигнатия 

кандидат. Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.141 

При извършената проверка е установено, че едното от даренията, в размер на 10 лв., е 

направено след края на предизборната кампания в несъответствие с ИК.142 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.143 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ са 

направени парични дарения от три физически лица и са предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат. Размерът на предоставените средства от кандидата е над минималната 

работна заплата, поради което е представена декларация по чл. 169 от ИК.144    

Информацията за имената на двама дарители, вида, целта, размера на направените 

дарения, както и името и размера на предоставените средства от издигнатия кандидат, заедно 

с декларация по чл. 169 от ИК, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения срок 

по чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата разпоредба.145 

                                                 
141 Одитни доказателства № ИнК-II-03/01 и № ИнК-II-03/02  
142 ЕРИК 
143 Одитни доказателства № ИнК-II-03/01 и № ИнК-II-03/02; ЕРИК 
144 ЕРИК 
145 Одитно доказателство № ИнК-II-03/03; ЕРИК 
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При извършената проверка е установено, че от един дарител е направено дарение след 

края на предизборната кампания, поради което за ИнК не е възникнала необходимост от 

изпращането на информация за публикуване в ЕРИК. 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.146 

От ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, са спазени изискванията на ИК за 

изпращането в Сметната палата на информация по време на предизборната кампания, за 

включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ е 2 261 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.147 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 2 123 лв., предназначени за 

медийни услуги и масови прояви и за такси – 48 лв.148 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от ИнК.149 

При направената документална проверка на плащанията е установено, че разходите със 

стойностно изражение над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

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

Разходите на инициативния комитет са документално обосновани и отразени в отчета 

за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.151 

Установените при одита 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 261 лв., 

формиран е от извършените разходи, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения. 

 

Раздел Четвърти – ИнК НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ 

Инициативен комитет НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Несебър, с представляващ Ирена 

Борисова Лашкова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК НИКОЛАЙ 

КИРИЛОВ ДИМИТРОВ са в общ размер на 16 610 лв. От тях, 15 100 лв. са от направени 

парични дарения от 31 физически лица, 1 010 лв. са предоставени парични средства от  

                                                 
146 Одитни доказателства № ИнК-II-03/01 и № ИнК-II-03/02; ЕРИК 
147 Одитни доказателства № ИнК-II-03/01 и № ИнК-II-03/02  
148 Одитно доказателство № ИнК-II-03/02 
149 Одитно доказателство № МК-II-03/04 
150 Одитни доказателства № ИнК-II-03/01 и № ИнК-II-03/02 
151 Одитно доказателство № ИнК-II-03/02 
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2 членове на инициативния комитет и 500 лв. са предоставени средства от издигнатия 

кандидат. Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.152    

Всички предоставени средства са постъпили по банков път.153  

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.154 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От ИнК НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК НИКОЛАЙ КИРИЛОВ 

ДИМИТРОВ са направени парични дарения от 31 физически лица, предоставени са парични 

средства от 2 членове на инициативния комитет и от издигнатия кандидат. Размерът им е под 

минималната работна заплата, поради което не е възникнала необходимост от представяне на 

декларация по чл. 169 от ИК.155    

Информацията за имената на дарителите, вида, целта, размера на направените дарения, 

както и за имената и размера на предоставените средства от издигнатия кандидат и членовете 

на ИнК, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановените срокове по чл. 171, ал. 3 и 

ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и 6 от същата разпоредба.156 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.157 

От ИнК НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ, са спазени изискванията на ИК за 

изпращането в Сметната палата на информация по време на предизборната кампания, за 

включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

ИнК НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ е 16 285 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.158 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 16 232 лв., предназначени за 

медийно отразяване и обслужване, плакати, флаери и диплянки, наеми за помещения, 

рекламни съоръжения и други, транспортни услуги и за такси – 53 лв.159 

                                                 
152 Одитно доказателство № ИнК-II-04/01; ЕРИК 
153 Одитно доказателство № ИнК-II-04/01  
154 Одитно доказателство № ИнК-II-04/01; ЕРИК 
155 ЕРИК 
156 Одитно доказателство № ИнК-II-04/02; ЕРИК 
157 Одитни доказателства № ИнК-II-04/01 и № ИнК-II-04/03; ЕРИК 
158 Одитни доказателства № ИнК-II-04/01 и № ИнК-II-04/03 
159 Одитно доказателство № ИнК-II-04/03 
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Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от ИнК НИКОЛАЙ 

КИРИЛОВ ДИМИТРОВ с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. 

Установените разходи съответстват на отчетените.160 

При направената документална проверка на плащанията е установено, че разходите със 

стойностно изражение над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.161 

Разходите на инициативния комитет са документално обосновани и отразени в отчета 

за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.162 

Установените при одита 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 16 285 лв., 

формиран е от извършените разходи, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения.  

 

Част Б 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Бургас 

са взели участие 12 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени163 6 МК, от които 3 са декларирали приходи, разходи и поети задължения на 

стойност под 1 000 лв., а 3 са представили отчети с нулеви стойности. При извършените 

насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези 

МК, не са установени данни, различни от отчетените от тях164. 

Одит за съответствие е извършен165 на 6 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Бургас, включени в обхвата на одита, е 36 938 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област 

Бургас 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. НИЕ ГРАЖДАНИТЕ (ДРП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, БЗНС, 

РДП, ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 

(МК НИЕ ГРАЖДАНИТЕ) 

Бургас 14 000 

2. АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ (АБВ И ОБТ 

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ) 

(МК АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) 

Карнобат 2 554 

3. НОВА АЛТЕРНАТИВА (ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА, ПП МИР) Несебър 8 449 

                                                 
160 Одитно доказателство № ИнК-II-04/04 
161 Одитни доказателства № ИнК-II-04/01 и № ИнК-II-04/03 
162 Одитно доказателство № ИнК-II-04/03 
163 Приложение № 2  
164 Одитно доказателство № 2  
165 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1  
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(МК НОВА АЛТЕРНАТИВА) 

4. СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ПП СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПП СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) 

(МК СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ) 

Несебър 8 000 

5. ДВИЖЕНИЕ 21 (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКОТО 

ВЪЗРАЖДАНЕ (АБВ) 

(МК ДВИЖЕНИЕ 21) 

Поморие 1 484 

6. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

ВОЛЯ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС) 

(МК МИР) 

Приморско 2 451 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 36 938 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Бургас 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.166 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област Бургас 

Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Бургас са 

разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.167 

 

Раздел Първи – МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 

Местна коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ е регистрирана в ОИК Бургас, в състав от 

четири политически партии – ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП 

„РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“, ПП БЗНС, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ (ПП ДРП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ) 

и коалиция от партии „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“. Местната коалицията се представлява заедно и 

поотделно от Ангел Димитров Божидаров и Тодор Димитров Ангелов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК НИЕ, 

ГРАЖДАНИТЕ са в общ размер на 14 000 лв., получени парични дарения от едно физическо 

лице и от един едноличен търговец.168 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с предоставената 

пред Сметната палата информация от доставчици на стоки и услуги, е установено наличие на 

предоставени услуги от трима доставчици в общ размер на 1 547 лв., които не са отразени в 

отчета на МК.169 Услугите са предоставени в рамките на предизборната кампания, заплатени 

са от кандидат на МК170 и от политическа партия, участваща в състава на МК171 и имат характер 

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

                                                 
166 Чл. 168 от ИК 
167 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
168 Одитно доказателство № МК-II-01/01 
169 Одитно доказателство № МК-II-01/03  
170 547 лв. 
171 1 000 лв. 



35 

съставяне на отчета, фактурите не са представени на МК, за своевременното им включване в 

отчета.172 

Въз основа на горепосоченото, приходите на МК следва да бъдат увеличени с 1 547 лв., 

с което общият размер на набраните средства за финансиране на предизборната кампания 

възлиза на 15 547 лв. 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените, с 

изключение на неотчетените непарични средства в размер на 1 547 лв.173 

Установени са два прихода над 1 000 лв., които са постъпили по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.174  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК 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 отразените в отчета, като ги надвишават с 1 547 лв. 

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

изискванията на ИК. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ са направени 

парични дарения от едно физическо лице и от едноличен търговец, като размерът на даренията 

е над една минимална работна заплата. 

Информацията175 за дарителите и декларации по чл. 169, ал. 1 от ИК, са изпратени в 

Сметната палата по време на предизборната кампания за включването им в ЕРИК, след 

законоустановения 7-дневен срок, в несъответствие с изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК.176 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.177  

От местната коалиция е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

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

предизборната кампания.178 

Предоставената от МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, извън законоустановения 7-дневен срок. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК НИЕ, 

ГРАЖДАНИТЕ е 14 003 лв., в т.ч. поети задължения за получени стоки и/или услуги в размер 

на 4 лв.179  

                                                 
172 Одитни доказателства № МК-II-01/03 и № МК-II-01/04  
173 Одитно доказателство № МК-II-01/01; ЕРИК 
174 Одитно доказателство № МК-II-01/01 
175 Чл. 171, ал. 2, т. 5 и т. 8 от ИК 
176 Одитни доказателства № МК-II-01/01 и № MK-II-01/02  
177 Одитни доказателства №№ МК-II-01/01, МК-II-01/02 и МК-II-01/05; ЕРИК 
178 ЕРИК 
179 Одитни доказателства № МК-II-01/01 и № МК-II-01/05 
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Към датата на извършване на одита, посочените задължения не са разплатени.180 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 13 946 лв., предназначени за 

медийни услуги, плакати, флаери и диплянки, наеми за помещения и рекламни съоръжения и 

за такси – 57 лв.181 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 

с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.182 

При направената документална проверка на плащанията е установено, че разходите със 

стойностно изражение над 1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.183  

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.184 

Установените при одита 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 15 550 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК в размер на 14 003 лв. и установените предоставени 

непарични средства в размер на 1 547 лв., не отговаря на отчетения, но не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането несъответства на отчетения, като го 

надвишава с 1 544 лв.  

 

Раздел Втори – МК АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ е регистрирана в 

ОИК Карнобат, в състав от две политически партии ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ (ПП АБВ) и ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА 

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ (ПП ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ). Коалицията се 

представлява заедно и поотделно от Калина Русева Великова и Станчо Стоянов Станков. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ са в общ размер на 2 554 лв. 

Посочената сума представлява парични дарения от три физически лица в размер на 2 004 лв. и 

предоставени парични средства в размер на 550 лв. от издигнати от местната коалиция двама 

кандидати.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.185 

При извършената проверка е установено, че едното дарение в размер на 4 лв. е 

направено след края на предизборната кампания.186 

                                                 
180 Одитно доказателство № МК-II-01/05 
181 Одитни доказателства № МК-II-01/01 и № МК-II-01/05 
182 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 от раздела.; Одитно 

доказателство № МК-II-03/06 
183 Одитни доказателства № МК-II-01/01 и № МК-II-01/03 
184 Одитни доказателства № МК-II-01/01 и № МК-II-01/03 
185 Одитно доказателство № МК-II-02/01 
186 Одитно доказателство № МК-II-02/01 
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Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.187  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 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 отразените в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ са направени дарения от три физически лица и са предоставени парични 

средства от двама кандидати, издигнати от коалицията. Едно от направените дарения е в размер 

над една минимална работна заплата. 

Информацията188 за дарителите и кандидатите, предоставили средства на МК, заедно с 

една декларация по чл. 169, ал. 1 от ИК (за дарението в размер над минималната работна 

заплата), са изпратени в Сметната палата по време на предизборната кампания за включването 

им в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок в съответствие с изискването на чл. 171, ал. 4 

от ИК.189  

Едно дарение е предоставено след края на предизборната кампания, поради което не е 

възникнало задължение за МК да изпраща информация за него за включването му в ЕРИК.190 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.191 

От местната коалиция е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

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

предизборната кампания.192 

От МК АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ са спазени изискванията на 

ИК за изпращане в Сметната палата на информация по време на предизборната кампания, 

за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ е 2 554 лв. Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.193 

Отчетените средства са разходвани за: външни услуги – 2 432 лв., предназначени за 

медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, масови прояви, наеми на помещения; 

командировки – 60 лв. и такси – 62 лв.194 

                                                 
187 Одитно доказателство № МК-II-02/01; ЕРИК 
188 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от ИК 
189 Одитно доказателство № MK-II-02/02  
190 Одитно доказателство № МК-II-02/01 
191 Одитни доказателства №№ МК-II-02/01, МК-II-02/02, МК-II-02/03; ЕРИК 
192 ЕРИК 
193 Одитни доказателства № МК-II-02/01 и № МК-II-02/03 
194 Одитно доказателство № МК-II-02/03 



38 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.195 

При направената документална проверка на плащанията не са установени разходи на 

стойност над 1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от извършването им по 

банков път.196  

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.197 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 554 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения.  

 

Раздел Трети – МК НОВА АЛТЕРНАТИВА 

Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА е регистрирана в ОИК Несебър, в състав от 

две политически партии – ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ и ПП „МИР“. Коалицията се 

представлява от Албена Тодорова Герджикова. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК НОВА 

АЛТЕРНАТИВА са в общ размер на 8 500 лв. Посочената сума представлява направени 

парични дарения от четири физически лица в размер на 2 000 лв. и предоставени парични 

средства от издигнати от местната коалиция 5 кандидати в размер на 6 500 лв.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.198 

Всички предоставени средства са постъпили по банков път.199 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.200  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК НОВА АЛТЕРНАТИВА 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 отразените в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК НОВА АЛТЕРНАТИВА са 

направени дарения от 4 физически лица и са предоставени парични средства от 5 кандидати, 

                                                 
195 Одитно доказателство № МК-II-02/04 
196 Одитни доказателства № МК-II-02/01 и № МК-II-02/03 
197 Одитно доказателство № МК-II-02/03 
198 Одитни доказателства № МК-II-03/01 и № МК-II-03/02  
199 Одитно доказателство № МК-II-03/01 
200 Одитни доказателства № МК-II-03/01 и № МК-II-03/02; ЕРИК 
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издигнати от коалицията. Двама от кандидатите са предоставили средства в размер над 

минималната работна заплата.201 

Информацията202 за дарителите и кандидатите, предоставили средства на МК, заедно с 

две декларации по чл. 169 от ИК (за средствата в размер над минималната работна заплата) са 

изпратени на Сметната палата по време на предизборната кампания за включването й в ЕРИК, 

в законоустановения 7-дневен срок, в съответствие с изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК.203 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.204  

От местната коалиция е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

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

предизборната кампания.205 

От МК НОВА АЛТЕРНАТИВА са спазени изискванията на ИК за изпращане в Сметната 

палата на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

MK НОВА АЛТЕРНАТИВА е 8 449 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.206 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги, предназначени за медийни 

услуги, плакати, флаери, диплянки и наеми на помещения.207 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.208 

При направената документална проверка на плащанията е установен един разход на 

стойност над 1 000 лв., който е извършен по банков път.209  

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.210 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 8 449 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения.  

 

Раздел Четвърти – МК СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ 

                                                 
201 ЕРИК 
202 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от ИК 
203 Одитно доказателство № MK-II-03/03  
204 Одитни доказателства №№ МК-II-03/01; МК-II-03/02; МК-II-03/04; ЕРИК 
205 ЕРИК 
206 Одитни доказателства № МК-II-03/01 и № МК-II-03/04 
207 Одитно доказателство № МК-II-03/04 
208 Одитно доказателство № МК-II-03/05 
209 Одитни доказателства № МК-II-03/01 и № МК-II-03/04 
210 Одитно доказателство № МК-II-03/04 
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Местна коалиция СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ е регистрирана в ОИК 

Несебър, в състав от три политически партии – ПП ССД, ПП СДС и ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” (ПП ВМРО-БНД). Коалицията се представлява от Венелин 

Стоянов Ташев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ са в общ размер на 8 000 лв. В отчета, сумата е посочена като 

предоставени парични средства от 16 кандидати, издигнати от местната коалиция.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.211 

При извършената проверка е установено, че три от лицата, предоставили средства, не 

фигурират в кандидатската листа на МК.212 Предвид на посоченото, сума в размер на 1 500 лв. 

е отчетена неправилно на ред 3.1. „Размер на предоставените парични средства“, вместо на  

ред 2.1. „Размер на получените парични дарения“. Констатираното несъответствие не влияе 

върху общия размер на отчетените приходи на МК.213  

Предоставените средства са постъпили по банков път, в съответствие с изискванията на 

чл. 170 от ИК.214  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените, с изключение на 

неправилно отчетени получени парични дарения.215  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ 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 отразените в отчета, с изключение на неправилно отчетени средства като предоставени 

от кандидати на МК, вместо като получени дарения. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ са направени дарения от 3 физически лица и са предоставени парични средства 

от 13 кандидати, издигнати от коалицията, в размер под минималната работна заплата. 

Информацията216 за дарителите и кандидатите, предоставили средства на МК, не е 

изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания за включването й в ЕРИК, в 

законоустановения 7-дневен срок, в несъответствие с изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК.217 

Информацията за получените средства е представена с отчета за приходите, разходите и 

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

общински съветници и кметове.218 

                                                 
211 Одитни доказателства № МК-II-04/01 и № МК-II-04/03  
212 Одитно доказателство № МК-II-04/02  
213 Одитно доказателство № МК-II-04/01 
214 Одитно доказателство № МК-II-04/01 
215 Одитно доказателство № МК-II-04/01; ЕРИК 
216 Чл. 171, ал. 2, т. 5 и т. 6 от ИК 
217 Одитни доказателства № MK-II-04/01 и № MK-II-04/03; ЕРИК 
218 Одитни доказателства № МК-II-04/01 и № МК-II-04/03; ЕРИК  
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Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.219  

От МК СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ не са спазени изискванията на ИК за 

изпращане в Сметната палата на информация по време на предизборната кампания, за 

включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ е 4 817 лв. Не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.220 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 3 464 лв., предназначени за 

медийни услуги, плакати, флаери и диплянки и наеми за помещения и рекламни съоръжения, 

и за данъци и такси - 1 353 лв.221 

При извършената документална проверка е установено, че: 

а) разходи в размер на 1 233 лв., отразени на ред 5.2. „Други данъци“, неправилно са 

включени в отчета като разход за предизборната кампания на МК. Посочената сума е преведена 

на частен съдия изпълнител, във връзка с изпълнително дело срещу политическата партия,222 

отговорна за приходите, разходите и счетоводната отчетност на МК.223 

б) един разход за предизборната кампания на МК, в размер на 100 лв., не е включен в 

отчета.224 

Предвид на горепосоченото, разходите на МК възлизат на 3 684 лв. 

Установените при проверката разходи на местната коалиция са документално 

обосновани, но не съответстват на отразените в отчета с 1 133 лв. 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.225 

При направената документална проверка на плащанията е установен един разход на 

стойност над 1 000 лв., който е извършен по банков път.226  

Установените при одита разходи са документално обосновани, но не съответстват 

на отчетените, като са с 1 133 лв. по-малко.  

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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 3 684 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, не отговаря на отчетения, но не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането несъответства на отчетения, като е 

по-малък с 1 133 лв.  

 

                                                 
219 Одитни доказателства № МК-II-04/01 и № МК-II-04/04; ЕРИК 
220 Одитни доказателства № МК-II-04/01 и № МК-II-04/04 
221 Одитно доказателство № МК-II-04/04 
222 ПП „Съюз на свободните демократи“ 
223 Одитно доказателство № МК-II-04/05  
224 Одитно доказателство № МК-II-04/04 
225 Одитно доказателство № МК-II-04/06 
226 Одитни доказателства № МК-II-04/01 и № МК-II-04/04 
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Раздел Пети – МК ДВИЖЕНИЕ 21 

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ 21 е регистрирана в ОИК Поморие, в състав от две 

политически партии ПП АБВ и ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“, и се представлява заедно и поотделно 

от Тодор Костадинов Палапешков и Боян Щерионов Божков. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК ДВИЖЕНИЕ 21 са в общ размер на 1 484 лв. Сумата е посочена в отчета като предоставени 

парични средства от кандидати, издигнати от местната коалиция. От извършената 

документална проверка е установено, че приходи в размер на 449 лв. са отчетени неправилно 

на ред 3.1. „Размер на предоставените парични средства“, вместо на ред 2.1. „Размер на 

получените парични дарения“, тъй като две от лицата предоставили средства не са кандидати, 

издигнати от местната коалиция.227 Констатираното несъответствие не влияе върху общия 

размер на посочените в отчета приходи на МК.228 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответното приложение 

към него.229  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

Декларираните в отчета приходи от МК ДВИЖЕНИЕ 21 са документално обосновани 

и съответстват на отчетените, с изключение на неправилно отчетени приходи като 

предоставени парични средства, вместо като получени парични дарения. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
По време на предизборната кампания от МК ДВИЖЕНИЕ 21, е изпратена информация 

за включване в ЕРИК за направени дарения от 8 физически лица, всяко в размер на 

минималната работна заплата. Съгласно предоставената от МК справка, даренията са получени 

на 27.09.2019 г. и информацията е изпратена за включване в ЕРИК на 02.10.2019 г.230 В отчета 

за приходите, разходите и поетите задължения по време на предизборната кампания и 

приложенията към него, не са отразени получени дарения от физически лица, а предоставени 

средства от кандидати, като посочените суми са различни от тези, представени по време на 

предизборната кампания.231  

Във връзка с установеното, от МК поясняват, че неизразходваните средства са 

възстановени на лицата. В представеното обяснение не се посочва причина, поради която 

лицата първоначално са отразени като дарители, а след това като кандидати.232  

При извършената документална проверка в регистрираните кандидатски листи на МК в 

ОИК Поморие, е установено, че две от лицата, включени в приложението към отчета като 

кандидати, издигнати от коалицията, не фигурират в кандидатските листи.233 

В предоставените от МК документи, не е посочена датата, на която са получени  

средствата, поради което не може да се изрази увереност относно спазване изискванията на  

чл. 171 от ИК за изпращане на информация за публикуване в ЕРИК.234 

                                                 
227 Одитно доказателство № МК-II-05/03  
228 Одитни доказателства № МК-II-05/01 и № МК-II-05/02  
229 Одитни доказателства №№ МК-II-05/01, МК-II-05/02 и МК-II-05/05; ЕРИК 
230 ЕРИК 
231 ЕРИК 
232 Одитно доказателство № МК-II-05/05  
233 Одитно доказателство № МК-II-05/03  
234 Одитни доказателства №№ МК-II-05/01, МК-II-05/02 и МК-II-05/05; ЕРИК 

http://192.168.10.148:86/Parties/OikRegs/Coal_OikConLocal.aspx?ID=66753
http://192.168.10.148:86/Parties/OikRegs/Coal_OikConLocal.aspx?ID=66753
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Установена е една рекламна агенция, предоставила стоки и/или услуги на МК, за която 

е изпратена информация за публикуване в ЕРИК в срока по чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2,  

т. 9 от същата разпоредба.235  

В предоставените от МК ДВИЖЕНИЕ 21 документи за полученото финансиране, не е 

посочена дата на предоставяне на средствата, поради което не може да се изрази увереност 

относно спазване сроковете на ИК за изпращане на информация за включване в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК ДВИЖЕНИЕ 21 е 1 484 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.236 

Отчетените дредства са изразходвани за плакати, флаери, диплянки, брошури – 1 470 

лв. и за такси – 14 лв.237 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.238 

При направената документална проверка на плащанията е установен разход на стойност 

над 1 000 лв., който е извършен по банков път в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 

от ИК.239  

Средствата са документално обосновани и отразени в отчета за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.240 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

Разход в размер над 1 000 лв. e извършен по банков път, в съответствие с изискванията 

на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 484 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения.  

 

Раздел Шести – МК МИР 

Местна коалиция МИР е регистрирана в ОИК Приморско, в състав от три политически 

партии - ПП „МИР“, ПП „ВОЛЯ“ и ПП БЗНС, и се представлява от Златина Атанасова 

Величкова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК МИР са в общ 

размер на 2 451 лв. Посочената сума представлява предоставени непарични средства от 

политическа партия241, участваща в местната коалиция.  

При извършената документална проверка е установено, че в Приложение МК 1 към 

отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане, сумата от 2 451 лв. е 

                                                 
235 Одитни доказателства № МК-II-05/02 и № МК-II-05/04; ЕРИК 
236 Одитни доказателства № МК-II-05/01 и № МК-II-05/02  
237 Одитни доказателства № МК-II-05/01 и № МК-II-05/02 
238 Одитно доказателство № МК-II-05/06 
239 Одитни доказателства № МК-II-05/01 и № МК-II-05/02 
240 Одитни доказателства № МК-II-05/01 и № МК-II-05/02; ЕРИК 
241 ПП „МИР“ 
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посочена едновременно като предоставени парични и непарични средства, вместо само като 

предоставени непарични средства. Констатираното несъответствие не влияе върху общия 

размер на приходите на МК. Не са установени направени дарения от физически лица, 

еднолични търговци и юридически лица.242 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с предоставената 

пред Сметната палата информация от доставчици на стоки и услуги, е установено наличие на 

предоставени услуги от един доставчик в размер на 510 лв., които не са отразени в отчета на 

МК. Услугите са предоставени в рамките на предизборната кампания, заплатени са от кандидат 

на МК и имат характер на предоставени непарични средства. По време на предизборната 

кампания и към датата на съставяне на отчета, фактурата не е представена на МК, за 

своевременното й включване в отчета.243 

Въз основа на горепосоченото, приходите на МК следва да бъдат увеличени с 510 лв., с 

което общият размер на набраните средства за финансиране на предизборната кампания 

възлиза на 2 961 лв. 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените, с 

изключение на неотчетените непарични средства в размер на 510 лв. 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК МИР 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 отразените в отчета, като са с 510 лв. повече. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При одита не е установена информация244, която МК МИР е следвало да изпрати по 

време на предизборната кампания за включването й в ЕРИК.245  

 

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 

през 2019 г., МК МИР отчита разходи в общ размер на 2 451 лв. Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.246 

При извършената документална проверка е установено, че посочената сума от 2 451 лв. 

неправилно е отчетена на ред 2.4 „Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други“, 

вместо в раздел III „Обща стойност на получените непарични средства/дарения“. 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.247 

При извършената документална проверка е установено, че предоставените непарични 

средства неправилно са отчетени като разходи.  

                                                 
242 Одитни доказателства № МК-II-06/01 и № МК-II-06/02  
243 Одитни доказателства №№ МК-II-06/03, МК-II-06/04 и МК-II-06/05 
244 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
245 Одитни доказателства № МК-II-06/01 и № МК-II-06/02; ЕРИК 
246 Одитни доказателства № МК-II-06/01 и № МК-II-06/02 
247 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 от раздела.; Одитно 

доказателство № МК-II-06/05 
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 961 лв., 

формиран е от предоставени непарични средства, не отговаря на отчетения, но не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането несъответства на отчетения, като е 

повече с 510 лв.  

 

ГЛАВА III 

ОБЛАСТ ВАРНА 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Варна 

са взели участие 12 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени248 10 ИнК, 

от които от един са декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под  

1 000 лв., а девет са представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са 

установени данни, различни от отчетените от тях.249 

Одит за съответствие е извършен250 на 2 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на ИнК от 

област Варна, включени в обхвата на одита, е 5 991 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – ИнК ОИК в област 

Варна 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ Долни чифлик 1 328 

2. ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ Варна 4 663 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 5 991 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Варна 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.251 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Варна 
Установеният общ размер на средствата, които инициативните комитети от област 

Варна са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.252 

                                                 
248 Приложение № 2 
249 Одитно доказателство № 2  
250Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
251 Чл. 168 от ИК 
252 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
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Раздел Първи – ИнК БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ 

Инициативен комитет БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Долни чифлик, с представляващ 

Марияна Василева Станчева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ 

НАТОВ 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 3 400 лв. 

Приходите за финансиране на предизборната кампания са от предоставени парични 

средства от 7 членове на ИнК. Не са установени предоставени средства от издигнатия 

кандидат, както и направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.253 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.254 

Всички предоставени средства са постъпили по банковата сметка за обслужване на 

предизборната кампания, като не са установени приходи в размер над 1 000 лв.255 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168, ал. 

1 от ИК. 

От ИнК БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ 

са предоставени парични средства от 7 членoве на ИнК.256 Предоставените средства от всеки 

един от членовете са в размер под една минимална работна заплата и не е възникнала 

необходимост за предоставяне на декларации за произход на средствата за публикуване в 

ЕРИК.257 

Изискуемата информация за имената на членовете на ИнК и за размера на 

предоставените от тях средства, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-

дневен срок, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2,  

т. 6 от същата норма.258  

 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.259  

                                                 
253 Одитни доказателства №№ ИнК-III-01/01, ИнК-III-01/03 и ИнК-III-01/04; ЕРИК 
254 Одитно доказателство № ИнК-III-01/01; ЕРИК 
255 Одитно доказателство № ИнК-III-01/01; ЕРИК 
256 Одитно доказателство № ИнК-III-01/01; ЕРИК 
257 Одитни доказателства № ИнК-III-01/01 и № ИнК-III-01/02; ЕРИК 
258 Одитно доказателство № ИнК-III-01/02; ЕРИК 
259 Одитни доказателства №№ ИнК-III-01/01, ИнК-III-01/02, ИнК-III-01/03 и ИнК-III-01/04 
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Предоставената от ИнК БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ 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 за предизборната кампания на ИнК БОРИСЛАВ 

НИКОЛАЕВ НАТОВ е 1 328 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.260 

От общо отчетените разходи, 737 лв. са разходи за материали, 546 лв. са за външни 

услуги и 45 лв. са за такси.261 

Отчетените разходи за външни услуги са за пощенски/куриерски услуги и телефони, 

наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и др. разходи за външни 

услуги.262 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че извършен разход за рекламни материали – плакати, в размер на  

306 лв., е отчетен неправилно, като разход за канцеларски материали. Въз основа на 

установеното следва общият размер на разходите за материали да се намали с 306 лв. и възлиза 

на 431 лв., а отчетената обща стойност на външните услуги да бъде увеличена с 306 лв. и 

възлиза на 852 лв.263 

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, не са установени извършени плащания и/или 

поети задължения от ИнК БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ.264 

Отчетените разходи от ИнК са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на установените при извършената проверка.265 

Не са установени извършени разходи в размер над 1 000 лв., с което не е възникнала 

необходимост за извършването им по банков път.266 

Установеният общ размер на разходите съответства на отчетения от  

ИнК БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ, като по отделни елементи на разходите е установено 

несъответствие. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 1 328 лв., формиран е от извършените разходи от ИнК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Втори – ИнК ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ 

Инициативен комитет ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в община Варна, с представляващ 

Симеон Савчев Славков. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

                                                 
260 Одитни доказателства №№ ИнК-III-01/01, ИнК-III-01/03 и ИнК-III-01/04; ЕРИК 
261 Одитно доказателство № ИнК-III-01/03 
262 Одитно доказателство № ИнК-III-01/03 
263 Одитно доказателство № ИнК-III-01/03 
264 Одитно доказателство № ИнК-III-01/04 
265 Одитно доказателство № ИнК-III-01/03 
266 Одитни доказателства № ИнК-III-01/01 и № ИнК-III-01/03 
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Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК ГРИГОР АСЕНОВ 

ГРИГОРОВ 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 5 000 лв.267 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат в размер на 500 лв. и от 5 членове на ИнК на обща стойност 4 500 лв. Не 

са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.268 

Всички предоставени средства са постъпили по банковата сметка за обслужване на 

предизборната кампания, като не са установени приходи в размер над 1 000 лв.269 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в приложенията към него.270 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ са 

предоставени парични средства от издигнатия кандидат и 5 членoве на ИнК.271  

Предоставените средства от издигнатия кандидат са в размер под една минимална 

работна заплата, а от всеки един член на ИнК са в размер над една минимална работна заплата. 

Изискуемата информация за имената на издигнатия кандидат и на членовете на ИнК, за 

размера на предоставените от тях средства, както и 5 декларации за произход на средствата са 

изпратени за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, 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.272  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.273  

Предоставената от ИнК ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ 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 за предизборната кампания на ИнК ГРИГОР 

АСЕНОВ ГРИГОРОВ е 4 663 лв., от които 4 637 лв. (99 на сто) са разходи за външни услуги и 

26 лв. са за банкови такси. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени 

стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.274 

                                                 
267 ЕРИК 
268 Одитни доказателства №№ ИнК-III-02/01, ИнК-III-02/03 и ИнК-III-02/04 
269 Одитно доказателство № ИнК-III-02/01 
270 Одитно доказателство № ИнК-III-02/01; ЕРИК 
271 Одитно доказателство № ИнК-III-02/01; ЕРИК 
272 Одитно доказателство № ИнК-III-02/02; ЕРИК 
273 Одитни доказателства №№ ИнК-III-02/01, ИнК-III-02/02, ИнК-III-02/03 и ИнК-III-02/04 
274 Одитни доказателства №№ ИнК-III-02/01, ИнК-III-02/03 и ИнК-III-02/04; ЕРИК 
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Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги от електронни медии, 

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

издания за онлайн новинарски услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и др. и наеми.275 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от ИнК с изисканата и 

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

отчетените.276 

Отчетените разходи от ИнК ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ са документално 

обосновани с първични счетоводни документи и съответстват на установените при 

извършената проверка.277 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.278 

Отчетените разходи от ИнК ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 4 663 лв., формиран е от извършените разходи от ИнК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 2 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10. 2019 г., в област 

Варна са взели участие 8 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени279 3 МК, 

подали отчет с декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. и 

4 МК, представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация, за тези МК не са установени 

данни, различни от отчетените от тях.280 

Одит за съответствие281 е извършен на 1 местна коалиция с декларирани приходи, 

разходи и поети задължения над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчета на местната 

коалиция от област Варна, включена в обхвата на одита, е 2 056 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област Варна Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1.  ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ/ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“/ПП „СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” 

Варна 2 056 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 2 056 

                                                 
275 Одитно доказателство № ИнК-III-02/03 
276 Одитно доказателство № ИнК-III-02/04 
277 Одитно доказателство № ИнК-III-02/03 
278 Одитни доказателства № ИнК-III-02/01 и № ИнК-III-02/03 
279 Приложение № 2 
280 Одитно доказателство № 2 
281 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Варна 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверената при 

одита местна коалиция.282 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област Варна 
Установеният общ размер на средствата, които местната коалиция от област Варна е 

разходвала за финансиране на предизборната си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в Изборния кодекс.283 

 

Раздел Първи - MK „ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ/ПП ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН/ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ 

Местна коалиция „ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ/ПП ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН/ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” е регистрирана в ОИК Варна, в 

състав от 3 политически партии - ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ (ПП ЗНС), ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” и ПП ССД. Местната коалицията се представлява от Светлан 

Костов Златев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на MK „ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ/ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН/ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ“ 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 2 530 лв. От тях, 2 380 лв. са предоставени парични средства от 12 издигнати 

кандидати и 150 лв. са предоставени непарични средства от 1 кандидат на местната 

коалиция.284  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.285 

Размерът на средствата от всеки един кандидат не надхвърля 1 000 лв., с което не е 

възникнала необходимост от предоставянето им по банков път.286 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в приложенията към него.287 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

Спазени са 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

                                                 
282 Чл. 168 от ИК 
283 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
284 Одитно доказателство № MK-III-01/02 
285 Одитни доказателства №№ MK-III-01/01, MK-III-01/04 и MK-III-01/05 
286 Одитно доказателство № MK-III-01/02 
287 Одитно доказателство № MK-III-01/02; ЕРИК 
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2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на MK „ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ/ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН/ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ са 

направени 13 финансирания от 13 издигнати кандидати, като от 12 от тях са предоставени 

парични средства и от един са предоставени непарични средства.288 

Предоставените средства от всеки един от кандидатите са в размер под една минимална 

работна заплата и не е възникнала необходимост за предоставяне на декларации за произход 

на средствата за публикуване в ЕРИК.289 

В законоустановения 7-дневен срок, от лицето, упълномощено от представляващия МК 

за електронно подаване на данни в ЕРИК чрез попълване на WEB форми, са предприети 

действия за подаване на информация чрез квалифициран електронен подпис, за имената на  

13 издигнати кандидати и за размера на предоставените от тях средства. Поради 

непоследователно прилагане на указанията на Сметната палата за подаване на информация по 

електронен път, данните не са екстраполирани и съответстващата им информация не е 

публикувана в ЕРИК.290 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.291 

В законоустановения срок от MK са предприети действия за предоставяне на 

информация за публикуване в ЕРИК, чрез електронно подаване на данни. Поради 

непоследователно прилагане на указанията на Сметната палата за подаване на информация 

по електронен път, данните не са екстраполирани и съответстващата им информация не е 

публикувана в ЕРИК, с което не са спазени 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., MK „ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ/ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН/ПП 

СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” отчита разходи в общ размер на 1 906 лв. Не са 

отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени 

към датата на съставяне на отчета.292  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, предназначени за плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други и за пощенски/куриерски услуги и телефони. 

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и/или поети задължения от местната коалиция.293 

Отчетените разходи от MK са документално обосновани и съответстват на установените 

при извършената.294 

Не са установени разходи на стойност над 1 000 лв., с което не е възникнала 

необходимост от извършването им по банков път.295 

                                                 
288 Одитно доказателство № MK-III-01/02 
289 Одитно доказателство № MK-III-01/02 
290 Одитно доказателство № MK-III-01/03 
291 Одитни доказателства №№ MK-III-01/01, MK-III-01/02 и MK-III-01/04 
292 Одитни доказателства №№ MK-III-01/01, MK-III-01/04 и MK-III-01/05; ЕРИК 
293 Одитно доказателство № MK-III-01/04 
294 Одитно доказателство № MK-III-01/05 
295 Одитно доказателство № MK-III-01/05 
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Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е   2 056 лв., формиран е от извършените разходи от МК и предоставените 

непарични средства, и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК. 

 

ГЛАВА IV 

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Велико Търново са взели участие 14 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени296 13 ИнК, пет, представили отчети с нулеви стойности, и осем, декларирали 

приходи и разходи на стойност под 1 000 лв. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са установени 

данни, различни от отчетените от тях297. 

Одит за съответствие е извършен298 на един ИнК с декларирани приходи, разходи и 

поети задължения на стойност над 1 000 лв. 

Размерът на финансирането на предизборната кампания по отчета на ИнК от област 

Велико Търново, включен в обхвата на одита, е 1 096 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - ИнК ОИК в област 

Велико Търново 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ  Свищов 1 096 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТ: 1 096 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Велико Търново 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверения при 

одита инициативен комитет.299 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Велико Търново 
Установеният общ размер на средствата, които инициативният комитет от област 

Велико Търново е разходвал за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля 

общия размер за финансиране, определен в ИК.300 

                                                 
296 Приложение № 2 
297 Одитно доказателство № 2 
298 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
299 Чл. 168 от ИК 
300 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
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Раздел Първи – ИнК ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ 

Инициативен комитет ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Свищов, с представляващ Константин 

Руменов Райков. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на ИнК ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ е 5 019 лв., формирани от предоставени парични средства 

от член на ИнК - 2 519 лв., и от издигнатия кандидат - 2 500 лв.  

При извършената проверка не са установени и не са отчетени от ИнК направени дарения 

от физически, юридически лица и еднолични търговци.301 

Приходите в размер над 1 000 лв., са постъпили по банковата сметка, открита за 

обслужване на предизборната кампания на ИнК, в съответствие с изискванията на чл. 170,  

ал. 1 от ИК.302 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените, с 

изключение на едно от приложенията към отчета303, в което предоставените средства от член 

на ИнК са декларирани с 19 лв. по-малко от отчетените.304 В приложенията към отчета305 

предоставените парични средства от кандидата и от член на ИнК са отразени едновременно 

като парични и непарични, поради техническа грешка. Допуснатите неточности не променят 

общия размер на отчетените и установените приходи - 5 019 лв.306   

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от ИнК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От ИнК ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ 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. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За предизборната кампания на ИнК ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ са направени  

3 финансирания с парични средства – едно от издигнатия кандидат и 2 от член на ИнК, от които 

две са в размер над една минимална работна заплата.  

В законоустановения 5-дневен срок не е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на един член на ИнК и за размера на предоставените от него средства 

преди началото на предизборната кампания, в размер под минималната работна заплата, с което 

не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.307 

Изпратена е в рамките на законоустановения 7-дневен срок по време на предизборната 

кампания информация за имената на издигнатия кандидат и на член на ИнК и за размера на 

предоставените от тях средства, както и 2 декларации за произход на средствата, надвишаващи 

                                                 
301 Одитно доказателство № ИнК-IV-01/01 
302 Одитно доказателство № ИнК-IV-01/01 
303 Приложение ИнК 1 за предоставените средства от членовете на ИнК 
304 2 500 лв., вм. 2 519 лв. 
305 Приложение ИнК 1 за предоставените средства от членовете на ИнК и Приложение ИнК 2 за предоставените 

средства от кандидат, издигнат от ИнК; ЕРИК 
306 Одитни доказателства № ИнК-IV-01/01 и № ИнК-IV-01/05  
307 Одитни доказателства № ИнК-IV-01/01 и № ИнК-IV-01/02; ЕРИК 
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една минимална работна заплата, за публикуване в ЕРИК. Спазени са изискванията на чл. 171, 

ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от ИК.308  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.309 

Инициативният комитет е работил с доставчици на медийни услуги, информация за 

които е изпратена в Сметната палата, за публикуване в ЕРИК.310 

От ИнК ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ е изпратена информация за публикуване в ЕРИК 

в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК, с изключение на 

информация за едно финансиране преди началото на кампанията от член на ИнК. 

 

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., ИнК ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ отчита разходи в общ размер на 1 096 лв. Не 

са отчетени от ИнК и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.311  

Отчетените средства включват разходи за медийни услуги от печатни и електронни 

медии – 1 077 лв. и за банкови такси – 19 лв.312  

При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания не са 

установени разходи в размер над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на чл. 170, ал. 1 

от ИК.313   

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от инициативния комитет.314  

Отчетените разходи от ИнК ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ са документално обосновани 

и съответстват на установените при извършенaтa проверкa.315  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

ИнК ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ е 1 096 лв., формиран е от извършените разходи от ИнК, 

отговаря на отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 2 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК 

ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Велико Търново са взели участие 11 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

                                                 
308 Одитни доказателства № ИнК-IV-01/01 и № ИнК-IV-01/02; ЕРИК 
309 Одитни доказателства №№ ИнК-IV-01/01, ИнК-IV-01/02, ИнК-IV-01/03 и ИнК-IV-01/04; ЕРИК 
310 Одитно доказателство № ИнК-IV-01/02; ЕРИК 
311 Одитни доказателства №№ ИнК-IV-01/01, ИнК-IV-01/03 и ИнК-IV-01/04  
312 Одитни доказателства №№ ИнК-IV-01/01, ИнК-IV-01/03 и ИнК-IV-01/04  
313 Одитни доказателства №№ ИнК-IV-01/01, ИнК-IV-01/03 и ИнК-IV-01/04  
314 Одитни доказателства №№ ИнК-IV-01/01, ИнК-IV-01/03 и ИнК-IV-01/04  
315 Одитни доказателства №№ ИнК-IV-01/01, ИнК-IV-01/03 и ИнК-IV-01/04 
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кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени316 5 МК, от които 2 са подали отчети с нулеви стойности и 3 са декларирали 

приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. При извършените насрещни 

проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези МК, не са 

установени данни, различни от отчетените от тях317. 

Одит за съответствие е извършен318 на 6 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на МК от 

област Велико Търново, включени в обхвата на одита, е 58 820 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

Велико 

Търново 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА 

ПЕТКОВ, БНД 

Свищов 9 740 

2. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21)  

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

Велико 

Търново 

25 427 

3. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ (АБВ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21)  

(БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

Горна 

Оряховица 

9 808 

4. ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) Свищов 1 070 

5. ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) 

(МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) 

Велико 

Търново 

2 230 

6.  СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, 

ГЛАС НАРОДЕН) 

(МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) 

Горна 

Оряховица 

10 545 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 58 820 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Велико Търново 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.319 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Велико Търново 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Велико 

Търново са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.320 

 

Раздел Първи – МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, 

НИКОЛА ПЕТКОВ, БНД“ 

 Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА 

ПЕТКОВ, БНД“ е регистрирана за участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински 

съветници и кметове в ОИК Свищов и е образувана от една коалиция от партии – КП 

                                                 
316 Приложение № 2 
317 Одитно доказателство № 2 
318 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
319 Чл. 168 от ИК 
320 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ и четири политически партии – ПП СДС, ПП 

„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“, ПП „НИКОЛА ПЕТКОВ“ и ПП 

„БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” (ПП БНД). Местната коалиция се представлява от 

Бисер Йорданов Кръстев и Емил Тодоров Димитров.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА ПЕТКОВ, БНД” е  

9 760 лв., формирани от предоставени парични средства от 17 издигнати от МК кандидати на 

обща стойност 9 260 лв., и едно непарично дарение в размер на 500 лв.321   

Финансиранията с парични средства от кандидатите, всяко в размер под 1 000 лв., са 

постъпили в брой в касата на коалицията.322  

При извършената сравнителна проверка на предоставената в Сметната палата 

информация от доставчици на стоки и услуги с информацията за извършените разходи от  

МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА ПЕТКОВ, БНД” е 

констатирано наличието на предоставени услуги, за които са издадени 5 фактури, относими 

към предизборната й кампания, на обща стойност 1 183 лв. Услугите са заплатени от трима, 

издигнати от МК кандидати и имат характер на предоставени непарични средства.323 

Платежните документи за тях не са представени от кандидатите в счетоводството на 

партията324, отговорна за счетоводната отчетност на МК, към датата на съставяне на отчета, за 

включване в същия, поради което не са декларирани в него.325  

В резултат на установените факти и обстоятелства общият размер на приходите, 

осигурени за финансирането на кампанията на местната коалиция следва да бъде увеличен с  

1 183 лв. и възлиза на 10 943 лв.326  

При извършената проверка не са установени и не са отчетени от МК предоставени 

средства от политическите партии, участващи в МК, и направени дарения от юридически лица 

и еднолични търговци.327  

Отчетените приходи от МК са документално обосновани и съответстват на 

установените, с изключение на неотчетените предоставени непарични средства от кандидати в 

общ размер на 1 183 лв.328  

При одита не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да са в сила 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.329   

 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 МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА ПЕТКОВ, 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.  

                                                 
321 Одитно доказателство № МК-IV-01/01  
322 Одитно доказателство № МК-IV-01/01  
323 размерът на предоставените непарични средства за предизборната кампания на МК следва да се увеличи с  

1 183 лв. и възлиза на 1 683 лв. 
324 ПП СДС 
325 Одитни доказателства № МК-IV-01/04 и № МК-IV-01/05  
326 Одитни доказателства № МК-IV-01/04 и № МК-IV-01/05 
327 Одитно доказателство № МК-IV-01/01  
328 Одитни доказателства №№ МК-IV-01/01, МК-IV-01/04 и МК-IV-01/05  
329 Одитни доказателства №№ МК-IV-01/01, МК-IV-01/04 и МК-IV-01/05 



57 

 Установените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените от местната коалиция, като ги надвишават с 1 183 лв. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 За предизборната кампания на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, 

БДФ, НИКОЛА ПЕТКОВ, БНД” са направени едно непарично дарение и 17 финансирания с 

парични средства от 17 издигнати от МК кандидати, като размерът на всяко от тях не 

надвишава една минимална работна заплата. 

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

публикуване в ЕРИК информация относно направеното непарично дарение и  

17 финансирания със средства на кандидатите на коалицията – имена на дарителя и на 

кандидатите и размера на предоставените от тях средства, 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.330 

 Във връзка с предизборната кампания МК не е работила със социологически, рекламни 

агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Не е възникнало 

задължение МК да предоставя информация за същите за включване в ЕРИК.331  

 Предоставената от МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА 

ПЕТКОВ, БНД” 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 

 За предизборната кампания МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, 

НИКОЛА ПЕТКОВ, БНД” отчита разходи в размер на 9 240 лв. Не са отчетени от местната 

коалиция и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, във връзка с 

кампанията.332  

 Отчетените разходвани средства са предназначени за външни услуги, включващи 

разходи за: медийни услуги от печатни медии, предизборна реклама в БНТ, други аудио-

визуални услуги, електронни издания на вестници, плакати, флаери и брошури, пощенски и 

куриерски услуги, наеми на помещения, и други разходи за външни услуги.333  

 При извършената сравнителна проверка на извършените разходи от  

МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА ПЕТКОВ, БНД” с 

изисканата и получена информация в Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, е 

установено, че проверените разходи съответстват на отчетените от коалицията.334  

 Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани 

и съответстват на отчетените.335  

 При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания е 

установено, че разход в размер над 1 000 лв., е извършен по банков път, с което е спазено 

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИK.336   

                                                 
330 Одитни доказателства №МК-IV-01/01 и № МК-IV-01/02; ЕРИК 
331 Одитни доказателства №№ № МК-IV-01/01, МК-IV-01/02, МК-IV-01/03 и МК-IV-01/04; ЕРИК 
332 Одитни доказателства № МК-IV-01/01 и № МК-IV-01/03  
333 Одитни доказателства № МК-IV-01/01 и № МК-IV-01/03  
334 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите, набрани за предизборната кампания на МК, и е 

коментирано в т. 1 от раздела; Одитни доказателства №№ МК-IV-01/01, МК-IV-01/03, МК-IV-01/04 и МК-IV-

01/05  
335 Одитни доказателства № МК-IV-01/01 и № МК-IV-01/03  
336 Одитни доказателства № МК-IV-01/01 и № МК-IV-01/03  
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Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените от МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА ПЕТКОВ, 

БНД”. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

10 923 лв., формиран е от извършените от МК разходи в размер на 9 240 лв. и предоставени 

непарични средства – 1 683 лв., не отговаря на отчетения, но не надхвърля определения размер 

по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА ПЕТКОВ, БНД” не 

съответства на отчетения, като го надвишава с 1 183 лв.  
 

Раздел Втори – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

 Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) е регистрирана 

за участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в  

ОИК Велико Търново. Местната коалиция е образувана от една коалиция от партии – КП „БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ“ и две политически партии – ПП АБВ и ПП „ДВИЖЕНИЕ 21”, и се 

представлява от Стефан Петров Антонов.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) е 25 427 лв., формирани от 

предоставени парични средства от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, участник в местната коалиция, 

в размер на 16 057 лв. и от 17 издигнати от МК кандидати на обща стойност 9 370 лв. 

Финансиранията с парични средства от кандидатите, всяко в размер под 1 000 лв., са 

постъпвали в брой в касата на коалицията.337 

При извършената проверка на отчетените приходи от предоставени средства от 

политически партии, участващи в МК, е установено, че те представляват собствени средства, 

предоставени от ПП БСП, участваща в състава на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“338, с произход 

субсидия и членски внос.339  

Установените приходи от предоставени парични средства от политическа партия и от 

издигнати от МК кандидати са отразени в отчета и в съответните приложения към него и 

съответстват на отчетените.340  

 При извършената сравнителна проверка на предоставената в Сметната палата 

информация от доставчици на стоки и услуги с информацията за извършените разходи от  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) е установено наличие на предоставени 

услуги, за които са издадени 3 фактури на обща стойност 1 925 лв. Услугите са предоставени 

във връзка с предизборната кампания на МК, заплатени са от юридическо лице и имат характер 

на направени непарични дарения. Платежните документи за тях не са представени от дарителя 

в счетоводството на партията, отговорна за счетоводната отчетност на МК, към датата на 

съставяне на отчета, за включване в същия, поради което не са декларирани в него.341 

В резултат на констатираните факти, общият размер на приходите, осигурени за 

финансирането на кампанията на МК следва да се увеличи с 1 925 лв. и възлиза на 27 352 лв. 

                                                 
337 Одитни доказателства № МК-IV-02/01 и № МК-IV-02/02  
338 и партия, определена да отговаря за счетоводната отчетност по чл. 164 от ИК 
339 Одитни доказателства №№ МК-IV-02/01, МК-IV-02/02 и МК-IV-02/03  
340 Одитни доказателства № МК-IV-02/01 и № МК-IV-02/02 
341 Одитни доказателства №№ МК-IV-02/03, МК-IV-02/05 и МК-IV-02/06  
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Не са отчетени от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) и не са 

установени предоставени средства за предизборната кампания на коалицията от други 

политически партии, участници в МК, и от дарители – физически лица и еднолични 

търговци.342 

 При извършената проверка е установено, че приходи в размер над 1 000 лв., са 

извършени по банков път, в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.343 

 Установените приходи са документално обосновани и съответстват на отчетените от 

МК, с изключение на неотчетените непарични дарения от юридическо лице на обща стойност 

1 925 лв.344 

 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 МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 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 

отчетените от местната коалиция, като ги надвишават с 1 925 лв. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 За предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

са предоставени парични средства от 17 издигнати от МК кандидати, като размерът им не 

надвишава една минимална работна заплата. 

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

публикуване в ЕРИК информация относно финансиранията с парични средства на кандидати 

на коалицията – имена на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, с което са 

изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.345 

Информацията за предоставените средства погрешно е публикувана в раздел „Дарители“, 

вместо в раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК в Сметната палата.346 

 Във връзка с предизборната кампания местната коалиция не е работила със 

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

обществеността. Не е възникнало задължение МК да предоставя информация за същите за 

включване в ЕРИК.347 

 От местната коалиция е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

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

предизборната кампания.348 

 Предоставената от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

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 

                                                 
342 Одитни доказателства №№ МК-IV-02/01, МК-IV-02/02, МК-IV-02/05 и МК-IV-02/06  
343 Одитно доказателство № МК-IV-02/01  
344 Одитни доказателства №№ МК-IV-02/01, МК-IV-02/02, МК-IV-02/05 и МК-IV-02/06  
345 Одитни доказателства № МК-IV-02/01 и № МК-IV-02/04; ЕРИК 
346 ЕРИК 
347 Одитни доказателства №№ МК-IV-02/01, МК-IV-02/03, МК-IV-02/04 и МК-IV-02/05; ЕРИК 
348 ЕРИК 
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Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) за изборите за общински съветници 

и кметове, проведени през 2019 г., е 25 427 лв. Не са установени и не са отчетени от местната 

коалиция поети задължения за получени стоки и/или услуги, във връзка с кампанията.349 

Отчетените разходвани средства са за: външни услуги – 25 078 лв., канцеларски 

материали – 94 лв. и банкови такси – 255 лв.  

Разходите за външни услуги включват разходи за: медийни услуги от печатни и 

електронни медии, електронни издания на вестници, плакати, флаери, диплянки и др., масови 

прояви, пощенски и куриерски услуги, наеми за помещения и рекламни съоръжения и други 

външни услуги.  

При извършената сравнителна проверка на извършените разходи от МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) с изисканата и получена информация в Сметната 

палата от доставчици на стоки и услуги, е установено, че проверените разходи съответстват на 

отчетените.350   

Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани 

и съответстват на отчетените.351  

При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания е 

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

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИK.352   

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21). 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

27 352 лв., формиран е от извършените от МК разходи в размер на 25 427 лв. и неотчетени от 

коалицията непарични дарения от едно юридическо лице - 1 925 лв., не отговаря на отчетения, 

но не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) не съответства на отчетения, като 

го надвишава с 1 925 лв.  

 

Раздел Трети – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ , ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

 Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) е регистрирана 

за участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в община 

Горна Оряховица. Местната коалиция е образувана от една коалиция от партии – КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ и две политически партии – ПП АБВ и ПП „ДВИЖЕНИЕ 21”, и се представлява 

от Огнян Иванов Стоянов.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) е 9 808 лв., формирани от 

предоставени парични средства от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, участник в местната коалиция.  

                                                 
349 Одитни доказателства ОД № МК-IV-02/01 и № МК-IV-02/03  
350 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите, набрани за предизборната кампания на МК, и е 

коментирано в т. 1 от раздела; Одитни доказателства №№ МК-IV-02/01, МК-IV-02/03, МК-IV-02/05 и МК-IV-

02/06  
351 Одитни доказателства №№ МК-IV-02/01, МК-IV-02/03 и МК-IV-02/05  
352 Одитни доказателства №№ МК-IV-02/01, МК-IV-02/03 и МК-IV-02/05  



61 

 При извършената проверка на отчетените приходи е установено, че те представляват 

собствени средства на ПП БСП, участваща в състава на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“353, с 

произход членски внос и субсидия. Предоставените средства са документално обосновани, 

отразени са в отчета на МК и в съответното приложение354 към него и съответстват на 

отчетените.355  

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на 

чл. 170, ал. 1 от ИК.356  

 Не са отчетени от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) и не са 

установени предоставени средства за предизборната кампания на коалицията от други 

политически партии, участващи в МК и от дарители – физически, юридически лица и 

еднолични търговци.357  

 При извършената сравнителна проверка на предоставената в Сметната палата 

информация от доставчици на стоки и услуги с информацията за извършените разходи от  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) е установено наличие на предоставени 

услуги, за които са издадени 5 фактури, на обща стойност 852 лв. Услугите са предоставени за 

предизборнтата кампания на МК, заплатени са от издигнат от МК кандидат и имат характер на 

предоставени непарични средства. Платежните документи за тях не са представени от 

кандидата в счетоводството на партията, отговорна за счетоводната отчетност на МК, към 

датата на съставяне на отчета, за включване в същия, поради което не са декларирани в него.358  

 В резултат на констатираните факти, общият размер на приходите, осигурени за 

финансирането на кампанията на МК следва да бъде увеличен с 852 лв. и възлиза на 10 660 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 МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 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 

отчетените от местната коалиция, като ги надвишават с 852 лв. 

 

 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 кандидати359, за социологически, 

рекламни и агенции за осъществяване на връзки с обществеността), за които МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.360 

                                                 
353 и партия, определена да отговаря за счетоводната отчетност по чл. 164, ал. 2 от ИК 
354 Приложение МК 1 
355 Одитни доказателства №№ МК-IV-03/01, МК-IV-03/02 и МК-IV-03/03  
356 Одитни доказателства № МК-IV-03/01 и № МК-IV-03/02  
357 ЕРИК; Одитни доказателства № МК-IV-03/01 и № МК-IV-03/02  
358 Одитни доказателства № МК-IV-03/03 и № МК-IV-03/04  
359 Констатираното несъответствие относно установени предоставени непарични средства от издигнат от МК 

кандидат, неотчетени от коалицията, се отнася към приходната част на отчета и е коментирано в т. 1 от раздела. 

Средствата са предоставени в края на предизборната кампания - 29.10.2019 г., поради което 7-дневният срок за 

изпращане на информация за тях изтича след края на кампанията.; Одитно доказателство № МК-IV-03/03  
360 Одитни доказателства №№ МК-IV-03/01, МК-IV-03/02, МК-IV-03/03, МК-IV-03/04 и МК-IV-03/05; ЕРИК 
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 От местната коалиция е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за 

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

предизборната кампания.361 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21)“ за изборите за общински съветници 

и кметове, проведени през 2019 г., е 9 808 лв. Местната коалиция не отчита поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, във връзка с кампанията.362  

Отчетените разходвани средства са за материали - 66 лв., външни услуги – 9 624 лв. и 

такси – 117 лв. Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги от печатни и 

електронни медии, електронни издания на вестници, консултантски услуги, плакати, флаери, 

диплянки и др., масови прояви, наеми за помещения и рекламни съоръжения и други външни 

услуги. 

Не са установени разходи в размер над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на 

чл. 170, ал. 1 от ИК.363  

При извършената сравнителна проверка на извършените разходи от МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) с изисканата и получена информация в Сметната 

палата от доставчици на стоки и услуги, е установено, че проверените разходи съответстват на 

отчетените.364 

Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани 

и съответстват на отчетените.365  

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21). 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

10 660 лв., формиран е от извършените от коалицията разходи в размер на 9 808 лв. и 

предоставени от кандидат непарични средства в общ размер на 852 лв., не отговаря на 

отчетения, но не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) не съответства на отчетения, като 

го надвишава с 852 лв.  

 

Раздел Четвърти – МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)“ 

 Местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)“ е регистрирана за 

участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в ОИК 

Свищов. Местната коалиция е образувана от две политически партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“ 

и ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, и се представлява от Иван 

Хараламбиев Иванов.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

                                                 
361 ЕРИК 
362 Одитни доказателства №№ МК-IV-03/01, МК-IV-03/02, МК-IV-03/04 и МК-IV-03/05  
363 Одитни доказателства №№ МК-IV-03/01, МК-IV-03/02, МК-IV-03/04 и МК-IV-03/05  
364 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите, набрани за предизборната кампания на МК, и е 

коментирано в т. 1 от раздела, Одитни доказателства №№ МК-IV-03/02, МК-IV-03/03, МК-IV-03/04 и МК-IV-

03/05 
365 Одитни доказателства №№ МК-IV-03/01, МК-IV-03/02, МК-IV-03/04 и МК-IV-03/05 
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Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” е 1 200 лв., формирани от предоставени 

парични средства от трима издигнати от МК кандидати. 

Финансиранията с парични средства от кандидатите, всяко в размер под 1 000 лв., са 

постъпили в брой в касата на коалицията. При одита не са установени приходи в размер над  

1 000 лв., за които да са в сила изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.366  

Отчетените приходи от МК са документално обосновани и съответстват на 

установените. Установено е, че в приложение към отчета367 кандидатите са отразени като 

дарители. В отговор на изисканите пояснения от представляващия МК е посочено, че това се 

дължи на техническа грешка и средствата представляват еднократни финансирания с парични 

средства в общ размер на 1 200 лв. от издигнати от МК кандидати. Допуснатото несъответствие 

не променя общия размер на отчетените приходи от местната коалиция.368 

При извършената проверка не са установени предоставени средства от политическите 

партии, участващи в МК, и направени дарения от физически, юридически лица и еднолични 

търговци.369 

 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 МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД 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 отчетените 

от местната коалиция. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 Предизборната кампания на МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” е 

финансирана с предоставени от трима кандидати парични средства, като размерът на всяко от 

трите финансирания не надвишава една минимална работна заплата.  

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

публикуване в ЕРИК информация относно 3 финансирания с парични средства от трима 

кандидати на коалицията – имена на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, 

с което са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата 

норма.370 Поради допусната техническа грешка, информацията за кандидатите, предоставили 

парични средства, е обявена в ЕРИК в раздел „Дарители”, вместо в раздел 

„Кандидати/членове“ на местната коалиция.371 

 Във връзка с предизборната кампания МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” не е работила със социологически, рекламни агенции, както и с 

агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Не е възникнало задължение МК да 

предоставя информация за същите за включване в ЕРИК.372  

 Предоставената от МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” информация 

за публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е 

                                                 
366 Одитно доказателство № МК-IV-04/01  
367 Приложение МК 2.1 
368 Одитни доказателства № МК-IV-04/01 и № МК-IV-04/02; ЕРИК 
369 Одитни доказателства № МК-IV-04/01 и № МК-IV-04/02; ЕРИК 
370 Одитни доказателства № МК-IV-04/01 и № МК-IV-04/02; ЕРИК 
371 Несъответствието е коментирано в т. 1 от раздела; Одитни доказателства № МК-IV-04/01 и № МК-IV-04/02; 

ЕРИК 
372 Одитни доказателства №№ МК-IV-04/01, МК-IV-04/02, МК-IV-04/03 и МК-IV-04/04; ЕРИК 
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изпратена в Сметната палата в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията  

на ИК. 

 

 3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

 За предизборната кампания МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” отчита 

разходи в размер на 1 070 лв. Не са установени и не са отчетени от местната коалиция поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, във връзка с кампанията.373  

 Всички отчетени разходвани средства са за външни услуги, включващи разходи за 

медийни услуги от печатни и електронни медии.374  

 В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)”.375  

 Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани 

и съответстват на отчетените.376 

 При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания не са 

установени разходи в размер на 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на чл. 170,  

ал. 1 от ИK.377   

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените от МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)”. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на кампанията на МК е 1 070 лв., формиран 

е от извършените от МК разходи, отговаря на отчетения и не надхвърля определения размер 

по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК „ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)” съответства на отчетения.  

 

Раздел Пети – МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) 

 Местна коалиция МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) е регистрирана за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в ОИК Велико Търново. Местната 

коалиция е образувана от две политически партии - ПП ЕНП и ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, 

и се представлява от Стефан Михайлов Стефанов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) е 2 300 лв., формирани от парично дарение в размер на 

1 000 лв. и предоставени парични средства от трима издигнати от МК кандидати на обща 

стойност 1 300 лв. 

Постъпилите приходи са отразени в отчета и в съответните приложения към него, 

документално обосновани са и съответстват на установените.378  

Не са отчетени и не са установени предоставени средства за предизборната кампания 

на коалицията от политическите партии, участващи в МК, и дарения от юридически лица и 

еднолични търговци.379 

                                                 
373 Одитни доказателства № МК-IV-04/01 и № МК-IV-04/03  
374 Одитно доказателство № МК-IV-04/03  
375 Одитни доказателства №№ МК-IV-04/01, МК-IV-04/03 и МК-IV-04/04  
376 Одитни доказателства №№ МК-IV-04/01, МК-IV-04/03 и МК-IV-04/04 
377 Одитни доказателства №№ МК-IV-04/01, МК-IV-04/03 и МК-IV-04/04 
378 Одитно доказателство № МК-IV-05/01 
379 Одитно доказателство № МК-IV-05/01 



65 

При извършената проверка не са установени приходи в размер над 1 000 лв.380, за които 

да са в сила изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.381  

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 МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) 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 одита приходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 За предизборната кампания на МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) трима, издигнати 

от коалицията кандидати, са направили 3 финансирания382 с парични средства в размер под 

минималната работна заплата и е направено парично дарение от едно физическо лице. 

Размерът на дарението надвишава минималната работна заплата.  

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

публикуване в ЕРИК информация относно едно финансиране от кандидат на коалицията – 

имена на кандидата и размера на предоставените от него средства, както и за едно дарение - 

имена на дарителя, вида, целта и размера на направеното дарение, в т.ч. декларация за произход 

на средствата, надвишаващи една минимална работна заплата, с което са изпълнени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.383 

 От МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) не е изпратена в законоустановения 7-дневен 

срок за публикуване в ЕРИК информацията за едно финансиране от кандидат – имена на 

кандидата и размера на предоставените от него средства, с което не са спазени изискванията 

на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.384 

 Във връзка с предизборната кампания МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) не е 

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

с обществеността. Не е възникнало задължение МК да предоставя информация за същите за 

включване в ЕРИК.385  

 От МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) е изпратена информация за публикуване в 

ЕРИК в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК, с изключение на 

информация за едно финансиране с парични средства от кандидат на местната коалиция. 

 

 3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

 За предизборната кампания МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) отчита разходи в 

размер на 2 230 лв. Не са отчетени от местната коалиция и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, във връзка с кампанията.386  

                                                 
380 независимо от което приходите са постъпили по банков път в сметката, открита за обслужване на 

предизборната кампания на коалицията 
381 Одитно доказателство № МК-IV-05/01 
382 за едно финансиране от кандидат, направено в края на предизборната кампания 7-дневният срок изтича след 

края на кампанията, поради което не е възникнало задължение за оповестяване на информацията за него в ЕРИК 
383 Одитни доказателства №№ МК-IV-05/01, МК-IV-05/02 и МК-IV-05/05; ЕРИК 
384 Одитни доказателства №№ МК-IV-05/01, МК-IV-05/02 и МК-IV-05/05; ЕРИК 
385 Одитни доказателства №№ МК-IV-05/01, МК-IV-05/02 и МК-IV-05/03; ЕРИК  
386 Одитни доказателства № МК-IV-05/01 и № МК-IV-05/03  
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 Отчетените разходвани средства са за външни услуги – 2 155 лв., включващи разходи 

за медийни услуги от печатни медии и за плакати, флаери, визитки и др., и за банкови  

такси – 85 лв.387  

 При извършената проверка са установени разходи в общ размер на 2 240 лв. или с 10 лв. 

повече от общата стойност на отчетените разходи. Допуснатото несъответствие се дължи на 

техническа грешка при сумиране на разходите при изготвянето на отчета и не променя размера 

на извършените разходи във връзка с предизборната кампания на коалицията.388  

 В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ).389  

 Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани 

с първични счетоводни документи. При сумирането на общия размер на разходите е допусната 

техническа грешка, в резултат на която отразената им стойност в отчета е по-малка с 10 лв. от 

установената.390  

 При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания не са 

установени разходи в размер над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на  

чл. 170, ал. 1 от ИK.391   

 Установените при одита разходвани средства са документално обосновани и 

съответстват на извършените от МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ). 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансиране на кампанията на МК е 2 240 лв., формиран 

е от извършените от МК разходи, отговаря на отчетения и не надхвърля определения размер 

по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на кампанията на МК ЕНП (ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ) съответства на отчетения. 

 

Раздел Шести – МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) 

 Местна коалиция МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) е регистрирана за 

участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в ОИК Горна 

Оряховица. Местната коалиция е образувана от четири политически партии - ПП СДС, ПП 

„ВОЛЯ“, ПП БЗНС и ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, и се представлява от Йордан Филипов Аврамов 

и Петър Алексиев Гайдаров.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) е 10 545 лв., формирани от предоставени 

парични средства от ПП СДС, участник в местната коалиция, в размер на 3 лв., и от 6 издигнати 

от МК кандидати на обща стойност 10 542 лв. 

При извършената проверка е установено, че приходи в размер над 1 000 лв. са 

извършени по банков път в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.392 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на декларираните в 

отчета на МК и в съответните приложения към него.393  

                                                 
387 Одитни доказателства № МК-IV-05/01 и № МК-IV-05/03  
388 Одитни доказателства №№ МК-IV-05/01, МК-IV-05/03 и МК-IV-05/05  
389 Одитни доказателства №№ МК-IV-05/01, МК-IV-05/03 и МК-IV-05/04  
390 Одитни доказателства №№ МК-IV-05/01, МК-IV-05/03, МК-IV-05/04 и МК-IV-05/05  
391 Одитни доказателства № МК-IV-05/01 и № МК-IV-05/03  
392 Одитно доказателство № МК-IV-06/01  
393 Одитно доказателство № МК-IV-06/01 
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Не са отчетени и не са установени дарения за предизборната кампания на МК от 

физически, юридически лица и еднолични търговци.394 

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 МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, 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 одита приходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 За предизборната кампания на МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН)  

6 издигнати от коалицията кандидати395 са направили 13 финансирания с парични средства, 

като общият размер на финансиранията от всеки кандидат, с изключение на един, надвишава 

една минимална работна заплата.396  

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

публикуване в ЕРИК информация относно 12 финансирания от кандидати на коалицията – 

имена на кандидатите и размер на предоставените от тях средства, в т.ч. 10 декларации за 

произход на средствата397, 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.398  

 От МК не е изпратена в законоустановения 7-дневен срок за публикуване в ЕРИК 

информацията за едно финансиране от кандидат, в т.ч. декларация за произход на средствата в 

размер над една минимална работна заплата, 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. Информацията, ведно с декларацията, 

са изпратени след срока по чл. 171, ал. 4 от ИК.399  

 Във връзка с предизборната кампания МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) 

не е работила със социологически, рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността. Не е възникнало задължение МК да предоставя информация за 

същите за включване в ЕРИК.400  

 От МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) е изпратена информация за 

публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК, с 

изключение на представената със закъснение информация за едно финансиране от кандидат, 

в т.ч. декларацията за произход на средствата. 

 

 3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
394 Одитно доказателство № МК-IV-06/01 
395 двама от които са предоставили средства на два пъти, а един - 6 пъти 
396 Един кандидат е предоставил средства на два пъти по 500 лв. Второто финансиране, с което се надхвърля размера 

на една минимална работна заплата, е направено в края на предизборната кампания, поради което 7-дневният срок 

изтича след края на кампанията и не е възникнало задължение за изпращане на декларация за публикуване в ЕРИК 

и такава не е изпратена. Декларациите за произход на средствата са представени с отчета на МК. 
397 в случаите, в които общият им размер надвишава една минимална работна заплата, но декларация за произход 

на средства е изпратена и за едно финансиране под една минимална работна заплата 
398 Одитни доказателства № МК-IV-06/01 и № МК-IV-06/02; ЕРИК 
399 Одитни доказателства № МК-IV-06/01 и № МК-IV-06/02; ЕРИК 
400 Одитни доказателства №№ МК-IV-06/01, МК-IV-06/02, МК-IV-06/03 и МК-IV-06/04; ЕРИК 
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 За предизборната кампания МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) отчита 

разходи в размер на 10 545 лв. Не са отчетени от местната коалиция и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, във връзка с кампанията.401 

 Отчетените разходвани средства са за външни услуги – 10 431 лв., включващи разходи 

за медийни услуги от печатни медии и други доставчици за аудио-визуални медийни услуги, 

плакати, флаери, диплянки, брошури и др., масови прояви, наеми за помещения, и за банкови 

такси – 114 лв.402  

 При извършената проверка е установена допусната техническа грешка от МК при 

изготвянето на разходната част на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за 

плащане.403 Допуснатото несъответствие не променя общия размер на отчетените и 

установените при проверката разходи, извършени във връзка с предизборната кампания  

на МК.404  

 Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК СДС (СДС, ВОЛЯ, 

БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и 

услуги. Установените разходи съответстват на отчетените.405  

 Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани 

и съответстват на общия размер на отчетените.406  

 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 

съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИK.407  

 Установените при одита разходвани средства са документално обосновани и 

съответстват на отчетените от МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН), 

независимо от допусната техническа грешка в отчета. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансиране на кампанията на МК е 10 545 лв., формиран 

е от извършените от МК разходи, отговаря на отчетения и не надхвърля определения размер 

по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на кампанията на МК СДС (СДС, ВОЛЯ, 

БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА V 

ОБЛАСТ ВИДИН 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Видин 

са взели участие 4 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

                                                 
401 Одитни доказателства № МК-IV-06/01 и № МК-IV-06/03  
402 Одитни доказателства № МК-IV-06/01 и № МК-IV-06/03  
403 на ред 2.2 „Разходи за социологически проучвания“ от отчета неправилно е посочена сумата 5 271 лв. 

Представено е обяснение, съгласно което разходи за социологически проучвания не са извършвани, а посочената 

сума представлява сбор от разходите по редове 2.4 „Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и др.“, 2.5. 

„Разходи за масови прояви“ и 2.7 „Наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и др., 

която е попълнена неправилно на посочения ред. 
404 Одитни доказателства №№ МК-IV-06/01, МК-IV-06/02, МК-IV-06/03 и МК-IV-06/04  
405 Одитни доказателства №№ МК-IV-06/01, МК-IV-06/03 и МК-IV-06/04  
406 Одитни доказателства №№МК-IV-06/01, МК-IV-06/03 и МК-IV-06/05  
407 Одитни доказателства №№ МК-IV-06/01, МК-IV-06/03 и МК-IV-06/05  
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съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени408 всички 

ИнК, 3 от тях са декларирали приходи, разходи и поети задължения на стойност под  

1 000 лв., а един е представил отчет с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки 

с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са установени 

данни, различни от отчетените от тях.409 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Видин 

са взели участие 9 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени410 5 МК, от 

които две, декларирали приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. и три, 

представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези МК, не са установени 

данни, различни от отчетените от тях411. 

Одит за съответствие е извършен412 на 4 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на МК от 

област Видин, включени в обхвата на одита е 28 608 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

 Видин 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. АТАКА (Партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ“) 

(МК АТАКА (ЗС Ал. СТАМБОЛИЙСКИ) 

Видин 3 579 

2. ВМРО - БНД (АБВ, НФСБ)  Видин 8 020 

3 СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) Видин 15 701 

4 НОВОТО ВРЕМЕ Димово 1 308 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 28 608 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Видин 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.413 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област Видин 
Установеният общ размер на средствата, които МК от област Видин са разходвали за 

финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за финансиране, 

определен в ИК.414 

 

                                                 
408 Приложение № 2 
409 Одитно доказателство № 2 
410 Приложение № 2 
411 Одитно доказателство № 2 
412 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
413 Чл. 168 от ИК 
414 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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Раздел Първи – МК АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 

Местна коалиция АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) е образувана от 2 политически 

партии - ПП „АТАКА“ и ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ и е регистрирана за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори в община Видин, с представляващ Орлин Константинов 

Василев.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК АТАКА (ЗС АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ) за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

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

27.10.2019 г., е 3 579 лв. Приходите са формирани от предоставени парични средства от осем 

кандидата на МК.415  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.  

Всички приходи на МК АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) са на стойност под  

1 000 лв. и не са възникнали обстоятелства за постъпването им по банков път, в съответствие 

с чл. 170, ал. 1 от ИК.416  

Установените при проверката приходи от предоставените парични средства от 

издигнатите кандидати на МК съответстват на отчетените в отчета и на отразените в 

съответното приложение към него.417 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) са спазени изискванията на Изборния 

кодекс относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Установените 

приходи са документално обосновани и съответстват на декларираните в отчета.  

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на MK АТАКА (ЗС АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ) са направени осем финансирания от осем издигнати кандидати. 

Предоставените средства от всеки един от кандидатите са в размер под една минимална 

работна заплата и не е възникнала необходимост за предоставяне на декларации за произход 

на средствата за публикуване в ЕРИК.418 

В законоустановения 5-дневен срок, от МК, не е предоставена информация за 

публикуване в ЕРИК за имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, 

с което не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата 

норма.419 Информацията е изпратена в Сметната палата ведно с отчета на МК, след края на 

предизборната кампания. 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.420 

                                                 
415 Одитни доказателства № МК-V-01/01 и № МК-V-01/02 
416 Одитни доказателства № МК-V-01/01 и № МК-V-01/02  
417 Одитни доказателства № МК-V-01/01 и № МК-V-01/02 
418 Одитни доказателства № МК-V-01/01 и № МК-V-01/02 
419 Одитно доказателство № МК-V-01/02; ЕРИК 
420 Одитни доказателства № MK-V-01 /01 и № МК-V-01/03 



71 

От MK АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) не са спазени изискванията на ИК за 

предоставяне на информация за публикуване в ЕРИК по време на предизборната кампания.  

 

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., MK АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) отчита разходи в общ размер на  

3 579 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.421  

От общо отчетените разходи, 3 446 лв. (96 на сто) са разходи за външни услуги, 

предназначени за медийни услуги от други доставчици за аудио-визуални услуги, плакати, 

флаери, диплянки, брошури и други, наеми за помещения, транспортни средства, рекламни 

съоръжения и други, и 133 лв. са разходи за такси.422 

Установен е един разход на стойност над 1 000 лв., който е извършен по банков път, в 

изпълнение на изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.423 

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК с информацията, предоставена 

от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените от МК.424  

Отчетените разходи от MK АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) са документално 

обосновани и съответстват на установените при извършената проверка.425  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

Разход над 1 000 лв. е извършен по банков път, в съответствие с изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 3 579 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК АТАКА 

(ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) съответства на декларирания в отчета. 

 

Раздел Втори – МК ВМРО - БНД (АБВ, НФСБ) 

Местна коалиция ВМРО - БНД (АБВ, НФСБ) е образувана от 3 политически партии – 

ПП ВМРО-БНД, ПП АБВ и ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 

(ПП НФСБ) и е регистрирана за участие в проведените на 27.10.2019 г. избори в община Видин, 

с представляващ Иван Пенков Иванов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на MK ВМРО-БНД (АБВ, НФСБ) 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 8 050 лв. 

Установените приходи представляват предоставени парични средства от един издигнат 

кандидат на местната коалиция в общ размер на 8 050 лв, постъпили на четири пъти по 

банковата сметка предназначена за обслужване на предизборната кампания на МК.426  

                                                 
421 Одитни доказателства № MK-V-01/01 и № МК-V-01/03; ЕРИК 
422 Одитно доказателство № МК-V-01/02; ЕРИК 
423 Одитни доказателства №№ МК-V-01/01, МК-V-01/02 и МК-V-01/03 
424 Одитно доказателство № МК-V-01/03 
425 Одитни доказателства № МК-V-01/02 и № МК-V-01/03, ЕРИК 
426 Одитно доказателство № МК-V-02/01; ЕРИК 
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Установено е набиране на средства в размер на 6 400 лв. за финансиране на 

предизбораната кампания на МК след приключването й, което е недопустимо по ИК. 

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.  

Приходите в размер над 1 000 лв., са извършени и по банков път, с което е спазено 

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.427 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и са отразени в съответното приложение към него.428 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От MK ВМРО-БНД (АБВ, НФСБ) са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 

Допуснато е набиране на средства за финансиране на предизборната кампания и след 

приключването й. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
По време на предизборната кампания от MK ВМРО-БНД (АБВ, НФСБ) е изпратена 

информация за публикуване в ЕРИК за имената на кандидат на МК, предоставил парични 

средства, както и една декларация за произход на средствата в размер на 10 000 лв.429 При 

направената проверка е установено, че от кандидата са предоставени средства в общ размер на 

8 050 лв., или с 1 950 лв. по малко от първоначално обявената сума.430 

От МК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.431 

Предоставената от MK ВМРО-БНД (АБВ, НФСБ) информация за публикуване в ЕРИК 

е в съответствие със законово регламентираната. 

 

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., MK ВМРО-БНД (АБВ, НФСБ) отчита разходи в общ размер на 8 020 лв. Не са 

отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени 

към датата на съставяне на отчета.432 

Всички отчетени разходи са за външни услуги, предназначени за медийни услуги от 

печатни и електронни медии.433  

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

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.434  

                                                 
427 Одитно доказателство № МК-V-02/01  
428 Одитно доказателство № МК-V-02/01; ЕРИК 
429 ЕРИК 
430 Одитни доказателства № МК-V-02/01 и № МК-V-02/02 
431 Одитно доказателство № MK-V-02/01 
432 Одитни доказателства № МК-V-02/01 и № МК-V-02/03 
433 Одитни доказателства № МК-V-02/01 МК и № МК-V-02/03 
434 Одитни доказателства №№ МК-V-02/01, МК-V-02/03 и МК-V-02/04 
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Извършена е сравнителна проверка на разходите за предизборната кампания на МК с 

информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от МК.435  

Отчетените разходи от MK ВМРО-БНД (АБВ, НФСБ) са документално обосновани и 

съответстват на установените при извършенaтa проверкa.436 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените.  

Всички разходи 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 8 020 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК ВМРО-

БНД (АБВ, НФСБ) съответства на декларирания в отчета. 

 

Раздел Трети – МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) 

Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) е образувана от 6 политически 

партии – ПП СДС, ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (ПП 

НДСВ), ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, ПП ЗНС, ПП БЗНС и ПП „БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ“ (ПП БДС РАДИКАЛИ) и е регистрирана за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори в община Видин, с представляващ Генади Петков Велков. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС 

и БДС-Р) за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

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

27.10.2019 г., е 16 200 лв. Приходите са формирани от: предоставени парични средства в размер 

на 1 000 лв. от една437 от политическите партии, участващи в състава на МК,  

13 200 лв. са предоставени парични средства от кандидати на МК и 2 000 лв. парично дарение 

от едно физическо лице.438  

По време на одита е установено, че един приход в размер на 1 000 лв., представлява 

направено дарение от юридическо лице, а не е от предоставени средства от една от 

политическите партии, участващи в коалицията, както е отразено в отчета и съответното 

приложение към него. Това обстоятелство не променя общия размер на приходите.439  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци.440 

Установените при проверката приходи на МК съответстват на отчетените, с изключение 

на неправилно отчетено парично дарение от юридическо лице като предоставени средства от 

партия, участваща в местната коалиция.441 

Приходите на МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) на стойност над 1 000 лв. са 

постъпили по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.442 

                                                 
435 Одитнo доказателствo № МК-V-02/04 
436 Одитни доказателства №№ МК-V-02/01, МК-V-02/03 и МК-V-02/03; ЕРИК 
437 ПП СДС 
438 Одитни доказателства № МК-V-03/01 и № МК-V-03/03,ЕРИК 
439 Одитни доказателства №№ МК-V-03/01, МК-V-03/02 и № МК-V-03/04; ЕРИК 
440 Одитни доказателства №№ МК-V-03/01, МК-V-03/02 и № МК-V-03/04; ЕРИК 
441 Одитни доказателства № МК-V-03/01 и № МК-V-03/03; ЕРИК 
442 Одитни доказателства № МК-V-03/01 и № МК-V-03/03; 
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Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) 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, с изключение на едно дарение от юридическо лице, неправилно 

отчетено като предоставени средства на партия, участваща в местната коалиция.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и  

БДС-Р) са предоставени парични средства от четирима издигнати кандидати на МК и парични 

дарения от едно физическо лице и едно юридическо лице.  

Предоставените средства от кандидатите и получените дарения са в размер над една 

минимална работна заплата, с което са възникнали обстоятелства за представяне на декларации 

за произход на средствата.443  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК информация 

за имената на издигнатите кандидати, размера на предоставените от тях средства, както и 

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.444  

В законоустановения 7-дневен срок, е изпратена за публикуване в ЕРИК информация за 

имената на физическото лице, направило дарение, размера на средствата, 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.445  

По време на одита е установено едно дарение от юридическо лице, за което не е 

изпратена информация, в т.ч. и декларация за произход на средствата, за публикуване в ЕРИК, 

тъй като законоустановеният 7-дневен срок, изтича след края на предизборната кампания.446 

Такава информация, както и декларация за произход на средства по чл. 169, ал. 1 от ИК не е 

представена в Сметната палата и с отчета на местната коалиция.447 

За една агенция за осъществяване на връзки с обществеността, предоставила услуги на 

МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) е възникнало обстоятелство за изпращане на 

информация за публикуване в ЕРИК. Информацията за наименованието на агенцията не е 

изпратена от МК, с което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, 

т. 9 от същата норма.448 

Предоставената от МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) 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 наименованието на една агенция за осъществяване 

на връзки с обществеността, с която МК е работила във връзка с предизборната кампания. 

Информация за едно дарение от юридическо лице, в т.ч. и декларация за произход на 

средствата не е представена и с отчета на местната коалиция. 

 

                                                 
443 Одитни доказателства № МК-V-03/01 и № МК-V-03/05; ЕРИК 
444 Одитни доказателства № МК-V-03/01 и № МК-V-03/02; ЕРИК 
445 Одитни доказателства № МК-V-03/01 и № МК-V-03/02; ЕРИК 
446 Одитно доказателство № МК-V-03/01; ЕРИК 
447 ЕРИК 
448 Одитно доказателство № МК-V-03/04 



75 

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., МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) отчита разходи в общ размер на  

13 181 лв., в т.ч. поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата 

на съставяне на отчета, в размер на 2 520 лв.449 

По време на одита е установено, че извършените разходи от местната коалиция са за 

външни услуги и са в размер на 15 701 лв., в т.ч. 2 520 лв. поети задължения, като 

несъответствието с отразените в отчета се дължи на допусната техническа грешка.450 

Към датата извършване на одита установените поети задължения към двама доставчика 

не са разплатени.451  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

извършени по банков път, в изпълнение на изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.452 

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК с информацията, предоставена 

от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените от МК.453 

Отчетените разходи от МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) са документално 

обосновани, но не съответстват на установените при извършената проверка.454 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените 

в отчета на местната коалиция. 

Към датата на извършване на одита, местната коалиция има неразплатени 

задължения към двама доставчика. 

Всички разходи 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 15 701 лв., 

съответства на отчетения в отчета на местната коалиция, формиран е от извършените разходи, 

в т.ч неразплатените задължения от МК – 2 520 лв., и не надхвърля определения размер по чл. 

165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК СДС 

(НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) съответства на отчетения. 

 

Раздел Четвърти – МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ 

Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ е образувана от 3 политически партии –  

ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП „ВОЛЯ“ и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (ПП ДПС) 

и е регистрирана за участие в проведените на 27.10.2019 г. избори в община Димово, с 

представляващ Захарин Иванов Захариев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ за 

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

в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 1 308 лв. Приходите 

                                                 
449 ЕРИК 
450 Одитни доказателства № МК-V-03/01 и № МК-V-03/03  
451 Одитни доказателства № МК-V-03/03 и № МК-V-03/05 
452 Одитно доказателство № МК-V-03/01 
453 Одитно доказателство № МК-V-03/04 
454 Одитно доказателство № МК-V-03/03 
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са формирани от предоставени непарични средства от една455 от политическите партии, 

участващи в състава на МК в размер на 1 248 лв. и предоставени парични средства от един 

кандидат на МК - 60 лв.456  

Установените при проверката приходи от предоставени непарични средства от партия, 

участваща в МК съответстват на отчетените.  

При проверката е установено, че получено дарение от физическо лице в размер на  

60 лв.неправилно е отразено в отчета на МК като предоставени парични средства от кандидат. 

Установеното не променя общия размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания.457 Проходите на МК са отразени правилно в Приложенията към 

отчета. 

Не са установени предоставени средства от кандидати, както и направени дарения от 

еднолични търговци и юридически лица.458  

Не са установени приходи на стойност над 1 000 лв., които е следвало да постъпят по 

банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.459  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. Установените приходи са 

документално обосновани и съответстват на декларираните в отчета на местната 

коалиция, с изключение на погрешно отчетени като предоставени средства от кандидат, 

вместо  като получено парично дарение. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ е направено 

едно парично дарение от едно физическо лице, в размер под минималната работна заплата, 

поради което и не е възникнало обстоятелство за подаване на декларация за произход на 

средствата.460  

В законоустановения 5-дневен срок, не е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителя, вида, целта, и размера на дарените средства, с което не са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с чл. 171, ал. 2, т. 5 от ИК461 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.462  

От МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ не е изпратена информация в хода на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК, в несъответствие с изискванията на ИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
455 ПП ДПС 
456 ЕРИК 
457 Одитно доказателство № МК-V-04/02  
458 Одитно доказателство №№ МК-V-04/01; ЕРИК 
459 Одитно доказателство № МК-V-04/01; ЕРИК 
460 Одитно доказателство № МК-V-04/02; ЕРИК 
461 Одитно доказателство № МК-V-04/01; ЕРИК 
462 Одитно доказателство № МК-V-04/03; ЕРИК  
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Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК „НОВОТО 

ВРЕМЕ“ е 60 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки 

и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.463 

Отчетените разходи на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ са за банкови такси.464 

Местната коалиция не е извършвала разходи със стойностно изражение над 1 000 лв., с 

което да са възникнали обстоятелства за извършването им по банков в изпълнение на 

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.465 

Установените разходи на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ са документално обосновани и 

съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 308 лв., 

съответства на отчетения, и е формиран от предоставените непарични средства от едната 

политическа партия, участваща в състава на МК - 1 248 лв. и извършените разходи - 60 лв. 

Финансирането на МК не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА VI 

ОБЛАСТ ВРАЦА 

 

Част А 

ИНИЦИАНИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Враца 

са взели участие 8 инициативни комитета, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени466 всички ИнК, от тях, 6 са декларирали приходи, разходи и поети задължения на 

стойност под 1 000 лв., един е представил отчет с нулеви стойности, а един ИнК не е 

представил отчет пред Сметната палата. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са установени 

данни, различни от отчетените от тях.467  

 

Част Б 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Враца 

са взели участие 20 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени468 14 МК, от които 5 са декларирали приходи, разходи и поети задължения на 

стойност под 1 000 лв., 8 са представили отчети с нулеви стойности, а една МК не е представила 

отчет пред Сметната палата. При извършените насрещни проверки с предоставената от 

                                                 
463 ЕРИК  
464 Одитни доказателства № МК-V-04/01 и МК-V-04/03; ЕРИК 
465 Одитно доказателство № МК-V-04/01 
466 Приложение № 2 
467 Одитно доказателство № 2 
468 Приложение № 2 
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доставчиците на стоки и услуги информация за тези МК, не са установени данни, различни от 

отчетените от тях.469 

Одит за съответствие е извършен470 на 6 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Враца, включени в обхвата на одита, е 24 033 лв. 

 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Враца 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.471 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област Враца 

Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Враца са 

разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.472 

 

Раздел Първи – МК СДС  

Местна коалиция СДС е регистрирана в ОИК Борован, в състав от седем политически 

партии – ПП ЗНС, ПП ДПС, ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП НДСВ, ПП СДС, ПП 

„НОВОТО ВРЕМЕ“ и ПП „ВОЛЯ“. Местната коалиция се представлява от Десислава 

Димитрова Тодорова. 

                                                 
469 Одитно доказателство № 2 
470 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
471 Чл. 168 от ИК 
472 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област 

Враца 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП ДПС, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП НДСВ, ПП СДС, ПП 

„НОВОТО ВРЕМЕ“ И ПП „ВОЛЯ“) 

(МК СДС) 

Борован 1 057 

2. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ (АБВ, ЗС 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, РДП) 

(МК БДЦ) 

Враца 1 052 

3. БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, 

ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА (БАСТА) (ПП БАСТА, ПП 

ДПС, ПП НДСВ,ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ПП НОВОТО ВРЕМЕ) 

(МК БАСТА) 

Враца 3 478 

4. АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ, АБВ) 

(МК АБВ) 

Мездра 7 350 

5. СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ПП НФСБ, ПП БДС 

„РАДИКАЛИ“, ПП СДС) 

(МК СДС) 

Мездра 8 412 

6. АБВ (СДС, АТАКА, АБВ) 

(МК АБВ) 

Роман 2 684 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 24 033 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК СДС са в общ 

размер на 1 057 лв. и представляват предоставени собствени парични средства на ПП ДПС, 

участник в коалицията.473  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, както и предоставени средства от кандидати на местната коалиция.474     

Отчетените приходи от МК съответстват на установените.475  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК СДС 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

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, за социологически и 

рекламни агенции и агенции за осъществяване на връзки с обществеността), за които МК СДС 

е следвало да се изпраща информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.476   

 От местната коалиция за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за 

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

предизборната кампания.477  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК СДС, е 1 057 лв.  

От общо отчетените разходи, 1 007 лв. (95 на сто) са разходи за външни услуги, 

предназначени за медийни услуги от печатни и електронни медии и куриерски услуги, и 50 лв. 

са за такси. 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК СДС.478 

При направената проверка на плащанията не са установени разходи на стойност над  

1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от извършването им по банков път.479 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.480  

Отчетените разходи от МК СДС са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършенaтa проверкa.481 

                                                 
473 Средствата са предоставени в брой на два пъти. Одитни доказателства № МК-VI-01/01 и № МК-VI-01/03  
474 Одитни доказателства № МК-VI-01/01 и № МК-VI-01/03  
475 Одитни доказателства № МК-VI-01/01 и № МК-VI-01/03 
476 Одитни доказателства № МК-VI-01/01 и № МК-VI-01/03; ЕРИК 
477 Одитно доказателство № МК-VI-01/02; ЕРИК 
478 Одитно доказателство № МК-VI-01/04 
479 Одитни доказателства № МК-VI-01/01 и № МК-VI-01/03 
480 Одитни доказателства № МК-VI-01/03 и № МК-VI-01/04  
481 Одитни доказателства № МК-VI-01/01 и № МК-VI-01/03  
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Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК СДС 

съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

1 057 лв., формиран е от извършените разходи, съответства на отчетения от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Втори – МК БДЦ  

Местна коалиция БДЦ е регистрирана в ОИК Враца, в състав от четири политически 

партии – ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ (ПП БДЦ), ПП ЗС „АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ“ и ПП 

АБВ. Местната коалиция се представлява от Ангел Иванов Иванов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК БДЦ са в общ 

размер на 1 052 лв. и представляват предоставени собствени парични средства на две482 от 

политическите партии, участващи в местната коалиция.483  

Отчетените приходи съответстват на установените при извършената проверка.484  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, както и предоставени средства от кандидати на местната коалиция.485  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК БДЦ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

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, социологически и 

рекламни агенции както и агенции за осъществяване на връзки с обществеността), за които МК 

е следвало да се изпраща информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.486 

 От местната коалиция за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за един 

доставчик на медийни усуги, с който е работила във връзка с предизборната кампания.487  

  

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК БДЦ е 1 052 лв.  

                                                 
482 ПП БДЦ – 992 лв. и ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ – 60 лв. 
483 Одитни доказателства № МК-VI-02/01 и № МК-VI-02/03  
484 Одитни доказателства № МК-VI-02/01 и № МК-VI-02/03 
485 Одитни доказателства № МК-VI-02/01 и МК-VI-02/03 
486 Одитни доказателства № МК-VI-02/01 и № МК-VI-02/03; ЕРИК 
487 Одитно доказателства № МК-VI-02/02; ЕРИК 
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От общо отчетените разходи, 992 лв. (94 на сто) са разходи за външни услуги, 

предназначени за плакати, флаери и пощенски услуги и 60 лв. са за такси.  

При направената проверка на плащанията не са установени разходи на стойност над  

1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от извършването им по банков път.488 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.489 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените  

от МК.490  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.491  

Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК БДЦ 

съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

1 052 лв., формиран е от извършените разходи от местната коалиция, съответства на отчетения 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК БДЦ 

съответства на отчетения. 

 

Раздел Трети – МК БАСТА  

Местна коалиция БАСТА е регистрирана в ОИК Враца, в състав от пет политически 

партии – ПП „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И 

АПАТИЯТА“ (ПП БАСТА), ПП ДПС, ПП НДСВ, ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ и ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, и се представлява от Светлин Николаев 

Герасимов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК БАСТА са в 

размер на 3 478 лв. Приходите представляват предоставени собствени средства на ПП ДПС, 

участник в местната коалиция.492  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, както и предоставени финансирания от издигнати кандидати на местната 

коалиция.493  

При проверката е установено, че сума в размер на 3 200 лв., част от предоставените 

средства от ПП ДПС, неправилно е отразена в отчета като предоставени парични средства, 

вместо като непарични.494 Предвид на гореизложеното, посочените в отчета предоставени 

парични средства следва да бъдат намалени с 3 200 лв., а стойността на предоставени 

непарични средства да бъде увеличена със същата сума. Констатираното несъответствие не 

влияе върху общия размер на приходите на МК. 

Паричните средства в размер на 278 лв. са предоставени от ПП ДПС в брой.495 

                                                 
488 Одитни доказателства № МК-VI-02/01 и № МК-VI-02/03 
489 Одитно доказателство № МК-VI-02/04  
490 Одитни доказателства № МК-VI-02/01 и № МК-VI-2/03 
491 Одитни доказателства № МК-VI-02/03 и № МК-VI-02/04  
492 Одитни доказателства № MK-VI-03/01 и № МК-VI-03/03  
493 Одитни доказателства № MK-VI-03/01 и № МК-VI-03/03; ЕРИК 
494 Одитни доказателства № MK-VI-03/01 и № МК-VI-03/03 
495 Одитни доказателства № MK-VI-03/01 и № МК-VI-03/03 
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Набраните средства за финансиране на предизборната кампания са документално 

обосновани, съответстват на установените при извършените проверки, с изключение на 

неправилното отразяване на предоставени непарични средства като парични.  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК БАСТА 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция, с изключение на неправилно отчетени предоставени непарични средства 

като парични. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При одита не е установена инфорамция по реда на чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК (за 

получени дарения, предоставени средства от кандидати, за социологически и рекламни 

агенции, както и агенции за осъществяване на връзки с обществеността), която МК БАСТА, е 

следвало да изпрати по време на предизборната кампания за включване в ЕРИК.496 

От местната коалиция за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за доставчици 

на медийни усуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.497 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК БАСТА е  

3 478 лв.  

От общо отчетените разходи, 3 420 лв. (99 на сто от общите разходи) са за външни 

услуги, предназначени за медийни услуги от печатни и електронни медии, и 58 лв. са за 

банкови такси.498  

При направената документална проверка е установено, че част от отчетените разходи в 

размер на 3 200 лв. са с характер на предоставени непарични средства от партия, участваща в 

състава на МК, поради което общият размер на извършените разходи за предизборната 

кампания на МК следва да бъде намален с тази сума и възлиза на 278 лв.499  

При проверката е установено, че разходите на местната коалиция са със стойностно 

изражение под 1 000 лв. и не е възникнало задължение за извършването им по банков път.500  

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК с информацията, предоставена 

от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените от МК.501  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.502  

Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК БАСТА са 

документално обосновани, но несъответстват на отчетените, като са по-малко с 3 200 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
496 Одитни доказателства № MK-VI-03/01 и № МК-VI-03/03; ЕРИК 
497 Одитно доказателства № МК-VI-03/02; ЕРИК 
498 Одитни доказателства № MK-VI-03/01 и № МК-VI-03/03, ЕРИК 
499 Одитни доказателства № MK-VI-03/01 и № МК-VI-03/03 
500 Одитни доказателства № MK-VI-03/01 и № № МК-VI-03/03 
501 Одитни доказателства №№ MK-VI-03/01,  МК-VI-03/03 и МК-VI-03/04  
502 Одитни доказателства №№ MK-VI-03/01, МК-VI-03/03 и МК-VI-03/04  



83 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

3 478 лв., съответства на отчетения, формиран е от установените извършени разходи от 

местната коалиция в размер на 278 лв. и предоставени непарични средства в размер на  

3 200 лв., и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК БАСТА 

съответства на отчетения. 

 

Раздел Четвърти – МК АБВ 

Местна коалиция АБВ е регистрирана в ОИК Мездра, в състав от три политически 

партии – ПП ЗНС, ПП „ВОЛЯ“, ПП АБВ, и се представлява от Иван Аспарухов Цанов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК АБВ са в общ 

размер на 7 350 лв. От тях, 4 500 лв. представляват парични дарения от физически лица и  

2 850 лв. предоставени парични средства от издигнати кандидати на местната коалиция.503  

Даренията и предоставените средствата са в размер под 1 000 лв. и не е възникнало 

задължение за постъпването им по банков път.504 

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.505 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.506  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК АБВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК АБВ са направени парични дарения 

от 6 физически лица, като 4 от тях са в размер над минималната работна заплата и са 

предоставени парични средства от 6 кандидата, издигнати от местната коалиция, в размер под 

минималната работна заплата. 

От МК, в законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителите, вида, целта, размера на направените дарения, както и 4 

декларации за произход на средствата, в случаите в които надхвърлят 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 разпоредба.507   

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на кандидатите, 

предоставили средства и размера на предоставените от тях средства, съгласно изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата разпоредба.508    

                                                 
503 Одитни доказателства №№ MK-VI-04/01, MK-VI-04/03 и МК-VI-04/04  
504 Одитно доказателство № МК-VI-04/03  
505 Одитни доказателства № MK-VI-04/01 и № MK-VI-04/04; ЕРИК 
506 Одитни доказателства № MK-VI-04/01 и № МК-VI-04/03; ЕРИК 
507 Одитни доказателства №№ МК-VI-04/01, МК-VI-04/02, МК-VI-04/03 и МК-VI-04/04; ЕРИК 
508 Одитни доказателства №№ МК-VI-04/01, МК-VI-04/02, МК-VI-04/03 и МК-VI-04/04; ЕРИК 
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Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.509  

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.510 

От МК АБВ са спазени изискванията на ИК за изпращането на информация по време 

на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК АБВ е 7 350 лв.  

От общо отчетените разходи, 7 293 лв. (99 на сто) са за външни услуги, формирани от 

разходи за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други, масови прояви, 

наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други, и 57 лв. са за 

такси.511 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.512   

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК АБВ с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.513  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.514  

Установените разходи за предизборната кампания на МК АБВ 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

7 350 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК АБВ 

съответства на отчетения. 

 

Раздел Пети – МК СДС 

Местна коалиция СДС е регистрирана в ОИК Мездра, в състав от три политически 

партии – ПП НФСБ, ПП БДС РАДИКАЛИ и ПП СДС, и се представлява от Ралица Райкова 

Трифонова-Цветанова, Ирина Йорданова Иванова и Тони Цветанов Йорданов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК СДС са в общ 

размер на 8 480 лв. Приходите са от получени 3 парични дарения от едно физическо лице.  

                                                 
509 Одитни доказателства №  МК-VI-04/01 и № МК-VI-04/02; ЕРИК 
510 ЕРИК 
511 Одитни доказателства №№ МК-VI-04/01, МК-VI-04/03 и МК-VI-04/04 
512 Одитни доказателства № VI-04/01 и № VI-04/03 
513 Одитно доказателство № МК-VI-04/05  
514 Одитни доказателства № МК-VI-04/03 и № МК-VI-04/05  
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Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица, както 

и от кандидати, издигнати от местната коалиция.515  

Установен е един приход над 1 000 лв., постъпил по банков път, в съответствие с чл. 

170, ал. 1 от ИК.516  

Установените при проверката приходи са отразени в отчета на местната коалиция и в 

съответното приложение към него и съответстват на отчетените.517  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК СДС 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК СДС са направени 3 парични 

дарения от едно физическо лице, всяко в размер над минималната работна заплата.  

От МК, по време на предизборната кампания в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената на дарителя, вида, целта, размера 

на направените дарения, както и 3 декларации за произход на дарените средства, 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 разпоредба.518   

Информацията за даренията неправилно е представена за оповестяване в раздел 

„Дарители“ на ПП НФСБ519, в част „Регистрирани участници в ЦИК“, вместо в съответния 

раздел на МК СДС, в част „Регистрирани участници в ОИК“ в ЕРИК. 

 Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.520 

От МК СДС са спазени изискванията на ИК за изпращането на информация по време 

на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за  предизборната кампания на МК СДС е 8 412 лв.  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са формирани от разходи за: 

медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други и наеми за помещения.521  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.522   

                                                 
515 По банковата сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания е постъпила погрешно сума от 

1 000 лв. която е възстановена на лицето, и не е отразена в отчета. Одитни доказателства №№ MK-VI-05/01, МК-

VI-05/03, МК-VI-05/04 и MK-VI-05/06; ЕРИК 
516 Одитно доказателство № MK-VI-05/01 
517 Одитни доказателства № MK-VI-05/01 и № MK-VI-05/03; ЕРИК 
518 Одитни доказателства №№ МК-VI-05/01, МК-VI-05/02, МК-VI-05/03 и МК-VI-05/04; ЕРИК 
519 партия, отговаряща за приходите, разходите и счетоводната отчетност на МК 
520 Одитни доказателства № МК-VI-05/01 и № МК-VI-05/02; ЕРИК 
521 Одитни доказателства № МК-VI-05/01 и № МК-VI-05/03 
522 Одитни доказателства № МК-VI-05/01 и № МК-VI-05/03 
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Извършена е сравнителна проверка на отчетените от МК разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.523  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.524  

Отчетените разходи от МК СДС са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършенaтa проверкa.525  

Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК СДС са 

документално обосновани и съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

8 412 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК СДС 

съответства на отчетения. 

 

Раздел Шести – МК АБВ 

Местна коалиция АБВ е регистрирана в ОИК Роман, в състав от три политически  

партии – ПП СДС, ПП АТАКА и ПП АБВ, и се представлява от Калинка Дилова Капитанска и 

Димитър Каменов Димитров. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК АБВ са в общ 

размер на 2 559 лв. От тях, 59 лв. представляват предоставени собствени парични средства на 

ПП АБВ, участник в местната коалиция и 2 500 лв. предоставени парични средства от 

издигнати кандидати на местната коалиция.526 

Предоставените средствата от ПП АБВ и от издигнатите кандидати на коалицията са 

под 1 000 лв. и са постъпили в брой.527  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.528  

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.529  

От МК АБВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
523 Одитни доказателства № МК-VI-05/05 и №МК-VI-05/03 
524 Одитни доказателства № МК-VI-05/05 и № МК-VI-05/03 
525 Одитни доказателства № МК-VI-05/01 и № МК-VI-05/03  
526 Одитни доказателства №№ MK-VI-06/01, MK-VI-06/04 и МК-VI-06/03  
527 Одитни доказателства № MK-VI-06/01 и № МК-VI-06/03  
528 Одитни доказателства № MK-VI-06/01 и №MK-VI-06/04; ЕРИК  
529 Одитни доказателства № MK-VI-06/01 и № MK-VI-06/04; ЕРИК 
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 За финансиране на предизборната кампания на МК АБВ са направени 5 финансирания 

от кандидати на МК, всяко в размер под една минимална работна заплата.530 

 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.531 

 Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.532  

 От МК АБВ са спазени изискванията на ИК за изпращането на информация по време 

на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК АБВ е 2 684 лв.  

От общо отчетените разходи, 405 лв. са за материали, 2 132 лв. (83 на сто от общите 

разходи) са за външни услуги и 147 лв. са за данъци и такси.  

Разходите за външни услуги са предназначени за: плакати, флаери, диплянки, брошури 

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

други.533 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход на стойност над 1 000 лв., извършен по банков път, с което 

е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.534   

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК АБВ.535  

Отчетени са поети задължения, неразплатени към датата на сътавяне на отчета в общ 

размер на 125 лв. Установено е, че поетите задължения са за данък върху даренията и не са 

разплатени към датата на извършване на одита.536 

Отчетените разходи от МК АБВ са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършенaтa проверкa.537  

Установените разходи за предизборната кампания на МК АБВ са документално 

обосновани и съответстват на отчетените.  

Към датата на извършване на одита местната коалиция има неразплатени 

задължения в размер на 125 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК АБВ е  

2 684 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК АБВ 

съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА VІІ 

                                                 
530 Одитни доказателства № МК-VI-06/03 и № МК-VI-06/04; ЕРИК 
531 Одитни доказателства № МК-VI-06/02 и № МК-VI-06/04; ЕРИК 
532 Одитни доказателства № МК-VI-06/01 и № МК-VI-06/02; ЕРИК 
533 Одитни доказателства № МК-VI-06/01 и № МК-VI-06/03  
534 Одитни доказателства № МК-VI-06/01 и № МК-VI-06/03 
535 Одитно доказателство № МК-VI-06/05  
536 Одитни доказателства № МК-VI-06/03 и № МК-VI-06/04 
537 Одитни доказателства № МК-VI-06/01 и №МК-VI-06/03  
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ОБЛАСТ ГАБРОВО 

 

Част А 

ИНИЦИАНИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Габрово са взели участие 6 инициативни комитета, регистрирани от съответните ОИК и 

издигнали кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени538 3 ИнК, от които един е представил отчет с нулеви стойности, а два са с 

декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. При извършените 

насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези 

ИнК, не са установени данни, различни от отчетените от тях.539  

Одит за съответствие540 е извършен на 3 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на 

инициативните комитети от област Габрово, включени в обхвата на одита, е 18 920 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - ИнК ОИК в област 

Габрово 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1 МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ Дряново 6 750 

2 БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ Севлиево 10 150 

3 ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ Трявна 2 020 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОТЧЕТИ:     18 920 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Габрово 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.541 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в Габрово 
Установеният общ размер на средствата, които инициативните комитети от област 

Габрово са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.542 

 

Раздел първи - ИнК МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ 

Инициативен комитет МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ е регистриран в ОИК Дряново, за 

участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Дряново с представляващ 

Николай Янков Енчев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

ИнК МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ са в общ размер на 6 750 лв. От тях, 2 000 лв. представляват 

                                                 
538 Приложение № 2 
539 Одитно доказателство № 2 
540 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
541 Чл. 168 от ИК 
542 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
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предоставени парични средства от членове на ИнК, 900 лв.543 предоставени средства от 

издигнатия кандидат, 3 450 лв. получени парични дарения от физически лица и 400 лв. 

получено непарично дарение от юридическо лице. Всички приходи са под 1 000 лв., поради 

което не е възникнало задължение за постъпването им по банков път.544  

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него, и съответстват на отчетените.545  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От ИнК МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ са 

предоставени парични средства от 3 членове на ИнК, парични и непарични средства от 

издигнатия кандидат, получени парични дарения от 6 физически лица и 1 юридическо лице.   

 От ИнК, в законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителите физически лица, вида, целта, размера на направените 

дарения, както и една декларация за произход на средствата, надвишаващи 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 разпоредба.546 

След законоустановения 5-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на един дарител юридическо лице, вида, целта, размера на направеното 

дарение, с което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от 

същата разпоредба.547   

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на кандидата и на членове на ИнК, размера на предоставените от тях 

средства, както и две декларации за произход на средствата, надвишаващи 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 разпоредба.548 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.549   

От ИнК МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ са спазени изискванията на ИК за изпращането 

на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК, с изключение 

на информацията за едно дарение от юридическо лице, предоставена със закъснение. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
543 500 лв. парични средства и 400 лв. непарични средства 
544 Одитни доказателства № ИнК-VII-01/01 и № ИнК-VII-01/04  
545 Одитни доказателства № ИнК-VII-01/01 и № ИнК-VII-01/04; ЕРИК 
546 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-01/01, ИнК-VII-01/02 и ИнК-VII-01/04 
547 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-01/01, ИнК-VII-01/02 и ИнК-VII-01/04 
548 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-01/01, ИнК-VII-01/02 и ИнК-VII-01/04 
549 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-01/01, ИнК-VII-01/03, ИнК-VII-01/02 и ИнК-VII-01/05; ЕРИК 
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Общият размер на отчетените разходи за  предизборната кампания на ИнК МИРОСЛАВ 

СЕМОВ СЕМОВ е 5 950 лв.  

От общо отчетените разходи, 453 лв. са за материали; 4 113 лв. са за външни услуги  

(69 на сто), формирани от разходи за: медийни услуги от електронни медии, плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други, масови прояви и наеми за помещения; 1 150 лв. са за 

възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната кампания) и 34 лв. са 

за такси.550   

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход със стойностно изражение над 1 000 лв., извършен по 

банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.551 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от ИнК с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.552 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.553  

Установените разходи за предизборната кампания на ИнК МИРОСЛАВ СЕМОВ 

СЕМОВ са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на ИнК е  

6 750 лв., формиран е от извършените разходи в размер на 5 950 лв. и получените непарични 

средства и дарения в общ размер на 800 лв., съответства на отчетния от инициативния комитет 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ съответства на отчетения. 

 

Раздел втори - ИнК БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ 

Инициативен комитет БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ е регистриран в ОИК Севлиево, 

за участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Севлиево, с представляващ  

Никола Аспарухов Гърков. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК БОГОМИЛ 

ИВАНОВ ПЕТКОВ са в общ размер на 10 150 лв. От тях, 2 750 лв. представляват предоставени 

собствени парични средства на членове на ИнК, 550 лв. предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат на ИнК и 6 850 лв. получени парични дарения от 13 физически лица.  

Всички приходи са в размер под 1 000 лв., поради което не е възникнало задължение за 

постъпването им по банков път.554  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.555 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него, и съответстват на отчетените.556 

                                                 
550 Одитни доказателства № ИнК-VII-01/01 и № ИнК-VII-01/03 
551 Одитни доказателства № ИнК-VII-01/01 и № ИнК-VII-01/03 
552 Одитно доказателство № ИнК-VII-01/05 
553 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-01/01, ИнК-VII-01/03 и ИнК-VII-01/05  
554 Одитни доказателства № ИнК-VII-02/01 и № ИнК-VII-02/04  
555 Одитни доказателства № ИнК-VII-02/01и № ИнК-VII-02/04; ЕРИК 
556 Одитни доказателства № ИнК-VII-02/01 и №ИнК-VII-02/04; ЕРИК 
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Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От ИнК БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ са 

предоставени собствени парични средства от 5 членове на ИнК, парични средства от 

издигнатия кандидат и парични дарения от 13 физически лица. Предоставените средства са под 

размера на минималната работна заплата, поради което не е възникнала необходимост за 

подаване на декларация за произход на средствата.557 

От ИнК, в законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на 5 дарители, вида, целта и размера на направените от тях дарения, с 

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

разпоредба.558   

По време на предизборната кампания, след законоустановените 5-дневен559 и  

7-дневен560 срокове, е предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на  

8 дарители, вида, целта и размера на направените от тях дарения, което е в несъответствие с 

изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.561   

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената на кандидата на ИнК и размера 

на предоставените от него средства, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, 

във връзка с ал. 2, т. 6 от същата разпоредба.562  

От ИнК след законоустановения 5-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената 5 членове на ИнК и размера на предоставените от тях средства, което 

е в несъответствие с изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата 

разпоредба.563   

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.564  

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

доставчици на медийни услуги, с които е работил във връзка с предизборната кампания.565 

От ИнК БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ са спазени изискванията на ИК за изпращането 

на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК, с изключение 

на информацията за 8 дарения от физически лица и 5 финансирания от членове на ИнК, 

изпратената със закъснение. 

                                                 
557 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-02/01 ИнК-VII-02/02 и ИнК-VII-02/04  
558 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-02/01, ИнК-VII-02/02 и ИнК-VII-02/04 
559 за 3 дарения 
560 за 5 дарения 
561 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-02/01, ИнК-VII-02/02 и ИнК-VII-02/04 
562 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-02/01, ИнК-VII-02/02 и ИнК-VII-02/04 
563 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-02/01, ИнК-VII-02/02 и ИнК-VII-02/04 
564 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-01/01, ИнК-VII-02/03, ИнК-VII-02/02 и ИнК-VII-02/05  
565 ЕРИК 
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3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за  предизборната кампания на ИнК БОГОМИЛ 

ИВАНОВ ПЕТКОВ е 10 150 лв.  

От общо отчетените разходи, 9 998 лв. (98 на сто) са за външни услуги, формирани от 

разходи за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други, масови прояви, 

наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и др.; 13 лв. са за материали; 

114 лв. са за такси и 25 лв. са за дарения.566  

При направената документална проверка анализ на разходите и осъществените 

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

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.567  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи на ИнК с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.568  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.569  

Установените при одита разходи за предизборната кампания на ИнК БОГОМИЛ 

ИВАНОВ ПЕТКОВ са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

 4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на ИнК е  

10 150 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от инициативния 

комитет и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ съответства на отчетения. 

 

Раздел трети - ИнК ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ 

Инициативен комитет ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ е регистриран в ОИК Трявна, за 

участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в община Трявна, с 

представляващ от Християн Цветанов Петров. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК ИВО 

ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ са в общ размер на 2 020 лв., и представляват предоставени парични 

средства от издигнатия кандидат на ИнК.  

Приход над 1 000 лв. е постъпил по банков път, в съответствие с изискванията на  

чл. 170, ал. 1 от ИК.570 

При проверката е установено, набиране на средства в размер на 1 070 лв.571 за 

финансиране на предизборната кампания на ИнК и след приключването й, което е в 

несъответствие с ИК.572  

                                                 
566 Одитни доказателства № ИнК-VII-01/01 и № ИнК-VII-01/03 
567 Одитни доказателства № ИнК-VII-01/01 и № ИнК-VII-01/03 
568 Одитни доказателства № ИнК-VII-01/01 и № ИнК-VII-01/05 
569 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-01/01, ИнК-VII-01/03 и ИнК-VII-01/05  
570 Одитно доказателство № ИнК-VII-01/01 
571 на 05.11.2019 г. 
572 Одитно доказателство № ИнК-VII-03/01 



93 

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, както и предоставени средства от членове на ИнК.573 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета, но поради допусната 

техническа грешка в Приложение ИнК 2 към него, сумата на предоставените средства от 

кандидата, е отразена с 20 лв. по-малко.574  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От ИнК ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране. 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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ са 

предоставени собствени парични средства от издигнатия кандидат575. 

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на кандидата на 

инициативния комитет, размера на предоставените средства, както и декларация за произход 

на средствата, съгласно чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата 

разпоредба.576 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е необходимо да 

се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.577  

От ИнК ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ са спазени изискванията на ИК за изпращането 

на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на ИнК ИВО 

ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ е 2 020 лв.  

От общо отчетените разходи, 1 987 лв. (98 на сто) са за външни услуги, формирани от 

разходи за медийни услуги от печатни и електронни медии и за плакати, флаери, диплянки, 

брошури и други; и 33 лв. са за такси.578  

От ИнК ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ не са предоставени в Сметната палата първични 

счетоводни документи и други документи, потвърждаващи отчетените разходи.579  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от ИнК.580   

                                                 
573 Одитно доказателство № ИнК-VII-03/01; ЕРИК 
574 Одитно доказателство № ИнК-VII-03/01; ЕРИК 
575 едното финансиране е направено след края на предизборната кампания и информацията за него е представена 

в Сметната палата ведно с отчета на ИнК 
576 Одитни доказателства № ИнК-VII-03/01 и № ИнК-VII-03/02; ЕРИК 
577 Одитни доказателства №№ ИнК-VII-03/01, ИнК-VII-03/02 и ИнК-VII-03/03  
578 Одитно доказателство № ИнК-VII-03/01 
579 Одитно доказателство № ИнК-VII-03/03   
580 Одитно доказателство № ИнК-VII-03/04 
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Разходите не са документално обосновани, поради което не може да се изрази 

увереност за съответствие между отчетените и реално извършените разходи. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Декларирания общ размер на финансиране на предизборната кампания на ИнК е  

2 020 лв., но не може да се изрази увереност за съответствието между отчетения и реалния общ 

размер на финансиране, поради липса на представени разходооправдателни документи. 

Не може да се изрази увереност относно общия размер на финансиране на 

предизборната кампания на ИнК ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ, поради непредставяне на 

разходооправделни документи. 

 

Част Б 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Габрово са взели участие 11 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени581 2 МК, които са декларирали приходи, разходи и поети задължения на стойност 

под 1 000 лв. При извършените насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки 

и услуги информация за тези МК, не са установени данни, различни от отчетените от тях.582 

Одит за съответствие е извършен583 на 9 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Габрово, включени в обхвата на одита, е 59 907 лв. 

 

                                                 
581 Приложение № 2 
582 Одитно доказателство № 1  
583 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област 

Габрово 

Общ размер на 

финансиране 

в (лв.) 

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Габрово 9 444 

2. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ВМРО-

БНД, СДС) 

(МК ВМРО-БНД) 

Габрово 10 669 

3. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ, ПП „БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“)  

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Дряново 8 454 

4. ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ПП „СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, „ПП ДВИЖЕНИЕ 21“) 

(МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) 

Дряново 2 500 

5. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ/ 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Севлиево 7 831 

6. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ПП 

ВМРО – БНД, ПП БАСТА) 

(МК ВМРО – БНД) 

Севлиево 11 429 

7. АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ДВИЖЕНИЕ 21) 

(МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) 

Трявна 1 999 
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2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Габрово 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.584 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Габрово 

Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Габрово са 

разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.585 

 

Раздел Първи - МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Габрово, в състав от една 

коалиция от партии – КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и една политическа партия - ПП АБВ, с 

представляващ Здравко Христов Кънчев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ са в общ размер на 9 444 лв. От тях, 7 944 лв. представляват предоставени 

собствени парични средства на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, участваща в МК и 1 500 лв. 

предоставени парични средства от трима кандидати, издигнати от местната коалиция.  

Паричните средства от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ са предоставени по банков път, с 

което е изпълнено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК, а средствата от кандидатите са под  

1 000 лв., за всяко едно от тях, и са постъпили в брой.586 

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.587 

Установените при проверката приходи, са отразени в отчета и в съответните 

приложения към него, и съответстват на отчетените.588 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане 

на предизборната кампания.  

                                                 
584 Чл. 168 от ИК 
585 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
586 Одитни доказателства № MK-VII-01/01 и МК-VII-01/04 
587 Одитно доказателство № MK-VII-01/01; ЕРИК 
588 Одитно доказателство № MK-VII-01/01; ЕРИК 

8. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ /БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ/ 

(МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

Трявна 2 578 

9. МИР (КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ МИР, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АБВ) 

(МК МИР) 

Трявна 5 003 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 59 907 
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Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са 

предоставени средства от 3 кандидати, издигнати от местната коалиция. Средствата са под 

размера на минималната работна заплата, поради което не е възникнала необходимост от 

представяне на декларация за произход на средствата.589  

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на кандидатите на МК и 

размера на предоставените от тях средства, съгласно чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2,  

т. 6 от същата разпоредба.590 Информацията погрешно е публикувана в раздел „Дарители“, 

вместо в раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК.591 

Установена е една рекламна агенция, с която МК е работила във връзка с предизборната 

кампания. Информацията за наименованието й е представена за публикуване в ЕРИК 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.592  

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.593   

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на ИК за изпращането на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ е 9 444 лв.  

От общо отчетените разходи, 9 182 лв. (97 на сто) са за външни услуги, формирани от 

разходи за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други, наеми за 

помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други и други външни услуги; и 

262 лв. са за материали.594  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

банков път, което е в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.595  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.596  

Не са отчетени и установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.597  

Установените разходи за предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са 

документално обосновани и съответстват на отчетените. 
 

                                                 
589 Одитни доказателства №№ МК-VII-01/01, МК-VII-01/02 и МК-VII-01/05 
590 Одитни доказателства № МК-VII-01/01 и № МК-VII-01/02; ЕРИК 
591 ЕРИК 
592 Одитни доказателства №№ МК-VII-01/01, МК-VII-01/03 и МК-VII-01/02; ЕРИК 
593 ЕРИК 
594 Одитни доказателства № МК-VII-01/01 и № МК-VII-01/03 
595 Одитни доказателства № МК-VII-01/01 и № МК-VII-01/03 
596 Одитни доказателства №№ МК-VII-01/01, МК-VII-01/03 и МК-VII-01/05 
597 Одитни доказателства №№ МК-VII-01/01, МК-VII-01/03 и МК-VII-01/05  
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

9 444 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ съответства на отчетения. 

 

Раздел Втори - МК ВМРО - БНД 

Местна коалиция ВМРО - БНД е регистрирана в ОИК Габрово, в състав от две 

политически партии – ПП ВМРО-БНД и ПП СДС, и се представлява от Тодор Николов Тодоров 

и Веселин Димитров Данчев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК ВМРО - БНД 

са в общ размер на 10 669 лв. Представляват предоставени собствени парични средства на ПП 

ВМРО-БНД, участваща в местната коалиция.598  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, както и предоставени средства от кандидати на МК.599 

Установените при проверката приходи на МК ВМРО - БНД са отразени в отчета и в 

съответното приложение към него, и съответстват на отчетените.600  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК ВМРО - БНД са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане 

на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

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 МК ВМРО - БНД 

е следвало да се изпраща информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.601   

Установена е една рекламна агенция, с която МК е работила във връзка с предизборната 

кампания. Информацията за наименованието й е изпратена за публикуване в ЕРИК 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.602 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.603 

От МК ВМРО - БНД са спазени изискванията на ИК за изпращането на информация 

по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК. 

                                                 
598 Средствата са предоставени по касов път – 11 пъти, като всеки един приход е на стойност под 1 000 лв.; 

Одитно доказателство № MK-VII-02/01 
599 Одитно доказателство № MK-VII-02/01; ЕРИК 
600 Одитно доказателство № MK-VII-02/01; ЕРИК 
601 Одитни доказателства № МК-VII-02/01 и № МК-VII-02/03 
602 Одитни доказателства №№ МК-VII-02/01, № МК-VII-02/02 и № МК-VII-02/03 
603 ЕРИК 
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3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за  предизборната кампания на МК ВМРО - БНД 

е 10 669 лв.   

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за: медийни 

услуги от печатни медии и електронни издания на вестници, списания, информационни 

агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги; плакати, флаери, брошури 

и др.; пощенски и куриерски услуги, телефони и наеми за помещения, транспортни средства, 

рекламни съоръжения и други.604  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че няма извършени разходи със стойностно изражение над 1 000 лв.605  

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК ВМРО - БНД с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.606  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.607   

Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК ВМРО - БНД са 

документално обосновани и съответстват на отчетените.  
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

10 669 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната 

коалиция и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК ВМРО – БНД съответства на отчетения. 

 

Раздел Трети - МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Дряново, в състав от две 

политически партии – ПП АБВ и ПП ПБСД и две коалиции от партии – КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ и КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“. Местната коалиция се 

представлява от Мариана Георгиева Маринова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ са в общ размер на 8 454 лв. От тях, 339 лв. представляват предоставени собствени 

парични средства на ПП БСП, участваща в КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, 7 715 лв. направени 

парични дарения от 15 физически лица и 400 лв. предоставени парични средства от един 

издигнат кандидат на местната коалиция. Даренията и предоставените средства са в размер под 

1 000 лв., поради което не е възникнало задължение за постъпването им по банков път.608  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.609 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него, и съответстват на отчетените.610  

                                                 
604 Одитни доказателства № МК-VII-02/01 и № МК-VII-02/03 
605 Одитни доказателства № МК-VII-02/01 и № МК-VII-02/03 
606 Одитно доказателство № МК-VII-02/04 
607 Одитни доказателства №№ МК-VII-02/01, МК-VII-02/03 и МК-VII-02/04 
608 Одитни доказателства № MK-VII-03/01 и № MK-VII-03/04  
609 Одитно доказателство № MK-VII-03/01; ЕРИК 
610 Одитно доказателство № MK-VII-03/01; ЕРИК 
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Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане 

на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са направени 

парични дарения от 15 физически лица и 1 финансиране от кандидат на коалицията. Даренията 

и предоставените средства са под размера на минималната работна заплата, поради което не е 

възникнала необходимост от представяне на декларация за произход на средствата.611 

Изискуемата информация за даренията от физически лица и за един кандидат, 

предоставил средства на МК, е изпратена в Сметната палата по време на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок, съгласно изискванията 

на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата норма. Предоставената от МК 

информация за кандидата е публикувана в ЕРИК погрешно в раздел „Дарители“ вместо в 

раздел „Кандидати/членове“.612   

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.613  

По време на предизборната кампания от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, за публикуване в 

ЕРИК, е изпратена информация за доставчици на медийни услуги, с които е работила.   

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на ИК за изпращането на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за  предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ е 8 454 лв.  

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за: медийни 

услуги от други доставчици за радиоуслуги и електронни издания на вестници, списания; 

плакати, флаери, диплянки; масови прояви; наеми за помещения и други външни услуги.614  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход на стойност над 1 000 лв., които е извършене по банков път, 

в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.615  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените. 616 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.617  

                                                 
611 Одитни доказателства №№ МК-VII-03/01; МК-VII-03/02 и МК-VII-03/04  
612 Одитни доказателства №№ МК-VII-03/01; МК-VII-03/02 и МК-VII-03/04  
613 Одитни доказателства №№ МК-VII-03/01, МК-VII-03/03 и МК-VII-03/05  
614 Одитни доказателства № МК-VII-03/01 и № МК-VII-03/03 
615 Одитни доказателства № МК-VII-03/01 и № МК-VII-03/03 
616 Одитно доказателство № MK-VII-03/05; ЕРИК 
617 Одитни доказателства №№ МК-VII-03/01, МК-VII-03/03 и МК-VII-03/05  
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Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ са документално обосновани и съответстват на отчетените.  
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

8 454 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ съответства на отчетения. 

 

Раздел Четвърти - МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 

Местна коалиция ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е регистрирана в ОИК Дряново, в състав от 

две политически партии – ПП СДС и ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“, и се представлява от Стефан Янков 

Енчев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ са в общ размер на 2 500 лв., представляващи предоставени парични средства от  

5 кандидати на местната коалиция.  

Предоставените средства са под 1 000 лв., всяко едно от тях, поради което не е 

възникнало задължение за постъпването им по банков път.618  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.619 

Установените при проверката предоставени средства от кандидати на местната 

коалицията са отразени в отчета и в съответното приложение към него, и съответстват на 

отчетените.620  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане 

на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ са 

предоставени 9 финансирания от 5 издигнати кандидати на коалицията. Средствата са в размер 

под една минимална работна заплата, всяко едно от тях, и не е възникнала необходимост за 

подаване на декларация за произход на средствата.621 

Информацията за финансиранията - имена на кандидатите и размер на  предоставените 

от тях средства, е изпратена в Сметната палата за включването й в ЕРИК, в законоустановения 

7-дневен срок, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата 

норма.622  

                                                 
618 Одитни доказателства №MK-VII-04/01 и № MK-VII-04/04  
619 Одитни доказателства №MK-VII-04/01 и № MK-VII-04/04; ЕРИК 
620 Одитно доказателство № MK-VII-04/01; ЕРИК 
621 Одитни доказателства №№ МК-VII-04/01, МК-VII-04/02 и МК-VII-04/04  
622 Одитни доказателства №№ МК-VII-04/01, МК-VII-04/02 и МК-VII-04/04 
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 Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.623 

От МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ са спазени изискванията на ИК за изпращането на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ е 2 500 лв.  

От общо отчетените разходи, 2 420 лв. (97 на сто) са за външни услуги, формирани от 

разходи за плакати, флаери, диплянки и други външни услуги; 25 лв. са за материали и 55 лв. 

за такси.624  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания, е установено, че няма извършени разходи със стойностно изражение над 1 000 лв.625 

Установените при проверката разходи съответстват на отчетените.626  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.627 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.628  

Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ, са документално обосновани и съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

2 500 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ съответства на отчетения. 

 

Раздел Пети - МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Севлиево, в състав от една 

коалиция от партии - КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и три политически партии – ПП АБВ,  

ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“ и ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, и се представлява от Петинка 

Василева Михайлова и Радослав Василев Славов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ са в общ размер на 7 831 лв. От тях, 4 231 лв. представляват собствени парични 

средства на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, участваща в местната коалиция и 3 600 лв. 

предоставени парични средства от 4 кандидати на МК.629 

                                                 
623 Одитни доказателства №№ МК-VII-04/01, МК-VII-04/03 и МК-VII-04/05  
624 Одитни доказателства №№ МК-VII-04/01, МК-VII-03/03 и МК-VII-04/04 
625 Одитни доказателства №№ МК-VII-04/01, МК-VII-03/03 и МК-VII-04/04 
626 Одитни доказателства №№ МК-VII-04/01, МК-VII-03/03 и МК-VII-04/04 
627 Одитно доказателство № МК-VII-04/05 
628 Одитни доказателства №№ МК-VII-04/01, МК-VII-03/03, МК-VII-04/04 и МК-VII-04/05  
629 Одитни доказателства № MK-VII-05/01 и № MK-VII-05/04 
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Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.630  

Предоставените средства над 1 000 лв. са постъпили по банков път, в съответствие с 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.631 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета на МК и в съответните 

приложения към него, и съответстват на отчетените.632  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане 

на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са 

предоставени парични средства от 4 кандидати на коалицията.633 

Информацията за имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, 

както и декларации за произход на средствата, е изпратена за публикуване в ЕРИК, в 

законоустановения 7-дневен срок, 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.634 Предоставената от МК информация за кандидатите 

е публикувана в ЕРИК погрешно в раздел „Дарители“ вместо в раздел „Кандидати/членове“.635  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.636  

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за 

доставчици на медийни услуги, с които е работила по време на предизборната кампания.   

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на ИК за изпращането на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ е 7 831 лв. От тях, 1 521 лв. са за канцеларски материали и 6 310 лв. (81 на сто от 

общите разходи) са за външни услуги, формирани от разходи за: медийни услуги от печатни 

медии, други доставчици за аудио-визуални медийни услуги, електронни издания, списания, 

информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги; плакати, 

флаери, диплянки и др.; масови прояви; наеми за помещения, транспортни средства, рекламни 

съръжения и други и други разходи за външни услуги.637    

                                                 
630 Одитно доказателство № MK-VII-05/01м ЕРИК  
631 Одитни доказателства № MK-VII-05/01 и № MK-VII-05/04  
632 Одитно доказателство № MK-VII-05/01 
633 Одитни доказателства № МК-VII-05/01 и № МК-VII-05/04  
634 Одитни доказателства № МК-VII-05/04 и № МК-VII-05/02; ЕРИК 
635 Одитно доказателство № MK-VII-05/02; ЕРИК 
636 Одитни доказателства №№ МК-VII-05/01, МК-VII-05/03 и МК-VII-05/05  
637 Одитни доказателства № МК-VII-05/01 и № МК-VII-05/03 



103 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход на стойност над 1 000 лв., извършен по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.638  

Извършена е сравнителна проверка на разходите отчетени от МК с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.639  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.640  

Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ са документално обосновани и съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на  предизборната кампания на МК е  

7 831 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК „БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ“ съответства на отчетения. 

 

Раздел Шести - МК ВМРО - БНД 

Местна коалиция ВМРО – БНД е регистрирана в ОИК Севлиево, в състав от две 

политически партии – ПП ВМРО-БНД и ПП БАСТА, и се представлява от Христо Гошев 

Гунчев и Зорница Алексиева Павлова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК ВМРО - БНД 

са в общ размер на 11 429 лв., представляващи предоставени парични средства от една641 от 

партиите, участващи в местната коалиция.642 

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, както и финансирания от кандидати, издигнати от МК.643 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответното приложение 

към него, и съответстват на отчетените.644 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК ВМРО - БНД са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане 

на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
638 Одитни доказателства № МК-VII-05/01 и № МК-VII-05/03 
639 Одитни доказателства № МК-VII-05/01 и № МК-VII-05/05 
640 Одитни доказателства №№ МК-VII-05/01, МК-VII-05/03 и МК-VII-05/05  
641 ПП ВМРО - БНД 
642 Средствата са предоставени по касов път – 12 пъти, като всеки един приход е на стойност под 1 000 лв.; 

Одитно доказателство № MK-VII-06/01 
643 Одитно доказателство № MK-VII-06/01; ЕРИК 
644 Одитно доказателство № MK-VII-06/01; ЕРИК 
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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 МК ВМРО - БНД 

е следвало да изпраща информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.645 

Установена е една рекламна агенция, с която МК е работила във връзка с предизборната 

кампания. Информацията за наименованието на рекламната агенция е изпратена за 

публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, съгласно изискването на чл. 171,  

ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.646  

По време на предизборната кампания от МК за публикуване в ЕРИК е изпратена 

информация за доставчици на медийни услуги, с които коалицията е работила.   

От МК ВМРО - БНД са спазени изискванията на ИК за изпращането на информация 

по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за  предизборната кампания на МК ВМРО - БНД 

е 11 429 лв.  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, формирани от разходи за: медийни 

услуги от печатни медии и други доставчици за аудио-визуални медийни услуги, плакати, 

флаери, брошури и други външни услуги.647  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходи на стойност над 1 000 лв., са разплатени по банков път, 

което е в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.648 

Извършена е сравнитална проверка на разходите, отчетени от МК ВМРО - БНД с 

информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените.649  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.650  

Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК ВМРО - БНД са 

документално обосновани и съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

11 429 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната 

коалиция и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК ВМРО-БНД съответства на отчетения. 

 

Раздел Седми - МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е регистрирана в ОИК 

Трявна, в състав от една коалиция от партии – КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ 

и една политическа партия - ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“, и се представлява от Добринка Иванова 

Манева и Румяна Ганчева Колева. 

 

                                                 
645 Одитни доказателства №№ МК-VII-06/01, МК-VII-06/02, МК-VII-06/03 и МК-VII-06/04 
646 Одитни доказателства №№ МК-VII-06/01, МК-VII-06/02, МК-VII-06/03 и МК-VII-06/04; ЕРИК 
647 Одитни доказателства № МК-VII-06/01 и № МК-VII-06/03 
648 Одитни доказателства № МК-VII-06/01 и № МК-VII-06/03 
649 Одитно доказателство № MK-VII-06/04; ЕРИК 
650 Одитни доказателства №№ МК-VII-06/01, МК-VII-06/03 и МК-VII-06/04 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ са в общ размер на 2 000 лв. Представляват 

предоставени парични средства от 5 кандидати на местната коалиция.651  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.652 

Установените при проверката предоставени средства от кандидати са отразени в отчета 

и в съответното приложение към него, и съответстват на отчетените.653 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ са спазени изискванията на Изборния 

кодекс относно източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране 

и подпомагане на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ са направени 5 финансирания от 5 издигнати кандидати на местната коалиция. 

Средствата са под размера на една минимална работна заплата, поради което не е възникнала 

необходимост от представяне на декларация за произход на средствата.654 

Информацията за финансиранията – имена на кандидатите и размера на предоставените 

от тях средства, е изпратена в Сметната палата за включване в ЕРИК, в законоустановения  

7-дневен срок, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата 

норма.655  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.656   

От МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е 1 999 лв.  

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за: медийни 

услуги от печатни медии и други доставчици за аудио-визуални медийни услуги, и наеми за 

помещения.657  

                                                 
651 Средствата са предоставени по касов път, като всеки един приход е на стойност под 1 000 лв.; Одитни 

доказателства № MK-VII-07/01 и № МК-VII-07/04 
652 Одитно доказателство № MK-VII-07/01 
653 Одитно доказателство № MK-VII-07/01; ЕРИК 
654 Одитни доказателства №№ МК-VII-07/01, МК-VII-07/02 и МК-VII-07/04  
655 Одитни доказателства №№ МК-VII-07/01, МК-VII-07/02 и МК-VII-07/04 
656 Одитни доказателства №№ МК-VII-07/01, МК-VII-07/03 и МК-VII-07/05  
657 Одитни доказателства № МК-VII-07/01 и № МК-VII-07/03  
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При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен, един разход на стойност над 1 000 лв., който е платен в брой, в 

несъответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.658  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени извършени от МК разходи.659 

Установените при проверката разходи съответстват на отчетените от МК.660  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.661  

Установените разходи за предизборната кампания на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

Установено е извършено плащане над 1 000 лв. в брой, което е в несъответствие с  

чл. 170, ал. 1 от ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

1 999 лв., формиран е от извършените разходи от местната коалиция, съответства на отчетения 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ съответства на отчетения. 
 

Раздел Осми - МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ е регистрирана в ОИК Трявна, 

в състав от две политически партии – ПП ПБСД и ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, и се 

представлява от Нели Райкова Цанева и Гергана Василева Ганчева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ са 3 500 лв. Представляват предоставени парични 

средства от 7 издигнати кандидати на местната коалиция.662  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.663 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответното приложение 

към него и съответстват на отчетените.664  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ са спазени изискванията на Изборния 

кодекс относно източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране 

и подпомагане на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

                                                 
658 Одитни доказателства № МК-VII-07/01 и № МК-VII-07/03 
659 Одитно доказателство № МК-VII-07/04 
660 Одитни доказателства № МК-VII-07/01 и № МК-VII-07/03; ЕРИК 
661 Одитни доказателства №№ МК-VII-07/01, МК-VII-07/03 и МК-VII-07/05 
662 Средствата са предоставени по касов път, като всеки един приход е на стойност под 1 000 лв.; Одитно 

доказателство № MK-VII-08/01 
663 Одитно доказателство № MK-VII-08/01; ЕРИК 
664 Одитно доказателство № MK-VII-08/01; ЕРИК 
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 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 За финансиране на предизборната кампания на МК БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ са предоставени парични средства от 7 кандидати на местната 

коалицията. Средствата са под минималната работна заплата, всяко едно от тях, и не е 

възникнала необходимост за подаване на декларация за произход на средствата.665  

Информацията за имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, 

е изпратена за публикуване в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок, с което са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.666   

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.667  

От МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ е 2 578 лв. 

Всички отчетени разходи са за външни услуг и са формирани от разходи за: медийни 

услуги от печатни медии и други доставчици за аудио-визуални медийни услуги, плакати, 

флаери, диплянки и др., наеми за помещения.668   

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че няма извършени разходи със стойностно изражение над 1 000 лв., 

което не налага разплащането им по банков път.669 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.670   

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.671  

Установените разходи за предизборната кампания на МК БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ са документално обосновани и съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

2 578 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

 Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ съответства на отчетения. 

 

Раздел Девети - МК МИР  

                                                 
665 Одитно доказателство № MK-VII-08/01 
666 Одитни доказателства № MK-VII-08/01 и № МК-VII-08/02  
667 Одитни доказателства №№ МК-VII-08/01, МК-VII-08/03 и МК-VII-08/04; ЕРИК 
668 Одитни доказателства № МК-VII-08/01 и № МК-VII-08/03 
669 Одитни доказателства № МК-VII-08/01 и № МК-VII-08/03 
670 Одитни доказателства №№ МК-VII-08/01, МК-VII-08/03 и МК-VII-08/04  
671 Одитни доказателства №№ МК-VII-08/01, МК-VII-08/03 и МК-VII-08/04  
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Местна коалиция МИР е регистрирана в ОИК Трявна, в състав от една коалиция от 

партии - КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и две политически партии – ПП „МИР“ и ПП АБВ, и се 

представлява от Татяна Атанасова Рачева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК МИР са в общ 

размер на 5 003 лв., и представляват предоставени парични средства на КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“, участваща в местната коалиция.672 

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, както и предоставени средства от кандидати на МК.673  

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответното приложение 

към него и съответстват на отчетените.674  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК МИР са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците на 

финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на 

предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

 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 и предоставени средства от кандидати, за социологически и 

рекламни агенции и агенции за осъществяване на връзки с обществеността), за които следва да 

се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.675  

По време на предизборната кампания от МК за публикуване в ЕРИК е изпратена 

информация за доставчици на медийни услуги, с които е работила.   

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК МИР е 5 003 лв.  

От общо отчетените разходи, 648 лв. са за канцеларски материали и 4 354 лв. (87 на сто) 

са за външни услуги, формирани от разходи за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки и 

др., масови прояви и други външни услуги.676  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.677  

Установените при проверката разходи съответстват на отразените в отчета на МК.678 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен разход със стойностно изражение над 1 000 лв., извършен по банков път, 

в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.679  

                                                 
672 Средствата са предоставени по касов път – 6 пъти, като всеки един приход е на стойност под 1 000 лв.; 

Одитно доказателство № MK-VII-09/01 
673 Одитно доказателство № MK-VII-09/01; ЕРИК 
674 Одитно доказателство № MK-VII-09/01; ЕРИК 
675 Одитни доказателства №№ МК-VII-09/01, МК-VII-09/03 и МК-VII-09/04   
676 Одитни доказателства № МК-VII-09/01 и № МК-VII-09/03 
677 Одитно доказателство № МК-VII-09/04  
678 Одитни доказателства №№ МК-VII-09/01, МК-VII-09/03 и МК-VII-09/04   
679 Одитни доказателства № МК-VII-09/01 и № МК-VII-09/03 
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Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК МИР са 

документално обосновани и съответстват на отчетените.  
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК е  

5 003 лв. съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК МИР 

съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА VIII 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Добрич са взели участие 8 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени680  

6 ИнК, като от 3 са декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 

лв. и от 3 са представени отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за ИнК не са установени данни, 

различни от отчетените от тях681. 

Одит за съответствие е извършен682 на 2 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчети на ИнК от 

област Добрич, включени в обхвата на одита, възлиза на 5 622 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - ИнК ОИК в област 

Добрич 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ Балчик 2 847 

2. МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА Каварна 2 775 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОТЧЕТИ: 5 622 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Добрич 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.683 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Добрич 

                                                 
680 Приложение № 2 
681 Одитно доказателство № 2 
682 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
683 Чл. 168 от ИК 
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Установеният общ размер на средствата, които инициативните комитети от област 

Добрич са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.684 

 

Раздел Първи – ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ 

Инициативен комитет НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Балчик, с представляващ Светлин 

Иванов Илчев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ 

АНГЕЛОВ 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 2 847 лв. 

Отчетените приходи представляват предоставени собствени средства на член на 

инициативния комитет - 482 лв. и собствени средства на издигнатия кандидат - 2 365 лв. 

Финансирането от член на ИнК е формирано съответно от 50 лв. парични средства и  

432 лв. - непарични средства, предоставени под формата на две заплатени услуги685 за 

предизборната кампания. Собствените средства на издигнатия от ИнК кандидат са непарични 

средства, предоставени под формата на заплатени услуги686 за предизборната кампания. Не са 

установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.687 

Установените при проверката приходи от предоставени парични и непарични средства 

съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните приложения към него.688 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.689 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ 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. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ са 

предоставени парични и непарични средства от член на инициативния комитет и издигнатия 

кандидат. Финансиранията от члена на ИнК са с размер и стойност под една минимална 

работна заплата.690  

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

от ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ, е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация за 3 финансирания със средства на член на ИнК – имена и размер на 

                                                 
684 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
685 Услугите са със стойност съответно 288 лв. и 144 лв. 
686 Услугите са със стойност съответно 425 лв., 180 лв., 800 лв. и 960 лв. 
687 Одитни доказателства № ИнК-VIII-01/01 и № ИнК-VIII-01/02  
688 Одитни доказателства № ИнК-VIII-01/01 и № ИнК-VIII-01/02; ЕРИК 
689 Одитни доказателства № ИнК-VIII-01/01 и № ИнК-VIII-01/02 
690 Одитно доказателство № ИнК-VIII-01/01; ЕРИК 
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предоставените 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.691 

В законоустановения 7-дневен срок, от ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ е 

изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 4 финансирания със средства на 

кандидата на инициативния комитет – имена и размер на предоставените средства, както и  

2 декларации за произход на средствата в размер над минималната работна заплата, в 

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

норма.692  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.693  

От ИнК е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работил във връзка с предизборната кампания.694 

Предоставената от ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ 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 за предизборната кампания на  

ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ е 2 847 лв.695  

Не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към 

датата на съставяне на отчета.696 

Установено е, че предоставените непарични средства от член на ИнК и от издигнатия 

кандидат, на обща стойност 2 797 лв. неправилно са включени в разходната част на отчета. Въз 

основа на установеното, общият размер на разходите на ИнК е 50 лв., формирани от: 15 лв. 

други разходи за външни услуги и за банкови такси – 35 лв.697  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи извършени от инициативния комитет.698  

Отчетените разходи от ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ са документално 

обосновани с първични счетоводни документи, но не съответстват на установените при 

извършената проверка, като са повече с 2 797 лв.699  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.700  

Отчетените разходи от ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ са документално 

обосновани и несъответстват на установените, като са повече с 2 797 лв. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
691 Одитни доказателства №№ ИнК-VIII-01/02, ИнК-VIII-01/03 и ИнК-VIII-01/04; ЕРИК 
692 Одитни доказателства № ИнК-VIII-01/01 и № ИнК-VIII-01/03; ЕРИК 
693 Одитни доказателства № ИнК-VIII-01/01 и № ИнК-VIII-01/02; ЕРИК 
694 ЕРИК 
695 В отчета на ИнК, в раздел II „Извършени разходи за предизборната кампания“, неправилно са отразени 

разходи в размер на 2 797 лв., представляващи предоставени непарични средства на член и кандидат на ИнК.  
696 Одитни доказателства № ИнК-VIII-01/01 и № ИнК-VIII-01/02; ЕРИК 
697 Одитни доказателства № ИнК-VIII-01/01 и № ИнК-VIII-01/02; ЕРИК 
698 Одитно доказателство № ИнК-VIII-01/05 
699 Одитни доказателства № ИнК-VIII-01/01 и № ИнК-VIII-01/02  
700 Одитни доказателства № ИнК-VIII-01/01 и № ИнК-VIII-01/02; ЕРИК 
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Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ е 2 847 лв., формиран е от извършените разходи в размер 

на 50 лв. и получените непарични средства на стойност 2 797 лв., отговаря на отчетения и не 

надхвърля определения с чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания за кмет на община с население до 30 хил. жители.701 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на отчетения от ИнК. 
 

Раздел Втори – ИнК МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА 

Инициативен комитет МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Каварна, с представляващ Илка Илиева 

Русева. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК МИЛЕНА МИХАЙЛОВА 

БОНЧЕВА 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 2 775 лв. 

Формираните приходи са от парични дарения от три физически лица в размер на  

1 665 лв., 555 лв. предоставени парични средства от един член на инициативния комитет и 

парични средства на издигнатия кандидат в размер на 555 лв. Не са установени направени 

дарения от еднолични търговци и юридически лица.702 

Установените при проверката приходи от дарения и предоставени парични средства 

съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните приложения към него.703 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.704 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА 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. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
В хода на предизборната кампания от ИнК МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА, в 

законоустановения 7-дневен срок, е изпратена и публикувана информация в ЕРИК за имената 

на трима дарители, вида, целта и размера на направените от тях дарения705, в съответствие с 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.706  

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

за публикуване в ЕРИК информация за имената и размера на предоставените средства от 

                                                 
701 25 000 лв. 
702 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/01 и № ИнК-VIII-02/02  
703 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/01 и № ИнК-VIII-02/02; ЕРИК 
704 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/01 и № ИнК-VIII-02/02 
705 Направените дарения не надвишават една минимална работна заплата. 
706 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/02 и № ИнК-VIII-02/03; ЕРИК 
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кандидата и един член на ИнК, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.707  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на инициативния комитет, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.708  

От ИнК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работил във връзка с предизборната кампания.709 

Предоставената от ИнК МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА 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 за предизборната кампания на ИнК МИЛЕНА 

МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА е 2 775 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.710 

От общо отчетените разходи, 2 674 лв. (96 на сто) са за външни услуги, които са 

формирани от разходи за: медийни услуги от печатни и електронни медии, плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други, масови прояви  и други външни услуги. Общият размер на 

разходите се допълва от 50 лв. разходи за материали и 51 лв. за банкови такси.711  

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от ИнК с информация 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от инициативния комитет.712  

Отчетените разходи от ИнК МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА са документално 

обосновани и съответстват на установените при извършената проверка.713  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.714  

Отчетените разходи от ИнК МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА са документално 

обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общият размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА е 2 775 лв., формиран е от извършените разходи, 

отговаря на отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК, максимален общ 

размер на финансиране на предизборната кампания за кмет на община с население до  

30 хил. жители.715 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

                                                 
707 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/02 и № ИнК-VIII-02/03; ЕРИК 
708 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/01 и № ИнК-VIII-02/02; ЕРИК 
709 ЕРИК 
710 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/01 и № ИнК-VIII-02/02; ЕРИК 
711 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/01 и № ИнК-VIII-02/02; ЕРИК 
712 Одитни доказателства №№ ИнК-VIII-02/01, ИнК-VIII-02/02 и ИнК-VIII-02/04; ЕРИК 
713 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/01 и № ИнК-VIII-02/02 
714 Одитни доказателства № ИнК-VIII-02/01 и № ИнК-VIII-02/02; ЕРИК 
715 25 000 лв. 
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Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Добрич са взели участие 10 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени716 2 МК, от 

които едната е с декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв., 

а от другата е представен отчет с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация, за тези МК не са установени 

данни, различни от отчетените от тях717. 

Одит за съответствие е извършен718 на 8 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчети на МК от 

област Добрич, включени в обхвата на одита, възлиза на 166 976 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област 

Добрич 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. АБВ-ЗСАС Балчик 1 735 

2. ВМРО (ГЕРБ, СДС) Балчик 31 800 

3. ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) Добрич 19 626 

4. ГЕРБ (СДС) Добрич 41 820 

5. НФСБ (АБВ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС) Добрич 56 992 

6. ГЕРБ (ЗНС) Добричка 6 170 

7. ГЕРБ (СДС) Каварна 6 140 

8. АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) Каварна 2 693 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 166 976 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Добрич 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверения при 

одита местни коалиции.719 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Добрич 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Добрич са 

разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.720 
 

Раздел Първи – МК АБВ-ЗСАС 

Местна коалиция АБВ-ЗСАС е регистрирана за участие в проведените на 27.10.2019 г. 

избори за общински съветници и кметове от ОИК Балчик в състав от две политически  

                                                 
716 Приложение № 2 
717 Одитно доказателство № 2 
718 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
719 Чл. 168 от ИК 
720 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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партии – ПП АБВ и ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, се представлява от Велко Георгиев 

Михайлов. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК АБВ-ЗСАС 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 1 652 лв.  

 Формираните приходи са от парични дарения от 2 физически лица - 1 068 лв. и 

предоставени парични средства от издигнат от коалицията кандидат - 584 лв. Не са установени 

направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.721  

Установените при проверката приходи от парични дарения и предоставени парични 

средства съответстват на отчетените в отчета и на отразените в приложенията към него.722 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.723 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК АБВ-ЗСАС 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. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК АБВ-ЗСАС са получени дарения от 

две физически лица. Направените дарения не надвишават една минимална работна заплата.724  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация относно имената на двамата дарители, вида, целта и размера на направените от 

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

същата норма.725  

За предизборната кампания на МК АБВ-ЗСАС са направени 2 финансирания със 

средства на един кандидат на коалицията, които са в размер под една минимална работна 

заплата.726  

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

от МК АБВ-ЗСАС, е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за имената на 

кандидата и размера на предоставените средства727, с което са спазени изискванията на чл. 171, 

ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.728  

                                                 
721 Одитни доказателства № МК-VIII-01/01 и № МК-VIII-01/02  
722 Одитни доказателства № МК-VIII-01/01 и № МК-VIII-01/02; ЕРИК 
723 Одитни доказателства № МК-VIII-01/01 и № МК-VIII-01/02 
724 Одитни доказателства № МК-VIII-01/01 и № МК-VIII-02/01; ЕРИК 
725 Одитни доказателства № МК-VIII-01/02 и № МК-VIII-01/03; ЕРИК 
726 Одитни доказателства № МК-VIII-01/02 и № МК-VIII-01/03; ЕРИК 
727 Предоставени са и декларации за произход на средствата на кандидата - общият им размер надвишава 

минималната работна заплата.  
728 Одитни доказателства № МК-VIII-01/02 и № МК-VIII-01/03; ЕРИК 
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Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.729 

От МК АБВ-ЗСАС е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.730 

Предоставената от МК АБВ-ЗСАС 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., МК АБВ-ЗСАС отчита разходи в общ размер на 1 735 лв., в т.ч. 83 лв. поети 

задължения, неразплатени към датата на съставянето на отчета.  

Отчетените разходи са за: външни услуги - 1 605 лв. (97 на сто), представляващи разходи 

за медийни услуги от печатни медии; данък върху даренията – 83 лв. и банкови такси - 47 лв.731  

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК с информацията, предоставена 

от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените от 

местната коалиция.732  

Извършена е проверка и анализ на поетите задължения, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета. Отчетените поети задължения са за данък върху направените парични 

дарения от физически лица и са в общ размер на 83 лв. Установено е, че към датата на 

извършване на проверката, поетите задължения са неразплатени от МК АБВ-ЗСАС.733  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК АБВ-ЗСАС са 

документално обосновани.734  

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.735  

Отчетените разходи от МК АБВ-ЗСАС са документално обосновани и съответстват 

на установените от извършените проверки. 

Към датата на извършване на одита, отчетените от МК АБВ-ЗСАС поети 

задължения остават неразплатени. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК АБВ-ЗСАС е 1 735 лв., формиран от извършените разходи – 1 735 лв., в т.ч. 83 лв. и поети 

задължения, неразплатени към датата на съставяне на отчета, отговаря на отчетения и не 

надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „a“ от ИК, максимален общ размер на 

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

                                                 
729 Одитни доказателства № МК-VIII-01/01 и № МК-VIII-01/02; ЕРИК 
730 ЕРИК 
731 Одитни доказателства № МК-VIII-01/01 и № МК-VIII-01/02; ЕРИК 
732 Одитно доказателство № МК-VIII-01/04 
733 Одитни доказателства №№ МК-VIII-01/01, МК-VIII-01/02 и МК-VIII-01/05 
734 Одитни доказателства № МК-VIII-01/01 и № МК-VIII-01/02 
735 Одитни доказателства № МК-VIII-01/01 и № МК-VIII-01/02  
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Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 
 

Раздел Втори – МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) 

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС) е регистрирана за участие в проведените на 

27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове от ОИК Балчик в състав от три 

политически партии – ПП ВМРО-БНД, ПП „ГЕРБ“ и ПП СДС, и се представлява от Атанас 

Илиев Атанасов. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) е 31 900 лв. 

 Формираните приходи са от собствени средства на една736 от политическите партии, 

участващи в коалицията в размер на 900 лв., дарения от 3 физически лица - 12 000 лв. и  

19 000 лв. предоставени парични средства от 5 издигнати от местната коалиция кандидати. Не 

са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.737 

 Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и в 

съответните приложения към него.738 

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

с чл. 170, ал. 1 от ИК.739  

 Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи и на декларираните в отчета на МК.740  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за 

финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

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

изискванията на Изборния кодекс. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) са получени 

дарения от три физически лица. Направените дарения надвишават една минимална работна 

заплата.741  

В законоустановения 7-дневен срок, не е изпратена за публикуване в ЕРИК информация 

за имената на тримата дарители, вида, целта и размера на направените от тях дарения, както и 

декларации за произход на средствата, 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.742  

                                                 
736 ПП ГЕРБ 
737 Одитни доказателства № МК-VIII-02/01 и № МК-VIII-02/02; 
738 Одитни доказателства № МК-VIII-02/01 и № МК-VIII-02/02 
739 Одитно доказателство № МК-VIII-02/01 
740 Одитни доказателства № МК-VIII-02/01 и № МК-VIII-02/02 
741 Одитни доказателства №№ МК-VIII-02/01, МК-VIII-02/02 и МК-VIII-02/03; ЕРИК 
742 Одитни доказателства №№ МК-VIII-02/01, МК-VIII-02/02 и МК-VIII-02/04; ЕРИК 
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За предизборната кампания на МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) са направени финансирания от 

петима кандидати на коалицията, които са в размер над една минимална работна заплата.743  

В законоустановения 7-дневен срок, от местната коалицията, не е изпратена за 

публикуване в ЕРИК, информация за имената на кандидатите, размера на предоставените от 

тях средства, както и пет декларации за произход на средствата, 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.744 

Информацията за направените дарения и предоставените средства на кандидати, 

издигнати от местната коалиция, и декларациите за произход на средствата, са представени в 

Сметната палата ведно с отчета на МК ВМРО (ГЕРБ, СДС). 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.745 

В хода на предизборната кампания от МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) не е предоставена за 

публикуване в ЕРИК информация във връзка с направени три дарения от физически лица и 

предоставени средства от петима кандидати, с което са не са спазени изисквания 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., МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) отчита разходи в общ размер на 31 800 лв.  

При проверката е установено, че отчетените изразходвани суми са неправилно 

разпределени по видове разходи съгласно елементите на отчета. Разходите за предизборната 

кампания на МК са за: външни услуги – 31 701 лв., формирани от: 2 165 лв. за медийни услуги 

от печатни медии, 5 030 лв. за електронни медии, 2 160 лв. за електронни издания на вестници, 

1 896 лв. за плакати, флаери, диплянки и брошури, 17 528 лв. за масови прояви, 2 922 лв. наеми 

за помещения, транспортни средства и рекламни съоръжения; и банкови такси – 110 лв.746  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) разходи с 

информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от местната коалиция, с изключение на извършен разход за 

предоставена услуга на стойност 380 лв., който не е включен в отчета. Към датата на 

представяне на отчета в Сметната палата фактурата за предоставената услуга не е представена 

в МК за навременното й включване в отчета.747  

Въз основа на установеното, общият размер на разходите възлиза на 32 180 лв. 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.748 

Установените разходи от МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) са документално обосновани с 

първични счетоводни документи и съответстват на отчетените, с изключение на неотразен в 

отчета разход на стойност 380 лв., представляващ част от разходите за външни услуги.749  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.750 

                                                 
743 Одитни доказателства №№ МК-VIII-02/01, МК-VIII-02/02 и МК-VIII-02/03; ЕРИК 
744 Одитни доказателства №№ МК-VIII-02/01, МК-VIII-02/02 и МК-VIII-02/04; ЕРИК 
745 Одитни доказателства № МК-VIII-02/01 и № МК-VIII-02/02; ЕРИК 
746 Одитни доказателства №№ МК-VIII-02/01, МК-VIII-02/02 и МК-VIII-02/05 
747 Одитни доказателства №№ МК-VIII-02/04, МК-VIII-02/05 и МК-VIII-02/06 
748 Одитни доказателства № МК-VIII-02/01 и № МК-VIII-02/02 
749 Одитни доказателства № МК-VIII-02/04 и № МК-VIII-02/06 
750 Одитни доказателства № МК-VIII-02/01 и № МК-VIII-02/02 
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Установените разходи за предизборната кампания не съответстват на отчетените, 

като са повече с 380 лв. 

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

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) е 32 180 лв., формиран е от установените изразходвани средства от 

МК, не отговаря на отчетения, но не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „a“ от ИК, 

максимален общ размер на финансиране на предизборната кампания при избори за общински 

съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция не съответства на отчетения, като го надвишава с 380 лв. 
 

Раздел Трети – МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) 

Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) е регистрирана за участие в проведените 

на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове от ОИК Добрич в състав от четири 

политически партии – ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ (ПП ДБГ),  

ПП НДСВ, ПП ССД и ПП „ГЛАС НАРОДЕН“. Местната коалиция се представлява от Михаел 

Росенов Игнатов и Нивелин Маринов Радичков. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) е  

19 630 лв.  

 Формираните приходи са от дарения от 5 физически лица - 4 820 лв. и предоставени 

парични средства от 15 издигнати от МК кандидати - 14 810 лв. Не са установени направени 

дарения от еднолични търговци и юридически лица.751  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.752 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.753 

 Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.754 

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

 От МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН,) 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. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
751 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01; № МК-VIII-03/02; ЕРИК 
752 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01; № МК-VIII-03/02; ЕРИК 
753 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01; № МК-VIII-03/02 
754 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01; № МК-VIII-03/02 
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За финансиране на предизборната кампания на МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) са 

получени дарения от пет физически лица. Направените дарения надвишават една минимална 

работна заплата.755 

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

от МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация за пет дарения – имената на физическите лица, вида, целта и размера на 

направените от тях дарения, както и пет декларации за произход на средствата в размер над 

минималната работна заплата, в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма.756  

За предизборната кампания на МК ДБГ (ДБГ, НДСВ ССД ГН) са направени 

финансирания от петнадесет кандидати на местната коалиция, които са в размер над една 

минимална работна заплата.757 

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

от МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация за 15 финансирания със средства на кандидатите на местната коалиция – имена и 

размер на предоставените средства, както и 15 декларации за произход на средствата в размер 

над минималната работна заплата, в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, 

във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.758  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.759 

Предоставената от МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) 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., от MK ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) са отчетени разходи в размер на 19 626 лв. 

От тях, разходи за материали – 3 482 лв., разходи за външни услуги – 16 108 лв. (82 на сто) и 

разходи за банкови такси - 36 лв.  

Отчетените разходи за външни услуги са формирани от разходи за: медийни услуги от 

печатни медии, електронни медии, електронни издания на вестници, плакати, флаери, 

диплянки и брошури, масови прояви и  наеми на транспортни и рекламни съоръжения.760  

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МКс информацията, предоставена 

от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените от 

местната коалиция.761  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.762  

                                                 
755 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01 и № МК-VIII-03/02; ЕРИК 
756 Одитни доказателства №№ МК-VIII-03/01, МК-VIII-03/02 и МК-VIII-03/03; ЕРИК 
757 Одитни доказателства №№ МК-VIII-03/01, МК-VIII-03/02 и МК-VIII-03/03; ЕРИК 
758 Одитни доказателства №№ МК-VIII-03/01, МК-VIII-03/02 и МК-VIII-03/03; ЕРИК 
759 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01 и № МК-VIII-03/02; ЕРИК 
760 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01 и № МК-VIII-03/02 
761 Одитно доказателство № МК-VIII-03/04 
762 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01 и № МК-VIII-03/02 
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Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, 

ССД, ГН) са документално обосновани.763  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.764  

Отчетените разходи от МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) са документално обосновани 

и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) е 19 626 лв., формиран е от извършените разходи от МК, 

отговаря на отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „a“ от ИК, максимален 

общ размер на финансиране на предизборната кампания при избори за общински съветници и 

за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 
 

Раздел Четвърти – МК ГЕРБ (СДС) 

Местна коалиция ГЕРБ (СДС) е регистрирана в ОИК Добрич, в състав от 2 политически 

партии - ПП „ГЕРБ“ и ПП ССД, и се представлява от Пламен Иванов Манушев. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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, на МК ГЕРБ (СДС) е 41 820 лв.  

 Отчетените приходи представляват предоставени парични средства от партиите, 

участващи в състава на местната коалиция. Средствата са предоставени както следва: от  

ПП „ГЕРБ“ - 29 323 лв. и от ПП СДС - 12 497 лв.765    

 Не са установени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица, както 

и средства, предоставени от издигнати от местната коалиция кандидати.766 

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

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.767  

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.768  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания.  

От МК ГЕРБ (СДС) са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за 

финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

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

изискванията на Изборния кодекс. 

                                                 
763 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01 и № МК-VIII-03/02 
764 Одитни доказателства № МК-VIII-03/01 и № МК-VIII-03/02 
765 Предоставените собствени средства на ПП ГЕРБ са с произход държавна субсидия, а на ПП СДС – от 

дарения от физически лица без условие; Одитни доказателства № МК-VIII-04/01 и № МК-VIII-04/03 
766 Одитно доказателство № МК-VIII-04/01 
767 Одитно доказателство № МК-VIII-04/01 
768 Одитно доказателство № МК-VIII-04/01 
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Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не са установени факти и обстоятелства769, за които местната коалиция 

е следвало да се изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.770 

От МК ГЕРБ (СДС) е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.771 

 

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., от MK ГЕРБ (СДС) са отчетени разходи в размер на 41 820 лв.  

Отчетените разходи са за външни услуги – 41 612 лв и банкови такси – 208 лв. 

Разходите за външни услуги са формирани от разходи за: медийни услуги от печатни 

медии, електронни медии, електронни издания на вестници, плакати, флаери, диплянки и 

брошури, масови прояви, пощенски и куриерски услуги, наеми за помещения, транспортни 

средства и рекламни съоръжения и други външни услуги.772   

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК с информацията, предоставена 

от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените от 

местната коалиция.773  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.774  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ГЕРБ (СДС) са 

документално обосновани.775  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършвани по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.776 

Отчетените разходи от МК ГЕРБ (СДС) са документално обосновани и 

съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

41 820 лв., формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „a“ от ИК, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания при избори за общински съветници и за кметове.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

                                                 
769 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
770 Одитни доказателства № МК-VIII-04/01 и № МК-VIII-04/02; ЕРИК 
771 ЕРИК 
772 Одитни доказателства № МК-VIII-04/01 и № МК-VIII-04/02 
773 Одитно доказателство № МК-VIII-04/03 
774 Одитни доказателства № МК-VIII-04/01 и № МК-VIII-04/02 
775 Одитни доказателства № МК-VIII-04/01 и № МК-VIII-04/02 
776 Одитни доказателства № МК-VIII-04/01 и № МК-VIII-04/02 
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Раздел Пети - МК НФСБ (АБВ, ЗСАС, ЗНС) 

Местна коалиция НФСБ (АБВ, ЗСАС, ЗНС) е регистрирана в ОИК Добрич, в състав от 

4 политически партии – ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ И ПП ЗНС. 

Местната коалицията се представлява от Йордан Апостолов Апостолов. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК НФСБ (АБВ, ЗСАС, ЗНС) е 56 992 лв. 

 Формираните приходи са от собствени средства на една777 от политическите партии, 

участващи в МК в размер на 46 448 лв., дарение от юридическо лице - 7 284 лв.778 и три 

финансирания от кандидат на местната коалиция в общ размер на 3 260 лв., съответно  

1 960 лв. са парични средства и 1 300 лв. - непарични средства, предоставени под формата на 

заплатена услуга за предизборната кампания. Не са установени дарения от физически лица и 

еднолични търговци.779   

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

с чл. 170, ал. 1 от ИК.780  

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.781  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания.  

От МК НФСБ (АБВ, ЗСАС, 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 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 
За финансиране на предизборната кампания на МК НФСБ (АБВ, ЗСАС, ЗНС) е 

получено непарично дарение от едно юридическо лице. Направеното дарение е със стойност, 

която надвишава една минимална работна заплата.782  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация относно името на юридическото лице, вида, целта и размера на направеното 

дарение, 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.783  

За предизборната кампания на МК НФСБ (АБВ, ЗСАС, ЗНС) са направени три 

финансирания от един кандидат. Финансиранията представляват предоставени непарични и 

парични средства, всяко на стойност над една минимална работна заплата.784  

                                                 
777 ПП НФСБ 
778 Непарично дарение, предоставено под формата на заплатена услуга за предизборната кампания. 
779 Одитни доказателства № МК-VIII-05/01 и № МК-VIII-05/02; ЕРИК 
780 Одитно доказателство № МК-VIII-05/01 
781 Одитни доказателства № МК-VIII-05/01 и № МК-VIII-05/02 
782 ЕРИК 
783 Одитно доказателство № МК-VIII-05/04; ЕРИК 
784 Одитни доказателства № МК-VIII-05/01 и № МК-VIII-05/03; ЕРИК 
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В законоустановения 7-дневен срок, от местната коалиция, е изпратена информация за 

публикуване в ЕРИК за имената на кандидата, размера на предоставените от него средства, 

както и декларации за произхода 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.785  

Информацията за направеното дарение и предоставените средства от кандидат 

неправилно е отразена в раздел „Юридически лица/ЕТ“ и раздел „Дарители“ на ПП НФСБ, в 

част „Регистрирани участници в ЦИК“ в ЕРИК, вместо в съответните раздели на МК НФСБ 

(АБВ, ЗСАС, ЗНС), в част „Регистрирани участници в ОИК“. Информацията е представена 

повторно, ведно с отчета на МК. 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.786 

Предоставената от МК НФСБ АБВ ЗСАС 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. Информацията 

е представена погрешно за оповестяване в част „Регистрирани участници в ЦИК“ на ЕРИК, 

към участник ПП НФСБ. 

  

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., от MK НФСБ (АБВ, ЗСАС, ЗНС) са отчетени разходи в размер на 48 408 лв. 

Отчетените разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за: медийни услуги 

от електронни медии, електронни издания на вестници, плакати, флаери, диплянки и брошури, 

пощенски и куриерски услуги и наеми за помещения, транспортни средства и рекламни 

съоръжения. 787  

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от местната коалиция.788 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.789 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК НФСБ (АБВ, 

ЗСАС, ЗНС) са документално обосновани.790 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.791 

Отчетените разходи от МК НФСБ (АБВ, ЗСАС, ЗНС) са документално обосновани и 

съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
785 Одитни доказателства №№ МК-VIII-05/01, МК-VIII-05/03 и МК-VIII-05/04; ЕРИК 
786 Одитни доказателства № МК-VIII-05/01 и № МК-VIII-05/02; ЕРИК 
787 Одитни доказателства №№ МК-VIII-05/01, МК-VIII-05/02 и МК-VIII-05/03 
788 Одитно доказателство № МК-VIII-05/04 
789 Одитни доказателства №№ МК-VIII-05/01, МК-VIII-05/02 и МК-VIII-05/03 
790 Одитни доказателства № МК-VIII-05/01 и № МК-VIII-05/02 
791 Одитни доказателства №№ МК-VIII-05/01, МК-VIII-05/02 и МК-VIII-05/03 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 56 992 лв., 

формиран е от извършените разходи в размер на 48 408 лв. и предоставените непарични 

средства/дарения на обща стойност 8 584 лв., отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „a“ от ИК, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания при избори за общински съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 
 

Раздел Шести – МК ГЕРБ (ЗНС) 

Местна коалиция ГЕРБ (ЗНС) е регистрирана в ОИК Добричка, в състав от  

2 политически партии - ПП „ГЕРБ“ и ПП ЗНС, и се представлява от Пламен Иванов Манушев. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходите в отчета 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., на МК ГЕРБ (ЗНС) е 6 170 лв. Отчетените 

приходи представляват собствени парични средства, предоставени от ПП ГЕРБ.792  

 Не са установени дарения от еднолични търговци, юридически и физически лица, както 

и средства, предоставени от издигнати от местната коалиция кандидати.793 

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

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.794  

 Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи и на декларираните в отчета на местната 

коалиция.795  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания.   

От МК ГЕРБ (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. 

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

изискванията на Изборния кодекс. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не са установени факти и обстоятелства796, за които МК ГЕРБ (ЗНС) е 

следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.797 

От местната коалиция е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.798 

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

държавна субсидия 
793 Одитни доказателства № МК-VIII-06/01 и № МК-VIII-06/02 
794 Одитно доказателство № МК-VIII-06/01 
795 Одитно доказателство № МК-VIII-06/01 
796 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
797 Одитни доказателства № МК-VIII-06/01 и № МК-VIII-06/02; ЕРИК 
798 ЕРИК 
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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., от MK ГЕРБ (ЗНС) са отчетени разходи в размер на 6 170 лв.  

Отчетените разходи са за външни услуги – 6 100 лв. и за банкови такси – 70 лв.  

Разходите за външни услуги са формирани от разходи за: медийни услуги от електронни 

медии, плакати, флаери, диплянки и брошури и масови прояви.799   

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК с информацията, предоставена 

от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените от 

местната коалиция.800  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.801  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ГЕРБ (ЗНС) са 

документално обосновани.802  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършвани по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.803 

Отчетените разходи от МК ГЕРБ (ЗНС) са документално обосновани и 

съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 6 170 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „a“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Седми – МК ГЕРБ (СДС) 

Местна коалиция ГЕРБ (СДС) е регистрирана за участие в проведените на 27.10.2019 г. 

избори за общински съветници и за кметове в община Каварна, в състав от две политически 

партии - ПП „ГЕРБ“ и ПП СДС, с представляващ Пламен Иванов Манушев. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., МК ГЕРБ (СДС) е 6 140 лв.  

 Отчетените приходи представляват предоставени парични средства от партиите, 

участващи в състава на местната коалиция. Средствата са предоставени както следва: от  

ПП „ГЕРБ“ – 3 640 лв. и от ПП СДС – 2 500 лв.804 

                                                 
799 Одитни доказателства № МК-VIII-06/01 и № МК-VIII-06/02 
800 Одитно доказателство № МК-VIII-06/03 
801 Одитни доказателства № МК-VIII-06/01 и № МК-VIII-06/02 
802 Одитни доказателства № МК-VIII-06/01 и № МК-VIII-06/02 
803 Одитни доказателства № МК-VIII-06/01 и № МК-VIII-06/02 
804 Предоставените собствени средства на ПП ГЕРБ са с произход държавна субсидия804, а на ПП СДС – от 

дарения от физически лица без условие.; Одитни доказателства № МК-VIII-07/01 и № МК-VIII-07/03 
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 Не са установени дарения от еднолични търговци, физически и юридически, както и 

средства, предоставени от издигнати от местната коалиция кандидати.805 

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

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.806  

 Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи и на декларираните в отчета на МК.807  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От ГЕРБ СДС са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания. 

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

изискванията на Изборния кодекс. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не са установени факти и обстоятелства808, за които МК ГЕРБ (СДС) е 

следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.809 

От местната коалиция е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.810 

 

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., от MK ГЕРБ (СДС) са отчетени разходи в размер на 6 140 лв.  

Отчетените разходи са за външни услуги – 6 034 лв. и банкови такси – 76 лв. 

Разходите за външни услуги са формирани от разходи за: медийни услуги от печатни 

медии, електронни медии и за плакати, флаери, диплянки и брошури.811   

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК с информацията, предоставена 

от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените от 

местната коалиция.812  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.813  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ГЕРБ (СДС) са 

документално обосновани.814  

                                                 
805 Одитни доказателства №№ МК-VIII-07/01, МК-VIII-07/02 и МК-VIII-07/03; ЕРИК 
806 Одитно доказателство № МК-VIII-07/01 
807 Одитно доказателство № МК-VIII-07/01 
808 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
809 Одитни доказателства № МК-VIII-07/01 и № МК-VIII-07/02; ЕРИК 
810 ЕРИК 
811 Одитни доказателства № МК-VIII-07/01 и № МК-VIII-07/02 
812 Одитно доказателство № МК-VIII-07/03 
813 Одитни доказателства № МК-VIII-07/01 и № МК-VIII-07/02 
814 Одитни доказателства № МК-VIII-07/01 и № МК-VIII-07/02 
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При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършвани по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.815 

Отчетените разходи от МК ГЕРБ (СДС) са документално обосновани и 

съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 6 140 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „a“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 
 

Раздел Осми – МК АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) 

Местна коалиция АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) е регистрирана за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и за кметове в община Каварна, в 

състав от 2 политически партии – ПП „АТАКА“ и ПП АБВ. Местната коалицията се 

представлява от Георги Стойчев Йорданов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) е  

3 000 лв., които са формирани от предоставени парични средства от 6 издигнати от местната 

коалицията кандидати.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци, юридически и физически лица.816 

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път.817  

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.818  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания.  

От МК АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) 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. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
Предизборната кампания на МК АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) е финансирана с 

парични средства на шестима кандидати на коалицията, в размер под една минимална работна 

заплата.819  

В законоустановения 7-дневен срок, от МК АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) е изпратена 

за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 5 финансирания със средства на 

                                                 
815 Одитни доказателства № МК-VIII-07/01 и № МК-VIII-07/02 
816 Одитни доказателства № МК-VIII-08/01 и № МК-VIII-08/02 
817 Одитни доказателства № МК-VIII-08/01 и № МК-VIII-08/02 
818 Одитни доказателства № МК-VIII-08/01 и № МК-VIII-08/02 
819 Одитни доказателства № МК-VIII-08/03 и № МК-VIII-08/04; ЕРИК 
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кандидатите на местната коалиция – имена и размер на предоставените средства, с което са 

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

финансиране с парични средства от кандидат на местната коалиция, изискуемата информация 

е изпратена за публикуване след законовия 7-дневен срок, в несъответствие с чл. 171, ал. 4 от 

ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.820  

Информацията за кандидатите, предоставили средства погрешно е изпратена за 

публикуване в ЕРИК в раздел „Дарители“, вместо в раздел „Кандидати/членове“.821 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.822 

От местната коалиция е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.823 

От МК АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) е изпратена изискуемата информация за 

публикуване в ЕРИК, в сроковете по Изборния кодекс, с изключение на информацията за 1 

финансиране със средства на кандидат на местната коалиция, представена със закъснение. 

 

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., от MK АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) са отчетени разходи в размер на 2 693 лв.  

Отчетените разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за: медийни услуги 

от печатни медии, електронни медии и наем на рекламни съоръжения.824   

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от местната коалиция.825  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.826  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК АТАКА (ПП АБВ, 

ПП АТАКА) са документално обосновани.827  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход на стойност над 1 000 лв., който е извършен по банков път, 

в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.828  

Отчетените разходи от МК АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) са документално 

обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 693 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

                                                 
820 Одитни доказателства №№ МК-VIII-08/03, МК-VIII-08/04 и МК-VIII-08/05; ЕРИК 
821 ЕРИК 
822 Одитни доказателства № МК-VIII-08/01 и № МК-VIII-08/02; ЕРИК 
823 ЕРИК 
824 Одитни доказателства № МК-VIII-08/01 и № МК-VIII-08/02 
825 Одитно доказателство № МК-VIII-08/06 
826 Одитни доказателства № МК-VIII-08/01 и № МК-VIII-08/02 
827 Одитни доказателства № МК-VIII-08/01 и № МК-VIII-08/02 
828 Одитни доказателства № МК-VIII-08/01 и № МК-VIII-08/02 
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с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „a“ от ИК, максимален общ размер на финансиране на предизборната 

кампания при избори за общински съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА ІХ 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Кърджали са взели участие 3 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати 

за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени829 2 ИнК, 

от които един е с декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв., 

а вторият е представил отчет с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са установени 

данни, различни от отчетените от тях.830 

Одит за съответствие е извършен831 на 1 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчета на ИнК от 

област Кърджали, включен в обхвата на одита, е 4 980 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - ИнК ОИК в област 

Кърджали 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ Джебел 4 980 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТ: 4 980 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Кърджали 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверения при 

одита инициативен комитет.832 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Кърджали 
Установеният общ размер на средствата, които инициативният комитет от област 

Кърджали е разходвал за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.833 

 

Раздел Първи – ИнК САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ 

                                                 
829 Приложение № 2 
830 Одитно доказателство № 2 
831Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
832 Чл. 168 от ИК 
833 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
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Инициативен комитет САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Джебел, с представляващ Ресмие Гюнай 

Салибрям. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК САБАХАТИН САЛИ 

ГЬОКЧЕ 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 5 068 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат в размер на 3 000 лв. и от 5 членове на ИнК на обща стойност 2 068 лв. 

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.834 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответните приложения към него.835 

Установен е един приход в размер над 1 000 лв., който е постъпил по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.836 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ са 

предоставени парични средства от издигнатия кандидат, в размер над една минимална работна 

заплата и от 5 членове на ИнК, в размер под една минимална работна заплата за всеки един.837  

Изискуемата информация за имената на издигнатия кандидат и на членовете на ИнК, 

размера на предоставените от тях средства, както и една декларация за произход на средствата, 

предоставени от кандидата, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 5-дневен 

срок, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от 

същата норма. От ИнК също са предоставени за публикуване в ЕРИК 6 декларации за произход 

на средства, предоставени от 5 членове.838  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.839  

Предоставената от ИнК САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ 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 

                                                 
834 Одитни доказателства №№ ИнК-IX-01/01, ИнК-IX-01/03, ИнК-IX-01/04 и ИнК-IX-01/05 
835 Одитно доказателство № ИнК-IX-01/01; ЕРИК 
836 Одитно доказателство № ИнК-IX-01/01 
837 Одитно доказателство № ИнК-IX-01/01 
838 Одитни доказателства № ИнК-IX-01/02 и № ИнК-IX-01/06; ЕРИК 
839 Одитни доказателства №№ ИнК-IX-01/01, ИнК-IX-01/02, ИнК-IX-01/03, ИнК-IX-01/04 и ИнК-IX-01/05 
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Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

ИнК САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ е 4 980 лв., от които 4 958 лв. (99,6 на сто) са разходи за 

външни услуги и 22 лв. са за банкови такси. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.840 

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

медии, електронни издания на вестници, списания и други, плакати, флаери, диплянки, 

брошури.841 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от ИнК с изисканата и 

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

отчетените.842 

Отчетените разходи от ИнК САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ са документално 

обосновани с първични счетоводни документи и съответстват на установените при 

извършената проверка.843 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.844 

Отчетените разходи от ИнК САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ са документално 

обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 4 980 лв., формиран е от извършените разходи от ИнК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

ГЛАВА Х 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

Част А 

ИНИЦИАНИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Кюстендил са взели участие 11 инициативни комитета, регистрирани от съответните ОИК и 

издигнали кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени845 8 ИнК, от които 2 са декларирали приходи и разходи на стойност под 1 000 лв., 

1 е представил отчет с нулеви стойности и 5 не са представили отчет пред Сметната палата. 

При извършените насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги 

информация за тези ИнК, не са установени данни, за различни от отчетените от тях.846  

Одит за съответствие е извършен847 на 3 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

                                                 
840 Одитни доказателства №№ ИнК-IХ-01/01, ИнК-IX-01/03 и ИнК-IX-01/04; ЕРИК 
841 Одитно доказателство № ИнК-IX-01/01 
842 Одитно доказателство № ИнК-IX-01/05 
843 Одитни доказателства № ИнК-IX-01/03 и № ИнК-IX-01/04 
844 Одитни доказателства № ИнК-IX-01/01 и № ИнК-IX-01/03 
845 Приложение № 2 
846 Одитно доказателство № 2 
847 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на 

инициативните комитети от област Кюстендил, включени в обхвата на одита, е 13 409 лв. 

 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Кюстендил 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита ИнК.848 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Кюстендил 

Установеният общ размер на средствата, които ИнК от област Кюстендил са разходвали 

за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за финансиране, 

определен в ИК.849 

 

Раздел Първи – ИнК ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ 

Инициативен комитет ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Кюстендил, с представляващ Крум 

Кирилов Григоров. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК ЗДРАВКО 

СТОЙНЕВ МИЛЕВ са в размер на 10 650 лв. От тях, 2 790 лв. представляват предоставени 

парични средства от членове на ИнК, 550 лв. са предоставени парични средства от издигнатия 

кандидат и 7 310 лв. са получени парични дарения от физически лица.850 

Едно от даренията е над 1 000 лв. и е постъпило по банков път, с което са спазени 

изискванията на чл. 170 ал. 1 от ИК.851  

Установените при проверката парични дарения от физическите лица, предоставените 

парични средства от издигнатия кандидат и от членовете на ИнК, са отразени в отчета и в 

съответните приложения към него, и съответстват на отчетените.852 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

                                                 
848 Чл. 168 от ИК 
849 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
850 Одитно доказателство № ИнК-X-01/01 
851 Одитно доказателство № ИнК-X-01/01  
852 Одитни доказателства № ИнК-X-01/01 и № ИнК-XIX-01/02; ЕРИК 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника –ИнК ОИК в област 

Кюстендил 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ Кюстендил 10 650 

2. ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ Невестино 1 343 

3. КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ Сапарева баня 1 416 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 13 409 
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От ИнК ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ са 

направени 10 парични дарения от 10 физически лица и са предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат и от 6 членове на ИнК.853  

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, е предоставена за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените от тях 

дарения, както и една декларация за произход на средствата, надвишаващи 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 разпоредба.854  

От ИнК, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, е предоставена за 

публикуване в ЕРИК информация за имената на издигнатия кандидат и членовете на ИнК 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.855  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.856  

 От ИнК е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работил във връзка с предизборната кампания.857 

Предоставената от ИнК ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ информация за публикуване в 

ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на ИнК ЗДРАВКО 

СТОЙНЕВ МИЛЕВ е 10 650 лв. 

От общо отчетените разходи, 9 154 лв. (86 на сто) са за външни услуги, които са 

формирани от разходи за: медийни услуги от електронни медии и други доставчици за 

радиоуслуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други, масови прояви, пощенски и 

куриерски услуги, телефони, наеми за помещения, транспортни средства, рекламни 

съоръжения и други и други външни услуги; 640 лв. са за възнаграждения (за временно нает 

персонал във връзка с предизборната кампания) и 856 лв. са за материали.858 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.859 

                                                 
853 Одитни доказателства № ИнК-X-01/01 и № ИнК-X-01/02; ЕРИК 
854 Одитни доказателства № ИнК-X-01/01 и № ИнК-X-01/02; ЕРИК 
855 Одитни доказателства № ИнК-X-01/01 и № ИнК-X-01/02; ЕРИК 
856 Одитни доказателства №№ ИнК-X-01/01, ИнК-X-01/02, ИнК-X-01/03 и ИнК-X-01/04; ЕРИК 
857 ЕРИК 
858 Одитни доказателства №№ ИнК-Х-01/01, ИнК-X-01/03 и ИнК-X-01/04 
859 Одитни доказателства № ИнК-Х-01/01 и № ИнК-X-01/03 
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Отчетените разходи от ИнК ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ са документално 

обосновани с първични счетоводни документи и съответстват на установените при 

извършенaтa проверкa.860 

Извършена е сравнителна проверка на разходите на ИнК с информацията, предоставена 

от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените.861  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.862 

Отчетените разходи от ИнК ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ са документално 

обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

10 650 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от ИнК и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ съответства на отчетения.  

 

Раздел Втори – ИнК ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ 

Инициативен комитет Димитър Иванов Стаменков е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Невестино, с представляващ Пламен 

Христов Николов 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК ДИМИТЪР 

ИВАНОВ СТАМЕНКОВ са в общ размер на 1 343 лв. Представляват 2 парични финансирания в 

размер на 1 093 лв. и едно непарично финансиране от кандидата на ИнК, на стойтост 250 лв.863  

Предоставените паричние средства са под 1 000 лв. и не е възникнала необходимост за 

постъпването им по банковата сметка на ИнК.864  

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответното приложение 

към него.865 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
860 Одитни доказателства №№ ИнК-Х-01/01, ИнК-X-01/03 и ИнК-X-01/04 
861 Одитно доказателство № ИнК-X-01/04 
862 Одитни доказателства №№ ИнК-Х-01/01, ИнК-X-01/03 и ИнК-X-01/04 
863 Одитни доказателства № ИнК-X-02/01 и № ИнК-X-02/04 
864 Одитни доказателства № ИнК-X-02/01 и № ИнК-X-02/04 
865 Одитни доказателства № ИнК-X-02/01 и № ИнК-X-02/04; ЕРИК 
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За финансиране на предизборната кампания на ИнК ДИМИТЪР ИВАНОВ 

СТАМЕНКОВ са предоставени 2 парични и 1 непарично финансиране от издигнатия кандидат 

на ИнК.866  

Изискуемата информация за имената на кандидата и за размера на предоставените от 

нето средства, както и декларация за произход на средствата, надвишаващи размера на 

минималната работна заплата, са изпратени за публикуване в ЕРИК в законоустановения  

7-дневен срок, 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.867  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.868  

От ИнК е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работил във връзка с предизборната кампания.869 

Предоставената от ИнК ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на ИнК ДИМИТЪР 

ИВАНОВ СТАМЕНКОВ е 1 093 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.870 

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за плакати, 

флаери, диплянки.871   

Отчетените разходи от ИнК са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на установените.872 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че няма направени разходи на стойност над 1 000 лв., които да бъдат 

извършени по банков път.873  

В Сметната палата не е предоставена информация от доставчици на стоки и услуги за 

извършени разходи от ИнК ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ.874 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.875  

Отчетените разходи от ИнК ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените при извършената проверка.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 343 лв., 

формиран е от извършените разходи и получените непарични средства, съответства на 

отчетения от ИнК и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

                                                 
866 Одитно доказателство № ИнК-X-02/01 
867 Одитно доказателство № ИнК-X-02/02; ЕРИК 
868 Одитни доказателства №№ ИнК-X-02/01, ИнК-X-02/02, ИнК-X-02/03, ИнК-X-02/04 и ИнК-X-02/05 
869 Одитно доказателство № ИнК-X-02/02; ЕРИК 
870 Одитни доказателства № ИнК-Х-02/01 и № ИнК-X-02/04; ЕРИК 
871 Одитни доказателства № ИнК-X-02/01; ЕРИК 
872 Одитни доказателства № ИнК-Х-02/01 и № ИнК-X-02/03 
873 Одитни доказателства №№ ИнК-X-02/01, ИнК-X-03/03 и ИнК-X-02/04 
874 Одитно доказателство № ИнК-X-02/05 
875 Одитни доказателства №№ ИнК-X-02/01, ИнК-X-03/03 и ИнК-X-02/04  
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Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ съответства на отчетения.  

 

Раздел Трети – ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 

Инициативен комитет КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Сапарева баня, с представляващ Радка 

Спасова Георгиева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ са в общ размер на 1 500 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са направени парични дарения от  

2 физически лица, съответно в размер на 500 лв. и на 1 000 лв.876 

Не са установени предоставени парични средства от издигнатия кандидат или от 

членове на ИнК, както и направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.877 

Установените при проверката приходи от направени парични дарения съответстват на 

отчетените и на отразените в съответното приложение към него.878 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 

са направени 2 парични дарения от 2 физически лица. Едното от даренията е в размер над една 

минимална работна заплата, с което са възникнали обстоятелства за представяне на декларация 

за произход на средствата.879  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на дарените от тях средства, както 

и декларация за произход на средствата, надвишаващи 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.880  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.881  

Предоставената от ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
876 Одитно доказателство № ИнК-X-03/01 
877 Одитно доказателство № ИнК-X-03/01; ЕРИК 
878 Одитно доказателство № ИнК-X-03/01; ЕРИК 
879 Одитно доказателство № ИнК-X-03/01 
880 Одитни доказателства № ИнК-X-03/02; ЕРИК 
881 Одитни доказателства №№ ИнК-X-03/01, ИнК-X-03/02 и ИнК-X-03/03; ЕРИК 
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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 кметове, проведени на 

27.10.2019 г., ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ отчита разходи в общ размер на  

1 416 лв.  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са формирани от разходи за 

медийни услуги от други доставчици за аудио-визуални медийни услуги, електронни издания 

на вестници, списания и други, и за плакати, флаери, диплянки, брошури и други.882  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са със стойностно изражение под 1 000 лв. и не е 

възникнало задължение плащанията да се извършват по банков път.883 

Отчетените разходи от ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените при извършенaтa проверкa.884  

За ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ няма предоставена в Сметната палата 

информация от доставчици на стоки и услуги.885 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.886  

Отчетените разходи от ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 416 лв., 

формиран е от извършените разходи от ИнК, съответства на отчетения, и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ съответства на отчетения.  

 

Част Б 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Кюстендил са взели участие 15 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и 

издигнали кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени887 11 МК, от които 7 са декларирали приходи, разходи и поети задължения на 

стойност под 1 000 лв. и 4 са представили отчети с нулеви стойности. При извършените 

насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези 

МК, не са установени данни, различни от отчетените от тях.888 

Одит за съответствие е извършен889 на 4 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Кюстендил, включени в обхвата на одита, е 29 004 лв. 

 

                                                 
882 Одитно доказателство № ИнК-X-03/01; ЕРИК 
883 Одитни доказателства №№ ИнК-X-03/01, ИнК-X-03/02 и ИнК-X-03/03; ЕРИК 
884 Одитно доказателство № ИнК-X-03/03  
885 Одитно доказателство № ИнК-X-03/04  
886 Одитни доказателства № ИнК-X-03/03 и № ИнК-X-03/04  
887 Приложение № 2 
888 Одитно доказателство № 2 
889 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 



139 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Кюстендил 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.890 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Кюстендил 

Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Кюстендил 

са разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.891 

 

Раздел Първи – МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ  

Местна коалиция ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ е регистрирана в ОИК Дупница, в 

състав от три политически партии – ПП ЗНС, ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕОРГЬОВДЕН“ и  

ПП ССД, и се представлява от Вергил Георгиев Кацов, Атанас Иванов Велинов и Лорета 

Методиева Николова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ са в общ размер на 1 320 лв., представляващи направени 

парични дарения от три физически лица. Всяко едно от даренията е под 1 000 лв. и е постъпило 

по банковата сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания на местната 

коалиция.892  

Не са установени предоставени парични средства от издигнати кандидати и направени 

дарения от еднолични търговци и юридически лица.893  

Установените при проверката направени дарения от физически лица са отразени в 

отчета и в съответното приложение към него, и съответстват на отчетените.894  

                                                 
890 Чл. 168 от ИК 
891 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
892 Одитно доказателство № MK-Х-01/01 
893 Одитно доказателство № MK-Х-01/01; ЕРИК 
894 Одитно доказателство № MK-Х-01/01 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област 

Кюстендил 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН И 

СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ) 

(МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) 

Дупница 1 316  

2. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА Дупница 4 865 

3. ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО–БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП 

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) 

(МК ГЕРБ) 

Кюстендил 21 117 

4. ГЛАС НАРОДЕН ( ПП МИР, ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ПАРТИЯ ГЛАС НАРОДЕН) 

(МК ГЛАС НАРОДЕН) 

Кюстендил 1 706 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 29 004  
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Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 За финансиране на предизборната кампания на МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 

са направени парични дарения от 3 физически лица, всяко в размер под една минимална 

работна заплата.895 

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителите, видът, 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.896   

 Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.897 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.898 

 От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ е 1 316 лв.   

Всички отчетени разходи са за външни услуги и се отнасят за медийни услуги от 

печатни и електронни медии.899  

При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания е 

установиено, че няма извършени разходи на стойност над 1 000 лв.900  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.901  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.902  

Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ са документално обосновани и съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
895 Одитно доказателство № MK-Х-01/01; ЕРИК 
896 Одитни доказателства № МК-Х-02/01 и № МК-X-01/02; ЕРИК 
897 Одитни доказателства № МК-Х-02/01 и № МК-Х-01/03; ЕРИК 
898 Одитно доказателство № МК-X-01/02; ЕРИК 
899 Одитни доказателства № МК-Х-02/01 и № МК-Х-01/03; ЕРИК 
900 Одитни доказателства № МК-Х-02/01 и № МК-Х-01/03 
901 Одитно доказателство № МК-X-01/04 
902 Одитни доказателства №№ МК-Х-01/01, МК-Х-01/03 и МК-Х-01/04 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

1 316 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ съответства на отчетения.  

 

Раздел Втори - МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“   

Местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е регистрирана в ОИК 

Дупница, в състав от седем политически партии – ПП ВМРО-БНД, ПП НФСБ, ПП БЗНС,  

ПП БДС РАДИКАЛИ, ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, ПП НДСВ и  

ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“, и една коалиция от партии - КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА“. Представлява се от Радослав Йорданов Радославов и Емилия Георгиева 

Димитрова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ са в общ размер на 5 000 лв., представляващи 

предоставени собствени парични средства от ПП БДС РАДИКАЛИ, участваща в местната 

коалиция.903  

Предоставените средства са на стойност над 1 000 лв. и са постъпили в брой, което е 

нарушение на чл. 170, ал. 1 от ИК.904 

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, както и предоставени средства от издигнати кандидати от МК.905  

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответното приложение 

към него, и съответстват на отчетените.906  

От МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ са отчетени приходи със стойностно 

изражение над 1 000 лв, които не са постъпили по банков път, в нарушение чл. 170, ал. 1 от ИК. 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

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 направени дарения, предоставени средства от кандидати, социологически и 

рекламни агенции и агенции за осъществяване на връзки с обществеността), за които МК е 

следвало да изпраща информация за публикуване в ЕРИК.907 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е 4 865 лв.  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, формирани от разходи за медийни 

услуги от електронни медии и за плакати, флаери, диплянки, брошури и други.908   

                                                 
903 Одитно доказателство № MK-Х-02/01 
904 Одитни доказателства № MK-Х-02/01 и № MK-Х-02/02 
905 Одитно доказателство № MK-Х-02/01; ЕРИК 
906 Одитно доказателство № MK-Х-02/01; ЕРИК 
907 Одитни доказателства № MK-Х-02/01 и № МК-Х-02/02; ЕРИК 
908 Одитни доказателства № MK-Х-02/01 и № МК-Х-02/02; ЕРИК 
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Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените от 

местната коалиция.909 

При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания е 

установен извършен разход със стойностно изражение над 1 000 лв., който не е платен по 

банков път, в нарушение на чл. 170, ал. 1 от ИК.910  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.911  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.912  

Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК „ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ са документално обосновани и съответстват на отчетените.  

Извършен е разход със стойностно изражение над 1 000 лв., платен е в брой, което е 

нарушение на чл. 170, ал. 1 от ИК. 

 

4.  Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

4 865 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ съответства на отчетения.  

 

Раздел Трети - МК ГЕРБ  

Местна коалиция ГЕРБ е регистрирана в ОИК Кюстендил, в състав от шест политически 

партии – ПП „ГЕРБ“, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ПП ДБГ, ПП ЗНС и ПП „ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ“, и се представлява от Петър Георгиев Паунов. 

 

1.  Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК ГЕРБ са в 

общ размер на 21 117 лв., от тях 21 000 лв. са предоставени собствени парични средства от  

ПП „ГЕРБ“, участваща в коалицията и 117 лв. предоставени парични средства от кандидат на 

местната коалиция.913  

Предоставените средствата от ПП „ГЕРБ“ са на стойност над 1 000 лв. и са постъпили в 

по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.914  

При извършената проверка е установено, че по банковата сметка на местната коалиция е 

постъпил приход от кандидат на МК в размер на 180 лв., а в отчета отразената сума е 117 лв.915  

Установените при проверката предоставени парични средства са отразени в отчета и в 

съответните приложения към него, като приходите са отразени с 63 лв. по-малко и следва да 

се увеличат на 21 180 лв.916  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.917 

                                                 
909 Одитни доказателства № МК-Х-02/01 и № МК-Х-02/02 
910 Одитни доказателства № MK-Х-02/01 и № МК-Х-02/02 
911 Одитно доказателство № МК-Х-02/03 
912 Одитни доказателства № МК-Х-02/02 и № МК-Х-02/03 
913 Одитно доказателство № MK-Х-03/01  
914 Одитно доказателство № MK-Х-03/01 
915 Одитно доказателство № MK-Х-03/01 
916 Одитно доказателство № MK-Х-03/01; ЕРИК 
917 Одитни доказателства № МК-Х-03/01 и № МК-Х-03/02; ЕРИК 
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Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК ГЕРБ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците на 

финансиране. Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на 

предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи не съответстват на декларираните в отчета 

на местната коалиция, като са повече с 63 лв. 

 

2 Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 За финансиране на предизборната кампания на МК ГЕРБ са предоставени парични 

средства от един издигнат кандидат на МК.918   

 В законоустановения 5-дневен срок, не е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на кандидата и размерът на предоставените средства, с което не са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата разпоредба.919 

 Установена е една агенция за осъществяване на връзки с обществеността, с която МК е 

работила по време на предизборната кампания. Информацията за наименованието й не е 

изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, което е нарушение на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата разпоредба.920 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.921 

От МК ГЕРБ не са спазени изискванията на ИК за изпращането на информация по 

време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК ГЕРБ е  

21 117 лв. От общо отчетените разходи, 879 лв. са за материали; 20 042 лв. (95 на сто) са за 

външни услуги, формирани от разходи за: медийни услуги от печатни медии, други доставчици 

за аудио-визуални медийни услуги, електронни издания на вестници, списания, 

информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги, масови 

прояви, наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други; и 196 лв. 

са за данъци и такси.922   

При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания е 

установено, че разходите със стойностно изражение над 1 000 лв., са разплатени по банков път, 

което е в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.923  

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК ГЕРБ с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.924  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.925  

                                                 
918 Одитно доказателство № MK-Х-03/01 
919 Одитно доказателство № MK-Х-03/01; ЕРИК 
920 Одитни доказателства № МК-Х-03/01 и № МК-Х-03/03; ЕРИК 
921 Одитно доказателство № МК-X-01/02; ЕРИК 
922 Одитни доказателства № МК-Х-03/01 и № МК-Х-03/03 
923 Одитно доказателство № MK-Х-03/01 
924 Одитно доказателство № МК-Х-03/03 
925 Одитни доказателства №№ МК-Х-03/01, МК-Х-03/02 и МК-Х-03/03  
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Установените при одита разходи за предизборната кампания на МК ГЕРБ са 

документално обосновани и съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

21 117 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната 

коалиция и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК ГЕРБ 

съответства на отчетения.  

 

Раздел Четвърти – МК ГЛАС НАРОДЕН 

Местна коалиция ГЛАС НАРОДЕН е регистрирана в ОИК Кюстендил, в състав от три 

политически партии – ПП „МИР“, ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ“ и ПП „ГЛАС НАРОДЕН“. Представлява се от Кирил Йорданов Станчев. 

 

1.  Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК ГЛАС 

НАРОДЕН са в общ размер на 2 600 лв., представляват предоставени парични средства от  

9 издигнати кандидати на местната коалиция.926  

Предоставените средствата от кандидатите са под 1 000 лв., за всеки един от тях, и не е 

възникнала необходимостта от постъпването им по банков път.927  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.928  

Установените при проверката предоставени парични средства от издигнатите 

кандидати, са отразени в отчета и в съответното приложение към него, и съответстват на 

отчетените.929 

От МК 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ГЛАС НАРОДЕН са направени 

парични финансирания от 9 кандидати на местната коалиция, всяко в размер под една 

минимална работна заплата, поради което не е възникнала необходимост за представяне на 

декларация за произход на средствата.930  

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената на кандидатите и размера на 

предоставените от тях средства, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с  

ал. 2, т. 6 от същата разпоредба.931    

                                                 
926 Одитни доказателства № MK-Х-04/01 и № МК-VI-04/03 
927 Одитно доказателство № MK-Х-04/01 
928 Одитно доказателство № MK-Х-04/01 
929 Одитни доказателства № MK-Х-04/01 и № МК-Х-04/03; ЕРИК 
930 Одитни доказателства № МК-Х-04/01 и № МК-VI-04/02; ЕРИК 
931 Одитни доказателства № МК-Х-04/01 и № МК-VI-04/02; ЕРИК 
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Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.932  

От МК ГЛАС НАРОДЕН са спазени изискванията на ИК за изпращането на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК „ГЛАС 

НАРОДЕН“ е 1 706 лв. От общо отчетените разходи, 11 лв. са за материали, 825 лв. са за 

външни услуги (за консултантски услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други и 

пощенски и куриерски услуги) и 870 лв. са за възнаграждения (за временно нает персонал във 

връзка с предизборната кампания).933  

При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания е 

установено, че не са извършени разходи със стойностно изражение над 1 000 лв.934  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.935  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.936  

Установените  разходи за предизборната кампания на МК ГЛАС НАРОДЕН са 

документално обосновани и съответстват на отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на извършените разходи за предизборната кампания на МК е 

1 706 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от местната коалиция 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК ГЛАС 

НАРОДЕН съответства на отчетения.  

 

ГЛАВА XI  

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Ловеч 

са взели участие 3 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени937 и трите 

ИнК, два, представили отчети с нулеви стойности, и един, декларирал приходи и разходи на 

стойност под 1 000 лв. При извършените насрещни проверки с предоставената от доставчиците 

на стоки и услуги информация за тези ИнК не са установени данни, различни от отчетените от 

тях.938  

 

                                                 
932 Одитни доказателства № МК-Х-04/01 и № МК-VI-04/02; ЕРИК 
933 Одитни доказателства №№ МК-Х-04/01, МК-Х-04/03 и МК-Х-04/05 
934 Одитни доказателства № МК-Х-04/01 и № МК-Х-04/03 
935 Одитно доказателство № МК-Х-04/04 
936 Одитни доказателства № МК-Х-04/03 и № МК-Х-04/04  
937 Приложение № 2 
938 Одитно доказателство № 2 
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Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., в област 

Ловеч са взели участие 6 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. 

От обхвата на одита на етап планиране939 са изключени три МК, от които две, 

представили отчети с нулеви стойности, и една, декларирала приходи и разходи на стойност под 

1 000 лв. При извършената насрещна проверка с предоставената информация от доставчици на 

стоки и услуги, за тези МК не са установени данни, различни от отчетените от тях.940 

Одит за съответствие941 е извършен на три местни коалиции, декларирали приходи, 

разходи и поети задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампания по отчетите на МК от 

област Ловеч, включени в обхвата на одита, е 8 934 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област 

Ловеч 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. АБВ (НПСД ОБТ) Тетевен 1 640 

2. ГЛАС НАРОДЕН Троян 3 044 

3. ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ  

(МК ОБСД) 

Ябланица 4 250 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 8 934 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Ловеч 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.942 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област Ловеч 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Ловеч са 

разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в Изборния кодекс.943 

 

Раздел Първи – МК АБВ (НПСД ОБТ) 

 Местна коалиция АБВ (НПСД ОБТ) е регистрирана за участие в проведените на 

27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в ОИК Тетевен, в състав от три 

политически партии – ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“, ПП АБВ и 

ПП ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ.  Представлява се от Александрина Цветанова 

Младенова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

                                                 
939 Приложение № 2 
940 Одитно доказателство № 2 
941 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
942 Чл. 168 от ИК 
943 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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 Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК АБВ (НПСД ОБТ) е 1 640 лв., формирани от дарения и от предоставени средства от 

издигнати от МК кандидати за общински съветници. 

 Установени и отчетени са парично дарение от едно физическо лице в размер на 550 лв. 

и предоставени парични средства от двама кандидати на обща стойност 1 090 лв. Приходите 

са отразени в отчета и в съответните приложения към него, и са документално обосновани с 

първични счетоводни документи.944  

 Не са отчетени от МК и не са установени предоставени средства за предизборната й 

кампания от партиите, участващи в коалицията, и от дарители – юридически лица и еднолични 

търговци.945  

 При направената документална проверка и анализ на приходите не са установени 

приходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.946  

 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 МК АБВ (НПСД ОБТ) 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 одита приходи съответстват на отчетените от  

МК АБВ (НПСД ОБТ). 

  

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За предизборната кампания на МК АБВ (НПСД ОБТ) са направени едно парично 

дарение от физическо лице и 2 финансирания с парични средства от двама кандидати, всяко от 

които не надвишава една минимална работна заплата. 

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

публикуване в ЕРИК изискуемата информация относно дарението и финансиранията от 

кандидатите, 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.947  

Във връзка с предизборната кампания МК не е работила със социологически, рекламни 

агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Не е възникнало 

задължение МК да предоставя информация за същите за включване в ЕРИК.948  

Предоставената от МК АБВ (НПСД ОБТ) 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  

МК АБВ (НПСД ОБТ) за изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г., е 1 640 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки 

и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.949 

Отчетените средства са разходвани за: канцеларски материали – 10 лв.; външни  

услуги – 1 575 лв. (96 на сто), включващи разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и 

                                                 
944 Одитно доказателство № МК-ХI-01/01 
945 Одитно доказателство № МК-ХI-01/01  
946 Одитно доказателство № МК-ХI-01/01  
947 Одитни доказателства № МК-ХI-01/01 и № МК-ХI-01/03; ЕРИК 
948 Одитно доказателство № МК-ХI-01/02; ЕРИК 
949 Одитни доказателства № МК-ХI-01/01 и № МК-ХI-01/02  
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наеми за помещения; възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната 

кампания) – 49 лв. и банкови такси – 6 лв. 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.950  

Установените разходи, извършени от МК във връзка с предизборната й кампания, са 

документално обосновани с първични счетоводни документи и договори и съответстват на 

отчетените.951  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията 

на чл. 170, ал. 1 от ИК.952  

 Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МК АБВ  

(НПСД ОБТ). 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК АБВ 

(НПСД ОБТ) е 1 640 лв., формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения 

и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

 Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК АБВ 

(НПСД ОБТ) съответства на отчетения.  

 

Раздел Втори – МК „ГЛАС НАРОДЕН“ 

 Местната коалиция „ГЛАС НАРОДЕН“ е регистрирана за участие в проведените на 

27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в ОИК Троян, в състав от шест 

политически партии – ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“, ПП ДБГ, 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ПП НФСБ и ПП НДСВ. Представлява се от Николай Василев Тодоров 

и Свилен Цонев Андреев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК „ГЛАС НАРОДЕН“ е 3 044 лв., формирани от предоставени парични средства от 

издигнати от МК кандидати. 

 При одита е установено, че предизборната кампания на местната коалиция е 

финансирана с парични средства от 4 кандидати на обща стойност 3 166 лв.953 Предоставените 

парични средства от кандидатите са отразени в Приложение МК 3 към отчета, но поради 

допусната техническа грешка954, в отчета на МК са декларирани като дарения от физически 

лица. Установеният размер на предоставеното финансиране от кандидатите е със 122 лв. 

повече от отчетения. Съгласно представени обяснения от ПП НФСБ955, предоставените 

средства в размер на 122 лв. от кандидат, са върнати на лицето като неусвоени след края на 

срока за представяне на отчета за приходите, разходите и поетите задължения в Сметната 

палата, поради което не са отразени в приходната му част.956  

                                                 
950 Одитно доказателство № МК-ХI-01/04  
951 Одитно доказателство № МК-ХI-01/02  
952 Одитно доказателство № МК-ХI-01/02  
953 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/02 и МК-ХI-02/03  
954 Одитно доказателство № МК-ХI-02/03  
955 партия, определена да отговаря по чл. 164, ал. 2 от ИК за свързаните с предизборната кампания на МК приходи, 

разходи, както и за счетоводната й отчетност 
956 Одитно доказателство № МК-ХI-02/03 
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 В резултат на констатираните факти установеният общ размер на приходите за 

финансиране на предизборната кампания на МК „ГЛАС НАРОДЕН“ следва да се увеличи и 

възлиза на 3 166 лв.957 

 Не са отчетени и не са установени предоставени от партиите, участващи в МК, средства 

за предизборната кампания на коалицията.958  

 При направената документална проверка и анализ на приходите не са установени 

приходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.959  

 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 МК 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 одита приходи са повече със 122 лв. от отчетените от  

МК „ГЛАС НАРОДЕН“. 

  

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 За предизборната кампания на МК „ГЛАС НАРОДЕН“ са предоставени  финансирания 

от 4 издигнати от МК кандидати, в размер над една минимална работна заплата.   

 В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от ПП НФСБ960 

е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация относно имената на кандидатите 

и размера на предоставените от тях средства, както и 4 декларации за произход на средствата, 

надвишаващи 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.961 Поради допусната техническа 

грешка информацията за кандидатите, предоставили парични средства, е обявена в ЕРИК в 

раздел „Дарители” на ПП НФСБ, вместо в раздел „Кандидати/членове“ на местната коалиция. 

 Във връзка с предизборната кампания МК „ГЛАС НАРОДЕН“ не е работила със 

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

обществеността. Не е възникнало задължение МК да предоставя информация за същите за 

включване в ЕРИК.962  

 Предоставената от МК „ГЛАС НАРОДЕН“ 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  

МК „ГЛАС НАРОДЕН“ за изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г., е 3 044 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки 

и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.963 

                                                 
957 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/02 и МК-ХI-02/03 
958 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/02 и МК-ХI-02/03 
959 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/02 и МК-ХI-02/03 
960 Информацията за предоставените от кандидатите средства и размера им е обявена в ЕРИК от ПП НФСБ, 

определена за партия по чл. 164, ал. 2 от ИК. 
961 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/02 и МК-ХI-02/03; ЕРИК 
962 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/02, МК-ХI-02/03 и МК-ХI-02/04; ЕРИК  
963 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/04 и МК-ХI-02/05 



150 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги, предвазначени за: медийни 

услуги от печатни медии, консултантски услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури, и наеми 

на помещения. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

получена информация от доставчици на стоки и услуги. Извършените разходи за 

предизборната кампания на МК съответстват на отчетените.964  

Установените разходи, извършени от МК във връзка с предизборната й кампания, са 

документално обосновани с първични счетоводни документи и договори и съответстват на 

отчетените.965  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията 

на чл. 170, ал. 1 от ИК.966  

 Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените от МК „ГЛАС НАРОДЕН“. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК „ГЛАС 

НАРОДЕН“ е 3 044 лв., формиран е от извършените разходи от коалицията, съответства на 

отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

 Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК „ГЛАС 

НАРОДЕН“ съответства на отчетения. 

 

Раздел Трети – МК ОБСД  

 Местната коалиция ОБСД е регистрирана за участие в проведените на 27.10.2019 г. 

избори за общински съветници и кметове в ОИК Ябланица, в състав от четири политически 

партии – ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, ПП СДС, ПП БДС РАДИКАЛИ и  

ПП „ВОЛЯ”. Представлява се от Румен Лазаров Петров.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ОБСД е 4 250 лв., формирани от парични и непарични дарения от физически лица и от 

предоставени парични средства от издигнати от МК кандидати. 

Предизборната кампания на местната коалиция е финансирана с 3 дарения от  

3 физически лица, като едно от тях е направило парично дарение на стойност 750 лв., а  

2 физически лица - непарични дарения на обща стойност 780 лв.967  

 Съгласно предоставени от МК ОБСД обяснения непаричните дарения в общ размер на 

780 лв. представляват остойностените амортизационни разходи на две моторни превозни 

средства и изразходваното от тях гориво, предоставени от две физически лица във връзка с 

предизборната кампания на МК. Първичните счетоводни документи за закупеното от 

дарителите гориво не са предоставени от лицата в счетоводството на партия „Обединена 

социалдемокрация“, определена по чл. 164, ал. 2 от ИК, да отговаря за счетоводната отчетност 

на местната коалиция. Предоставените непарични дарения не са документално обосновани с 

първични счетоводни документи, поради което не може да се изрази разумна увереност 

относно действителната им стойност.968 

                                                 
964 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/04 и МК-ХI-02/05 
965 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/02 и МК-ХI-02/05  
966 Одитни доказателства №№ МК-ХI-02/01, МК-ХI-02/02 и МК-ХI-02/05 
967 Одитни доказателства № МК-ХI-03/01 и № МК-ХI-03/04 
968 Одитно доказателство № МК-ХI-03/04 
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 За предизборната кампания е предоставено финансиране и от четирима кандидати969, 

издигнати от местната коалиция, на обща стойност 2 720 лв.  

 Приходите от предоставените парични средства от кандидати са документално 

обосновани с първични счетоводни документи и съответстват на отчетените.970 

 Не са отчетени от МК ОБСД и не са установени предоставени средства за предизборната 

й кампания от партиите, участващи в МК, както и дарения от юридически лица и еднолични 

търговци.971  

 При направената документална проверка и анализ на приходите не са установени 

приходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.972  

 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 МК ОБСД 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 одита приходи съответстват на отчетените от МК ОБСД, с 

изключение на две непарични дарения, които не са документално обосновани и относно 

стойността на които не може да се изрази разумна увереност. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 За финансиране на предизборната кампания на МК ОБСД са направени 3 дарения от 

физически лица, от които едното надвишава минималната работна заплата. Предоставени са и 

5 финансирания от 4 кандидати973, като размерът на 3 от тях е над една минимална работна 

заплата. 

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

публикуване в ЕРИК изискуемата информация за даренията - имената на дарителите, вида, 

целта, размера и стойността на направените от тях дарения, както и една декларация за 

произход на дарените над минималната работна заплата средства974, 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.975 

 В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен976 и 7-дневен 

срокове, е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация относно  

5 финансирания с парични средства от кандидатите, както и 3 декларации за произход на 

средствата, в случаите, в които надвишават 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.977 

Във връзка с предизборната кампания МК ОБСД не е работила със социологически, 

рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Не е 

възникнало задължение МК да предоставя информация за същите за включване в ЕРИК.978  

                                                 
969 един от които е предоставил средства два пъти 
970 Одитни доказателства № МК-ХI-03/01 и № МК-ХI-03/04  
971 Одитно доказателство № МК-ХI-03/01 
972 Одитно доказателство № МК-ХI-03/01 
973 един от които е предоставил средства на два пъти 
974 Независимо от липсата на законово основание за двете непарични дарения, остойностени всяко под една 

минимална работна заплата, за тях също са изпратени декларации за произход на средствата. 
975 Одитно доказателство № МК-ХI-03/04; ЕРИК 
976 кандидат, издигнат от МК, е предоставил общо 770 лв. на два пъти – 20 лв. преди началото на предизборната 

кампания, и 750 лв. в хода на кампанията 
977 Одитно доказателство № МК-ХI-03/04; ЕРИК 
978 Одитни доказателства №№ МК-ХI-03/01, МК-ХI-03/02 и МК-ХI-03/04; ЕРИК 
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Предоставената от МК ОБСД 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  

МК ОБСД за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., е 3 283 лв. 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.979 

Отчетените разходи са предназначени за: външни услуги – 3 141 лв., включващи 

разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури, масови прояви, наеми за помещения и 

куриерски разходи; канцеларски материали – 63 лв. и банкови такси - 79 лв. 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.980  

Установените разходи, извършени от МК ОБСД във връзка с предизборната й кампания, 

са документално обосновани с първични счетоводни документи и договори и съответстват на 

отчетените.981  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията 

на чл. 170, ал. 1 от ИК.982  

 Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МК ОБСД. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ОБСД 

е 3 283 лв., формиран е от извършените разходи983, не съответства на отчетения, но не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК ОБСД 

несъответства на отчетения. 

 

ГЛАВА ХII 

ОБЛАСТ МОНТАНА 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Монтана са взели участие 9 инициативни комитета, регистрирани от съответните ОИК и 

издигнали кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени984 всичките 9 ИнК, от които 4 са декларирали приходи, разходи и поети задължения 

на стойност под 1 000 лв., а 5 са представили отчети с нулеви стойности. При извършените 

                                                 
979 Одитни доказателства № МК-ХI-03/01 и № МК-ХI-03/02  
980 Одитно доказателство № МК-ХI-03/03 
981 Одитни доказателства № МК-ХI-03/01 и № МК-ХI-03/02  
982 Одитни доказателства № МК-ХI-03/01 и № МК-ХI-03/02  
983 Констатираното несъответствие относно документалната необоснованост на непаричните дарения, поради 

което не може да бъде изразена разумна увереност относно размера им, е коментирано в т. 1 от раздела; Одитни 

доказателства № МК-ХI-03/01 и № МК-ХI-03/04  
984 Приложение № 2  
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насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези 

ИнК, не са установени данни, различни от отчетените от тях985. 

 

Част Б 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Монтана са взели участие 12 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени986 7 МК, от 

които са декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. При 

извършените насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги 

информация за тези МК, не са установени данни, различни от отчетените от тях987. 

Одит за съответствие е извършен988 на 5 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Монтана, включени в обхвата на одита, е 33 919 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област  

Монтана 

 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ Берковица 4 340 

2. 

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ (НОВА АЛТЕРНАТИВА) 

(МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ) 

Георги 

Дамяново 

1 409 

3. СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС) Монтана 22 238 

4. 

ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ) 

(МК ВОЛЯ (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 

Монтана 1 767 

5. НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ) Монтана 4 165 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 33 919 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Монтана 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.989 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Монтана 

Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Монтана 

са разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.990 

 

Раздел Първи – МК „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ 

                                                 
985 Одитно доказателство № 2  
986 Приложение № 2  
987 Одитно доказателство № 2  
988 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1  
989 Чл. 168 от ИК 
990 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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Местна коалиция „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” е регистрирана в ОИК 

Берковица, в състав от две политически партии – ПП „ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ и ПП ДРП БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, и се представлява от Милчо 

Михайлов Доцов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” са в общ размер на 4 340 лв. От тях,  

3 780 лв. са парични дарения от 6 физически и 1 юридическо лице и 560 лв. са предоставени 

парични средства от издигнат кандидат на коалицията.991  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените, с изключение на 

дарение от едно физическо лице, сумата на което е отразена в отчета, но не е включена в 

съответното приложение към него.992 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОРКАЦИЯ“ 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 набрани средства съответстват на декларираните в 

отчета на местната коалиция, с изключение на дарение от едно физическо лице, което е 

отразено в отчета, но не е включено в приложението към него. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК „ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ са направени 6 парични дарения от физически лица и едно парично 

дарение от юридическо лице. Предоставени са парични средства от един от кандидатите, 

издигнат от коалицията. Размерът на направените дарения и предоставените парични средства 

е под минималната работна заплата, поради което не е възникнала необходимост от 

представяне на декларация по чл. 169, ал. 1 от ИК.  

Информацията за имената на дарителите физически лица, вида, целта и размера на 

дарените средства, както и за имената на кандидата и размера на предоставените от него 

средства, е предоставена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с което 

са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата 

разпоредба.993 

Информацията за дарението от юридическото лице не е предоставена за публикуване в 

ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, което е в несъответствие с чл. 171, ал. 4, във връзка 

с ал. 2, т. 5 от ИК.994 Същата е предоставена с отчета за приходите, разходите и поетите 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за участие в изборите за 

общински съветници и кметове. 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.995 

                                                 
991 Одитни доказателства № МК-XII-01/01 и № МК-XII-01/02 
992 Одитни доказателства № МК-XII-01/01 и № МК-XII-01/02; ЕРИК 
993 Одитни доказателства №№ МК-XII-01/01, МК-XII-01/02, МК-XII-01/03; ЕРИК 
994 ЕРИК 
995 Одитни доказателства №№ МК-XII-01/01, МК-XII-01/02, МK-XII-01/03 и МК-XII-01/04; ЕРИК 
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От МК „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК, 

с изключение на информацията за направено дарение от едно юридическо лице, която не е 

изпратена в законоустановения срок. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” е 4 340 лв. Не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.996 

Отчетените средства са разходвани за материали – 234 лв., външни услуги – 3 996 лв. и 

такси – 110 лв. 

Разходите за външни услуги са предназначени за: плакати, флаери и диплянки, масови 

прояви, наеми за помещения, транспортни средства и рекламни съоръжения.997 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.998 

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.999 

При направената документална проверка на разходите и плащанията не са установени 

разходи на стойност над 1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от 

извършването им по банков път.1000 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 4 340 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения. 

 

Раздел Втори - МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ 

Местна коалиция БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ е регистрирана в ОИК Георги 

Дамяново, в състав от две политически партии – ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ и 

ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, и се представлява от Филип Иванов Борисов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ са в общ размер на 1 434 лв. От тях, 134 лв. са от 

направено парично дарение от физическо лице и 1 300 лв. са предоставени парични средства 

от издигнати трима кандидата на МК.1001  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.1002 

                                                 
996 Одитни доказателства №№ МК-XII-01/01, МК-XII-01/02 и МК-XII-01/04 
997 Одитно доказателство № МК-XII-01/04 
998 Одитно доказателство № МК-XII-01/05  
999 Одитно доказателство № МК-XII-01/04 
1000 Одитно доказателство № MK-XIX-01/04 
1001 Одитни доказателства № МК-XII-02/01 и № МК-XII-02/02  
1002 Одитни доказателства № МК-XII-02/01 и № МК-XII-02/04  
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Установените при проверката приходи, са отразени в отчета и в съответните 

приложения към него и съответстват на отчетените.1003 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ 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 набрани средства съответстват на декларираните в 

отчета на местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК БЪЛГАРСКА НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ е направено едно дарение от физическо лице и са предоставени парични 

средства от трима кандидати, издигнати от коалицията, всяко в размер под минималната 

работна заплата, поради което не е възникнала необходимост от представяне на декларация по 

чл. 169, ал. 1 от ИК. 

Информацията за името на дарителя, видът, целта и размера на дарените средства е 

изпратена за публикуване в ЕРИК, след законоустановения 5-дневен срок, с което не са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 3, във връзка с ал. 2, т. 5 от ИК.1004  

Информацията за имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, 

е предоставена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, съобразно 

изискванията на чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 6 от ИК.1005  

Не са установени социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1006  

От МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК, 

с изключение на информацията за направено дарение от физическо лице, изпратена след 

законоустановения срок.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ е 1 409 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1007 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги, предназначени за: плакати, 

флаери и диплянки, наеми за помещения и рекламни съоръжения и за други разходи за външни 

услуги.1008 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.1009 

                                                 
1003 Одитни доказателства № МК-XII-02/01 и № МК-XII-02/02; ЕРИК 
1004 Одитни доказателства № МК-XII-02/01 и № МК-XII-02/03; ЕРИК 
1005 Одитни доказателства № МК-XII-02/02 и № МК-XII-02/03; ЕРИК 
1006 Одитни доказателства №№ МК-XII-02/01, МК-XII-02/02 и МК-XII-02/04; ЕРИК 
1007 Одитни доказателства №№ МК-XII-02/01, МК-XII-02/02 и МК-XII-02/04 
1008 Одитно доказателство № МК-XII-02/04 
1009 Одитно доказателство № МК-XII-02/05 
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Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1010 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход със стойностно изражение 1 000 лв., който е извършен по 

банков път. Останалите разходи са на стойности под 1 000 лв. и не е възникнала необходимост 

от извършването им по банков път.1011  

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 409 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК в размер на 1 409 лв., отговаря на отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения. 

 

Раздел Трети – МК „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)” 

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)“ е регистрирана в ОИК 

Монтана, в състав от пет политически партии – ПП СДС, ПП „ГЕРБ“, ПП „БЪЛГАРСКА 

НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, ПП ВМРО-БНД и ПП ЗНС. Коалицията се представлява заедно и 

поотделно от Мариус Тодоров Конов, Росен Иванов Белчев и Валери Тимов Георгиев. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетени са приходи за финансирането на предизборната кампания на МК „СДС (ГЕРБ, 

БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)“ в общ размер на 22 300 лв. От тях, 10 000 лв. са предоставени 

парични средства от една1012 от политическите партии, участващи в местната коалиция,  

12 166 лв. са парични дарения, получени от физически лица и 134 лв. са предоставени парични 

средства от кандидат, издигнат от МК. Не са установени направени дарения от юридически 

лица и еднолични търговци.1013 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.1014 

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

с чл. 170, ал. 1 от ИК.1015 

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 МК „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и 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 при проверката набрани средства съответстват на декларираните в 

отчета на местната коалиция. 

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

изискванията на ИК. 

 

                                                 
1010 Одитно доказателство № МК-XII-02/04  
1011 Одитни доказателства № МК-XII-02/01 и № МК-XII-02/04 
1012 ПП „ГЕРБ“ 
1013 Одитни доказателства № МК-XII-03/01 и № МК-XII-03/02; ЕРИК 
1014 Одитни доказателства № МК-XII-03/01 и № МК-XII-03/02; ЕРИК 
1015 Одитно доказателство № МК-XII-03/01 
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2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и 

ЗНС)“ са направени парични дарения от четири физически лица, от които три са в размер над 

минималната работна заплата. Предоставени са парични средства от един издигнат от 

коалицията кандидат. 

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на четиримата дарители, 

вида, целта, размера на направените от тях дарения и 3 декларации за произход на дарените 

средства, чиято сума надхвърля 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 разпоредба.1016 

За предоставените парични средства от един от издигнатите кандидати, е предоставена 

информация за публикуване в ЕРИК след законоустановения 5-дневен срок, с което не са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата разпоредба.1017  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1018 

От местната коалиция е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.1019 

От МК „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)“ са спазени изискванията на ИК за 

изпращане на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК, с 

изключение на информация за предоставени парични средства от един кандидат, изпратена 

след законоустановения срок. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)“ е 22 238 лв. Не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1020 

Отчетените средства са разходвани за осигуряване на канцеларски материали – 185 лв. 

и за външни услуги – 22 053 лв., предназначени за медийно отразяване и обслужване, наеми за 

помещения и рекламни съоръжения, и други външни услуги.1021 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.1022 

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1023 

При направената документална проверка на разходите и плащанията са установени 

разходи над 1 000 лв., които са извършени по банков път, в съответствие с изискванията на  

чл. 170, ал. 1 от ИК.1024 

                                                 
1016 Одитни доказателства № МК-XII-03/01 и № МК-XII-03/03; ЕРИК 
1017 Одитни доказателства № МК-XII-03/01 и № МК-XII-03/03; ЕРИК 
1018 Одитни доказателства № МК-XII-03/01 и № МК-XII-03/02 
1019 Одитно доказателство № МК-XII-03/03; ЕРИК 
1020 Одитни доказателства № МК-XII-03/01 и № МК-XII-03/02 
1021 Одитно доказателство № МК-XII-03/02 
1022 Одитно доказателство № МК-XII-03/04 
1023 Одитно доказателство № МК-XII-03/02 
1024 Одитно доказателство № МК-XII-03/01 
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Установените при одита 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

22 238 лв., формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения. 

 

Раздел Четвърти – МК ВОЛЯ (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) е регистрирана в ОИК Монтана, 

в състав от две политически партии – ПП „ВОЛЯ“ и ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, и се 

представлява от Светослав Тодоров Петров. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетени са приходи за финансирането на предизборната кампания на МК ВОЛЯ (ЗС 

АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) в общ размер на 1 767 лв. Средствата са предоставени от една1025 от 

политическите партии, участващи в местната коалиция, като от тях, 4 лв. са предоставени 

парични средства и 1 763 лв. непарични средства. Не са установени направени дарения от 

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

издигнати от МК кандидати.1026 

Предоставените непаричните средства са под формата на платени разходи за 

отпечатване плакати и флаери и за наем и озвучаване на зала.1027 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и съответното приложение 

към него и съответстват на отчетените.1028  

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 МК ВОЛЯ (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 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 набрани средства съответстват на декларираните в 

отчета на местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При одита не е установена информация1029, която МК ВОЛЯ (ЗС АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ) е следвало да изпрати по време на предизборната кампания за включване 

в ЕРИК.1030 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
1025 ПП „ВОЛЯ“ 
1026 Одитни доказателства № МК-XII-04/01 и № МК-XII-04/02; ЕРИК 
1027 Одитно доказателство № МК-XII-04/02 
1028 Одитни доказателства № МК-XII-04/01 и № МК-XII-04/02; ЕРИК 
1029 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
1030 Одитни доказателства № МК-XII-04/01 и № МК-XII-04/02 
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Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК ВОЛЯ (ЗС 

АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) е 4 лв., предназначени за банкови такси.1031 Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.1032 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.1033 

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1034 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 767 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК в размер на 4 лв. и предоставени непарични 

средства в размер на 1 763 лв., отговаря на отчетения и не надхвърля определения размер по 

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения. 

 

Раздел Пети – МК „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)“ 

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)“ е регистрирана в ОИК Монтана, в 

състав от три политически партии – ПП ДПС, ПП НДСВ и ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“. Местната 

коалиция се представлява заедно и поотделно от Теодора Димитрова Любенова, Станчо 

Венелинов Манчевски и Пламен Весков Петков. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетени са приходи за финансирането на предизборната кампания на МК „НДСВ 

(ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)“ в общ размер на 4 165 лв., предоставени от една1035 от 

политическите партии, участващи в коалицията. От тях, 3 600 лв. представляват предоставени 

парични средства и 565 лв. непарични средства. Не са установени направени дарения от 

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

издигнати от МК кандидати.1036 

При проверката е установено, че средства в размер на 95 лв., представляващи разходи 

за банкови такси, неправилно са отразени в отчета като непарични средства, вместо като 

парични. Предвид на гореизложеното, посочените в отчета1037 предоставени парични средства 

следва да бъдат завишени с 95 лв. и възлизат на 3 695 лв., а непаричните средства да бъдат 

намалени с тази сума, и възлизат на 470 лв.1038 Констатираното несъответствие не влияе върху 

общия размер на приходите на МК. 

Предоставените непарични средства са под формата на платени разходи за канцеларски 

материали и наеми за помещения.1039 

                                                 
1031 Одитно доказателство № МК-XII-04/02 
1032 Одитни доказателства № МК-XII-04/01 и № МК-XII-04/02 
1033 Одитно доказателство № МК-XII-04/03 
1034 Одитно доказателство № МК-XII-04/02 
1035 ПП ДПС 
1036 Одитни доказателства № МК-XII-05/01 и № МК-XII-05/02; ЕРИК 
1037 раздел I „Набрани средства за финансиране на предизборната кампания“ 
1038 Одитни доказателства № МК-XII-05/02; ЕРИК 
1039 Одитно доказателство № МК-XII-05/02 
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Набраните средства за финансиране на предизборната кампания са документално 

обосновани, отразени са в отчета и съответното приложение към него, с изключение на 

предоставени парични средства1040 неправилно отчетени като непарични. 

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 МК „НДСВ (ДПС, 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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция, с изключение на неправилно отчетени предоставени парични средства 

като непарични. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При одита не е установена информация1041, която МК „НДСВ (ДПС, НОВОТО 

ВРЕМЕ)“ е следвало да изпрати по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.1042 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК „НДСВ (ДПС, 

НОВОТО ВРЕМЕ)“ е 4 165 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1043 

При проверката е установено, че предоставените непарични средства от една от 

партиите, участващи в МК, в общ размер на 470 лв., неправилно са отразени в отчета в  

раздел II „Извършени разходи за предизборната кампания“, съответно на ред 1.1. „Канцеларски 

материали“ и ред 2.7. „Наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и 

други“, вместо в раздел III „Обща стойност на получените непарични средства/дарения“.1044  

В резултат на установеното, общият размер на извършените разходи за предизборната 

кампания на МК следва да бъде намален с 470 лв., и възлиза на 3 695 лв., от които  за въшнши 

услуги – 3 600 лв., предназначени за плакати, флаери и диплянки и за банкови такси – 95 лв.1045 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.1046 

Установените разходи на местната коалиция са документално обосновани, но не 

съответстват на отразените в отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане 

във връзка с проведените избори, като са с 470 лв. по-малко.1047  

При направената документална проверка на разходите и плащанията е установен един 

разход на стойност над 1 000 лв., който е извършен по банков път, в съответствие с 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.1048 

Установените при одита разходи са документално обосновани и не съответстват на 

отчетените, като са с 470 лв. по-малко. 

                                                 
1040 в размер на 95 лв. 
1041 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
1042 Одитни доказателства № МК-XII-05/01 и № МК-XII-05/02 
1043 Одитни доказателства № МК-XII-05/01 и № МК-XII-05/02 
1044 ЕРИК 
1045 Одитно доказателство № МК-XII-05/02 
1046 Одитно доказателство № МК-XII-05/03 
1047 Одитно доказателство № МК-XII-05/02 
1048 Одитно доказателство № МК-XII-05/01 
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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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 4 165 лв., 

формиран е от установените разходи на МК в размер на 3 695 лв. и предоставени непарични 

средства в размер на 470 лв., отговаря на отчетения и не надхвърля определения размер по  

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА ХIII 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Пазарджик са взели участие 14 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати 

за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1049 3 ИнК, 

от които са декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. и  

9 ИнК, представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация, за тези ИнК не са установени 

данни, различни от отчетените от тях.1050 

Одит за съответствие е извършен1051 на 2 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на ИнК от 

област Пазарджик, включени в обхвата на одита, е 4 100 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – ИнК ОИК в област 

Пазарджик 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ Велинград 1 500 

2. ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ Септември 2 600 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 4 100 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Пазарджик 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.1052 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Пазарджик 

                                                 
1049 Приложение № 2 
1050 Одитно доказателство № 2 
1051 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
1052 Чл. 168, ал. 1 от ИК 
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Установеният общ размер на средствата, които ИнК от област Пазарджик са разходвали 

за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за финансиране, 

определен в ИК.1053 

 

Раздел Първи – ИнК РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ 

Инициативен комитет РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2029 г. избори за общински съветници в община Велинград, с 

представляващ Стойчо Александров Ушев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ 

ДИМОВ 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 1 500 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

членове на ИнК в размер на 1 000 лв. и са получени парични дарения от 4 физически лица на 

обща стойност 500 лв. Не е установено финансиране на предизборната кампания от издигнатия 

от ИнК кандидат.1054 

При проверката е установено набиране на средства в размер на 280 лв. за финансиране 

на предизборната кампания на ИнК след приключването й, което е в несъответствие с ИК.1055 

Установените при проверката приходи от дарения и предоставени парични средства, 

съответстват на отчетените в отчета на ИнК и на отразените в съответните приложения към 

него.1056 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания. 1057 

От ИнК РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Допуснато е набиране на 

средства за финансиране на предизборната кампания и след приключването й.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ са 

предоставени парични средства от 4 членове на ИнК и са направени 4 парични дарения от 

физически лица, като размерът им не надвишава една минимална работна заплата, за всеки 

един. Даренията и предоставените средства1058 са направени в хода на предизборната 

кампания.1059  

Изпратена е за публикуване в ЕРИК, в рамките на законоустановения 7-дневен срок, 

информация за даренията - име на дарителите, вида, целта и размера на направените от тях 

дарения, както и за имената на членовете на ИнК, които са предоставили средства, и размерът 

                                                 
1053 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
1054 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02 
1055 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02 
1056 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02 
1057 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02 
1058 Две парични финансирания от член на ИнК са направени след края на кампанията. Информацията за 

предоставените средства е представена в Сметната палата заедно с отчета. 
1059 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02; ЕРИК 
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на средствата, с което е спазено изискването на чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от 

ИК.1060 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1061 

От ИнК е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работил във връзка с предизборната кампания.1062 

Предоставената от ИнК РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ 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 за предизборната кампания на ИнК РАДОСЛАВ 

ДЕЯНОВ ДИМОВ е 1 500 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1063 

При извършената проверка е установено, че от ИнК РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ са 

извършени разходи в размер на 1 492 лв.1064 

Всички отчетени средства са разходвани за външни услуги – медийни услуги от печатни 

медии и афиши и диплянки.  

Разходите на ИнК са документално обосновани и отразени в отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1065 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от ИнК с изисканата и 

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

отчетените.1066 

Установен е един разход на стойност над 1 000 лв., извършен по банков път, с което е 

спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1067 

Установените при одита разходи за предизборната кампания на ИнК РАДОСЛАВ 

ДЕЯНОВ ДИМОВ не съответстват на отчетените, като са по-малко с 8 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 492 лв., 

формиран е от извършените разходи от ИнК, не съответства на отчетения, но не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 2 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране не съответства на отчетения от  

ИнК РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ.  

 

Раздел Втори – ИнК ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ 

Инициативен комитет ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2029 г. избори за кмет на община Стрелча, с представляващ Ильо Стоев 

Ильов. 

 

                                                 
1060 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02; ЕРИК 
1061 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02; ЕРИК 
1062 ЕРИК 
1063 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02 
1064 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02 
1065 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02 
1066 Одитни доказателства №№ ИнК-XIII-01/01, ИнК-XIII-01/02 и ИнК-XIII-01/03 
1067 Одитни доказателства № ИнК-XIII-01/01 и № ИнК-XIII-01/02 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК ГЕОРГИ КИРИЛОВ 

ПАВЛОВ 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 2 600 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от член 

на ИнК в размер на 200 лв., парични средства от издигнатия кандидат - 900 лв. и са получени 

парични дарения от 2 физически лица на обща стойност 1 500 лв.1068  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от ИнК с получената от 

доставчици на стоки и услуги информация в Сметната палата, е установено наличието на 

предоставени услуги, за които са издадени 2 фактури на обща стойност 176 лв., които са 

платени от физически лица. Услугите са предоставени в рамките на предизборната кампания и 

имат характер на направени непарични дарения. По време на предизборната кампания и към 

датата на представяне на отчета в Сметната палата, фактурите не са представени от лицата за 

своевременното им включване в отчета. 

Въз основа на установеното, общият размер на набраните средства за финансиране на 

кампанията следва да се увеличи и възлиза на 2 776 лв.1069 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1070  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1071 

От ИнК ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ 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 не съответстват на декларираните в отчета 

на инициативния комитет, като с повече с 176 лв. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ са 

предоставени парични средства от член на ИнК, от издигнатия кандидат и са направени  

2 парични дарения от физически лица, като размерът на едно от даренията и предоставените 

от кандидата средства, надвишава една минимална работна заплата, за всеки един. Даренията 

и предоставените от кандидата средства са направени в хода на предизборната кампания.1072  

След законоустановения 5-дневен срок е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на един член на ИнК и размера на предоставените от него средства, с 

което не е спазено изискването на чл. 171, ал. 3, във връзка с ал. 2, т. 6 от ИК.1073 

Изпратена е за публикуване в ЕРИК, в рамките на законоустановения 7-дневен срок, 

информация за даренията - име на дарителите, вида, целта и размера на направените от тях 

дарения, за имената на издигнатия кандидат и размера на предоставените от него средства, 

както и 2 декларации за произход на средствата, с което е спазено изискването на чл. 171,  

ал. 4, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от ИК.1074  

                                                 
1068 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02 
1069 Одитни доказателства №№ ИнК-XIII-02/01, ИнК-XIII-02/02 и ИнК-XIII-02/03 
1070 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02 
1071 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02 
1072 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02; ЕРИК 
1073 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02; ЕРИК 
1074 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02; ЕРИК 
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Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1075 

Предоставената от ИнК ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ 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 предоставени средства от член на ИнК, която е изпратена 

със закъснение. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на ИнК ГЕОРГИ 

КИРИЛОВ ПАВЛОВ е 2 600 лв. Отчетени са, но не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета, в размер на  

2 600 лв.1076 

Отчетените средства са за външни услуги – 2 576 лв., разходвани за медийни услуги от 

печатни медии, консултантски услуги, плакати, флаери и диплянки, куриерски услуги и наеми 

на помещения; и за такси – 24 лв.1077  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от ИнК разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от ИнК.1078 

Установен е един разход на стойност над 1 000 лв., извършен по банков път, с което е 

спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1079  

Установените разходи съответстват на отчетените от ИнК ГЕОРГИ КИРИЛОВ 

ПАВЛОВ. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 776 лв., 

формиран е от извършените разходи от ИнК и от направените непарични дарения, не 

съответства на отчетения, но не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране не съответства на отчетения от ИнК 

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ, като е с 176 лв. повече. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Пазарджик са взели участие 16 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и 

издигнали кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени1080 3 МК, от които са декларирани приходи, разходи и поети задължения на 

стойност под 1 000 лв. и 1 МК, представила отчет с нулеви стойности. При извършените 

                                                 
1075 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02; ЕРИК 
1076 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02 
1077 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02 
1078 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела; Одитни 

доказателства №№ ИнК-XIII-02/01, ИнК-XIII-02/02 и ИнК-XIII-02/03 
1079 Одитни доказателства № ИнК-XIII-02/01 и № ИнК-XIII-02/02 
1080 Приложение № 2 
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насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация, за тези 

МК не са установени данни, различни от отчетените от тях.1081 

Одит за съответствие1082 е извършен на 12 местни коалиции с декларирани приходи, 

разходи и поети задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Пазарджик, включени в обхвата на одита, е 135 811 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

Пазарджик 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН (ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН И 

ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ) 

(МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН) 

Белово 2 853 

2. АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (КП БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ) 

(МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) 

Белово 3 382 

3. ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ССД) 

(МК ДБГ) 

Брацигово 2 590 

4. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

(ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ) 

(МК БСДП) 

Велинград 5 000 

5. ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (БЪЛГАРСКИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ, ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ) 

(МК ДБГ) 

Пазарджик 3 740 

6. НОВОТО ВРЕМЕ  Пазарджик 80 000 

7. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ, НФСБ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Пазарджик 13 591 

8. АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) 

(МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) 

Пазарджик 13 344 

9. ВМРО-БНД (СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ) 

(МК ВМРО-БНД) 

Пещера 4 149 

10. ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ (ВОЛЯ) Пещера 1 500 

11. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ (ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ГЕРБ, 

ВМРО-БНД, НФСБ) 

(МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) 

Септември 2 900 

12. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Септември 2 762 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 135 811 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Пазарджик 

                                                 
1081 Одитно доказателство № 2 
1082 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.1083 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Пазарджик 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Пазарджик 

са разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в Изборния кодекс.1084 

 

Раздел Първи – МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН  

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН е регистрирана в ОИК Белово в състав от 

две политически партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ и ПП СДС, с представляващ 

Костадин Георгиев Варев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН 

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 2 853 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства, в размер 

на 2 853 лв. от 6 издигнати кандидати.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи в 

МК.1085 

При проверката е установено, че един от кандидатите е предоставил средства в размер 

на 560 лв., като в Приложение МК 3 към отчета е допусната техническа грешка и е записан 

размер на средствата - 500 лв. Сумата на предоставените средства от кандидата не съответства 

на отразената в отчета и в съответното приложение към него.1086 

В резултат на посоченото, установените приходи на МК следва да се завишат и възлизат 

на 2 913 лв. 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1087 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1088 

От МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН 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 не съответстват на декларираните в отчета 

на местната коалиция, като ги надвишават с 60 лв. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
1083 Чл. 168, ал. 1 от ИК 
1084 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК 
1085 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02 
1086 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02 
1087 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02 
1088 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02 
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За финансиране на предизборната кампания на МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН са 

предоставени парични средства от 6 издигнати кандидати. Предоставените средства от 

кандидатите са в размер под една минимална работна заплата, за всеки един.1089 

Изискуемата информация за имената на кандидатите и за размера на предоставените от 

тях средства не е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с което 

не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.1090 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1091 

От МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН не е изпратена информация за публикуване в ЕРИК 

по време на предизборната кампания, в несъответствие с изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН е 2 853 лв., като не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1092  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са предназначени за медийни 

услуги от печатни медии, масови прояви и наеми за помещения.1093 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход на стойност над 1 000 лв., който е извършен по банков път, 

съгласон изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1094 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1095 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.1096 

Отчетените разходи от МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН са документално обосновани 

и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 853 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН.  
 

Раздел Втори – МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 
Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е регистрирана в ОИК 

Белово в състав от две коалиции от партии - КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и  

КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, и две политически партии - ПП АБВ и  

ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“, с  представляващ Христо Ангелов Цветанов. 

                                                 
1089 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02; ЕРИК 
1090 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02; ЕРИК 
1091 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02; ЕРИК 
1092 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02 
1093 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02 
1094 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02 
1095 Одитни доказателства №№ МК-XIII-01/01, МК-XIII-01/02 и МК-XIII-01/03 
1096 Одитни доказателства № МК-XIII-01/01 и № МК-XIII-01/02 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 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 3 382 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства, в размер 

на 3 382 лв., от коалиция от партии1097, участваща в МК.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци, както и предоставени средства от кандидати, издигнати от МК.1098 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.1099 

При направената документална проверка не са установени приходи в размер над  

1 000 лв., за които да е възникнала необходимост от постъпването им по сметката за 

обслужване на предизборната кампания.1100 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1101 

От МК 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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При одита не е установена информация1102, която МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ е следвало да изпрати по време на предизборната кампания за включване в 

ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е 3 382 лв., като не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1103  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са предназначени за медийни 

услуги, масови прояви и наеми за помещения.1104 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., което не налага извършването им 

по банков път.1105 

                                                 
1097 КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
1098 Одитни доказателства № МК-XIII-02/01 и № МК-XIII-02/02 
1099 Одитни доказателства № МК-XIII-02/01 и № МК-XIII-02/02 
1100 Одитни доказателства № МК-XIII-02/01 и № МК-XIII-02/02 
1101 Одитни доказателства № МК-XIII-02/01 и № МК-XIII-02/02 
1102 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
1103 Одитни доказателства № МК-XIII-02/01 и № МК-XIII-02/02 
1104 Одитни доказателства № МК-XIII-02/01 и № МК-XIII-02/02 
1105 Одитни доказателства № МК-XIII-02/01 и № МК-XIII-02/02 
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Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходите от МК с изисканата и 

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

отчетените.1106 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.1107 

Отчетените разходи от МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 3 382 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ. 

 

Раздел Трети – МК ДБГ 

Местна коалиция ДБГ е регистрирана в ОИК Брацигово в състав от две политически 

партии - ПП ДБГ и ПП ССД, с представляващ Младен Димитров Китов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ДБГ 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 4 000 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства, в размер 

на 4 000 лв. от 11 издигнати кандидати.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи в 

МК.1108 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответното приложение към него.1109 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1110 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1111 

От МК ДБГ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
1106 Одитни доказателства №№ МК-XIII-02/01, МК-XIII-02/02 и МК-XIII-02/03 
1107 Одитни доказателства № МК-XIII-02/01 и № МК-XIII-02/02 
1108 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02 
1109 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02 
1110 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02 
1111 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02 
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За финансиране на предизборната кампания на МК ДБГ са предоставени парични 

средства от 11 издигнати кандидати. Предоставените средства от кандидатите са в размер под 

една минимална работна заплата за всеки един.1112 

Изискуемата информация за имената на кандидатите и за размера на предоставените от 

тях средства, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с което 

са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.1113 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1114 

Предоставената от МК 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 за предизборната кампания на МК ДБГ е  

2 590 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1115  

От общо отчетените разходи, 2 350 лв. (91 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за плакати, флаери и брошури, масови прояви и наеми за помещения; и 240 лв. са за такси.1116 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащанияне са установени извършени разходи над 1 000 лв., което не налага извършването им 

по банков път.1117 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1118 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК ДБГ са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 590 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК ДБГ. 

 

Раздел Четвърти – МК БСДП  
Местна коалиция БСДП е регистрирана в ОИК Велинград в състав от две политически 

партии - ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (ПП БСДП) и  

ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, с представляващ Йордан Атанасов Аршинков. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

                                                 
1112 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02; ЕРИК 
1113 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02; ЕРИК 
1114 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02; ЕРИК 
1115 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02 
1116 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02 
1117 Одитни доказателства № МК-XIII-03/01 и № МК-XIII-03/02 
1118 Одитни доказателства №№ МК-XIII-03/01, МК-XIII-03/02 и МК-XIII-03/03 
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Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БСДП 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 5 000 лв. 

За финансиране на предизборната кампания е получено парично дарение, в размер на  

1 000 лв. от едно физическо лице и са предоставени парични средства, в размер на 4 000 лв. от 

2 издигнати кандидати.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от юридически лица и еднолични 

търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи в МК.1119 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.1120 

Всеки от постъпилите приходи е в размер на 1 000 лв. и са постъпили по банков път по 

сметката за обслужване на предизборната кампания.1121 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1122 

От МК 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.  

 Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК БСДП е получено парично дарение 

от едно физическо лице и са предоставени парични средства1123 от 2 издигнати кандидати, 

всяко в размер над една минимална работна заплата.1124 

Изискуемата информация за имената на дарителя, вида, целта и размера на направеното 

от него дарение, както и една декларация за произход на средствата и за имената на 

издигнатите кандидати, размера на предоставените от тях средства и 4 декларации за произход 

на средствата, не е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с 

което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от 

същата норма.1125 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1126 

Информацията за публикуване в ЕРИК не е изпратена в Сметната палата от МК 

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

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
1119 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02 
1120 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02 
1121 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02 
1122 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02 
1123 4 финансирания 
1124 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02; ЕРИК 
1125 ЕРИК; Изискуемата информация е предоставена в Сметната палата ведно с отчета 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. 
1126 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02; ЕРИК 
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Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК БСДП е  

5 000 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1127  

От общо отчетените разходи, 4 642 лв. (93 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за медийни услуги, плакати, флаери и брошури и наеми за помещения; и 358 лв. за данъци и 

такси.1128 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход със стойностно изражение над 1 000 лв., извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1129 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходите от МК с изисканата и 

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

отчетените.1130 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.1131 

Отчетените разходи от МК БСДП са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 5 000 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК БСДП. 

 

Раздел Пети – МК ДБГ 
Местна коалиция ДБГ е регистрирана в ОИК Пазарджик в състав от четири политически 

партии - ПП ДБГ, ПП БЗНС, ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ и ПП ЕНП, с 

представляващ Бойка Грозева Маринска. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ДБГ 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 3 740 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са получени парични дарения от  

6 физически лица, в размер на 1 840 лв. и са предоставени парични средства, в размер на  

1 900 лв. от 4 издигнати кандидати.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от юридически лица и еднолични 

търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи в МК.1132 

Установените при проверката приходи от направени парични дарения и предоставени 

парични средства съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните 

приложения към него.1133 

                                                 
1127 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02 
1128 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02 
1129 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02 
1130 Одитни доказателства №№ МК-XIII-04/01, МК-XIII-04/02 и МК-XIII-04/03 
1131 Одитни доказателства № МК-XIII-04/01 и № МК-XIII-04/02 
1132 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02 
1133 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02 
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Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1134 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1135 

От МК ДБГ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ДБГ са направени 6 парични дарения 

от 6 физически лица и са предоставени парични средства от 4 издигнати кандидати. 

Получените дарения и предоставените средства от кандидатите са в размер под една 

минимална работна заплата за всеки един.1136 

След законоустановения 5-дневен срок е изпратена за публикуване в ЕРИК информация 

за имената на един дарител, вида, целта и размера на дарените средства, както и за 4 издигнати 

кандидати, предоставили средства и техния размер, с което не е спазено изискването на  

чл. 171, ал. 3, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от ИК.1137 

Изискуемата информация за имената на 5 дарители, видът, целта и размера на 

направените от тях дарения е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен 

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

норма.1138 

Във връзка с предизборната кампания МК ДБГ е работила с една агенция за 

осъществяване на връзки с обществеността. Информация за наименованието на агенцията е 

подадена по електронен път 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.1139 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.1140  

Предоставената от МК 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, с изключение на информацията за 

едно парично дарение и 4 финансирания от кандидати на местната коалиция, изпратена със 

закъснение. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК ДБГ е 3 740 лв., 

като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.1141  

                                                 
1134 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02 
1135 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02 
1136 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02; ЕРИК 
1137 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02; ЕРИК 
1138 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02; ЕРИК 
1139 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02; ЕРИК 
1140 ЕРИК 
1141 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02 
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Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са предназначени за медийни 

услуги от печатни и електронни медии  и за плакати, флаери и брошури.1142 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., което не налага извършването им 

по банков път.1143 

Извършена е сравнителна проверка на разходите на МК ДБГ с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.1144 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК ДБГ са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 3 740 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК ДБГ. 

 

Раздел Шести – МК „НОВОТО ВРЕМЕ“  
Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ е регистрирана в ОИК Пазарджик в състав от 

четири политически партии - ПП ВМРО-БНД, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП „ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ“ и ПП ССД, с представляващ Румен Спасов Димитров. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 80 000 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са получени парични дарения от  

23 физически лица и едно юридическо лице в размер на 24 500 лв. и са предоставени парични 

средства, в размер на 55 500 лв., от 63 издигнати кандидати.  

Не са отчетени и установени приходи от направени дарения от еднолични търговци, 

както и предоставени средства от политическите партии, участващи в МК.1145 

Установените при проверката приходи от направени парични дарения и предоставени 

парични средства съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните 

приложения към него.1146 

Всеки от приходите в размер над 1 000 лв. е постъпил по банков път по сметката за 

обслужване на предизборната кампания, в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.1147 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1148 

                                                 
1142 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02 
1143 Одитни доказателства № МК-XIII-05/01 и № МК-XIII-05/02 
1144 Одитни доказателства №№ МК-XIII-05/01, МК-XIII-05/02 и МК-XIII-05/03 
1145 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02 
1146 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02 
1147 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02 
1148 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02 



177 

От МК „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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ са направени 

25 парични дарения от 23 физически лица1149 и едно юридическо лице, и са предоставени 

парични средства от 63 издигнати кандидати1150. Получени са 12 дарения1151  и са предоставени 

средства от 29 кандидати, всяко в размер над една минимална работна заплата.1152 

В рамките на законоустановения 5-дневен срок е изпратена информация за публикуване 

в ЕРИК за имената на 5 издигнати кандидати, предоставили средства и техния размер, с което 

е спазено изискването на чл. 171, ал. 3, във връзка с ал. 2, т. 6 от ИК. След законоустановения 

5-дневен срок е изпратена информация за имената на 9 дарители, видът, целта и размера на 

направените от тях дарения и за имената на 32 издигнати кандидати, предоставили средства и 

техния размер, с което не е спазено изискването на чл. 171, ал. 3, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 

от ИК.1153 

Изискуемата информация за имената на дарителите, видът, целта и размера на 

направените от тях дарения, както и 12 декларации за произход на дарените средства и за 

имената на издигнатите кандидати, размера на предоставените от тях средства, както и  

35 декларации за произход на средствата, е изпратеназа публикуване в ЕРИК в 

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

връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.1154 Информацията за предоставените парични 

средства от издигнатите кандидати погрешно е публикувана в ЕРИК, в раздел „Дарители“ 

вместо в раздел „Кандидати/членове“.1155 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1156 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.1157  

От МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ са спазени изискванията на ИК по отношение на 

изпращането на информация по време на предизборната кампания за включването й в ЕРИК, 

с изключение на информацията за 9 дарители и 32 издигнати кандидати. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ е 80 000 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1158  

                                                 
1149 едно физическо лице е дарило средства два пъти 
1150 72 финансирания с парични средства от 63 кандидати 
1151 11 от физически лица и едно от юридическо лице 
1152 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02; ЕРИК 
1153 ЕРИК 
1154 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02; ЕРИК 
1155 ЕРИК 
1156 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02; ЕРИК 
1157 ЕРИК 
1158 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02 
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Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са предназначени за медийни 

услуги, плакати, флаери и брошури, масови прояви, наеми за помещения и други разходи за 

външни услуги.1159 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1160 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ с 

информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от МК.1161 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ са документално обосновани и 

съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 80 000 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК „НОВОТО ВРЕМЕ“. 

 

Раздел Седми – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Пазарджик в състав от 

една коалиция от партии - КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и пет политически партии -  

ПП ЗНС, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“,  

ПП НФСБ и ПП ДРП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, с представляващ Лиляна Димитрова 

Мърхова-Присадникова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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 13 600 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са получени парични дарения от  

4 физически лица, в размер на 2 000 лв. и са предоставени парични средства, в размер на  

11 600 лв. от 24 издигнати кандидати.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от юридически лица и еднолични 

търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи в МК.1162 

Установено е набиране на средства в размер на 1 600 лв. за финансиране на 

предизборната кампания на МК след приключването й, което е в несъответствие с ИК.1163 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.1164 

                                                 
1159 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02 
1160 Одитни доказателства № МК-XIII-06/01 и № МК-XIII-06/02 
1161 Одитни доказателства №№ МК-XIII-06/01 МК-XIII-06/02 и МК-XIII-06/03 
1162 Одитни доказателства № МК-XIII-07/01 и № МК-XIII-07/02 
1163 Четири парични финансирания от 4 кандидати, предоставени на 04.11.2019 г. 
1164 Одитни доказателства № МК-XIII-07/01 и № МК-XIII-07/02 
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Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1165 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания.  

 Допуснато е набиране на средства за финансиране на предизборната кампания и след 

приключването й. 

 Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са направени  

4 парични дарения от 4 физически лица и са предоставени парични средства от 24 издигнати 

кандидати1166. Получените дарения и предоставените средства от кандидатите са в размер под 

една минимална работна заплата за всеки един.1167 

Изискуемата информация за имената на дарителите, видът, целта и размера на 

направените от тях дарения, както и за имената на издигнатите кандидати и размера на 

предоставените от тях средства, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения  

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

т. 6 от същата норма.1168 

Не са установени социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1169 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.1170  

Предоставената от МК 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. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, е 13 591 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1171  

От общо отчетените разходи, 13 581 лв. (99,9 на сто) са за външни услуги, които са 

предназначени за медийни услуги, плакати, флаери и брошури, масови прояви и наеми за 

помещения; и 10 лв. са за материали.1172 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1173 

                                                 
1165 Одитни доказателства № МК-XIII-07/01 и № МК-XIII-07/02 
1166 Четири парични финансирания от кандидати от общо 24, са направени след края на кампанията. 

Информацията за предоставените средства е представена в Сметната палата на 11.11.2019 г. 
1167 Одитни доказателства № МК-XIII-07/01 и № МК-XIII-07/02; ЕРИК 
1168 Одитни доказателства № МК-XIII-07/01 и № МК-XIII-07/02; ЕРИК 
1169 Одитни доказателства № МК-XIII-07/01 и № МК-XIII-07/02; ЕРИК 
1170 ЕРИК 
1171 Одитни доказателства № МК-XIII-07/01 и № МК-XIII-07/02 
1172 Одитни доказателства № МК-XIII-07/01 и № МК-XIII-07/02 
1173 Одитно доказателство № МК-XIII-07/02 
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Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от МК.1174 

Отчетените разходи от са документално обосновани с първични счетоводни документи 

и съответстват на установените при извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са документално обосновани и 

съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 13 591 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. 

 

Раздел Осми – МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е регистрирана в ОИК 

Пазарджик в състав от две политически партии - ПП АБВ, ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“ и една 

коалиция от партии - КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, с представляващи Атанас 

Георгиев Шопов и Илия Ангелов Джамбазов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 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 12 500 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства, в размер 

на 12 500 лв. от 25 издигнати кандидати.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически и юридически лица, 

еднолични търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи в 

МК.1175 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.1176 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1177 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК.1178 

От МК 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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

                                                 
1174 Одитни доказателства №№ МК-XIII-07/01, МК-XIII-07/02 и МК-XIII-07/03 
1175 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02 
1176 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02 
1177 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02 
1178 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02 



181 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ са предоставени парични средства от 25 издигнати кандидати. Предоставените 

средства от кандидатите са в размер под една минимална работна заплата за всеки един.1179 

Изискуемата информация за имената на кандидатите и размера на предоставените от 

тях средства, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с което 

са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.1180 

Не са установени социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1181 

От МК е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работила във връзка с предизборната кампания1182 

Предоставената от МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 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. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, е 13 344 лв. Отчетени са поети задължения за 

получени стоки и/или услуги в размер на 960 лв., неразплатени към доставчици.1183  

От общо отчетените разходи, 6 310 лв. (47 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за медийни услуги, наеми за помещения и други разходи за външни услуги; 26 лв. за материали; 

и 7 060 лв. разходи за възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната 

кампания).1184 

Установеният общ размер на разходите на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

е 13 396 лв. Допусната е аритметична грешка, като отчетени разходи в размер на 52 лв. не са 

включени в общия размер на разходите.1185  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1186 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК АЛТЕРНАТИВАТА 

НА ГРАЖДАНИТЕ“ с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. 

Установените разходи съответстват на отчетените от МК.1187 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.1188 

Отчетените разходи от МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 

 

                                                 
1179 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02; ЕРИК 
1180 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02; ЕРИК 
1181 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02; ЕРИК 
1182 ЕРИК 
1183 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02 
1184 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02 
1185 Одитно доказателство № МК-XIII-08/02 
1186 Одитно доказателство № МК-XIII-08/01 
1187 Одитни доказателства №№ МК-XIII-08/01, МК-XIII-08/02 и МК-XIII-08/03 
1188 Одитни доказателства № МК-XIII-08/01 и № МК-XIII-08/02 
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 13 396 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК в размер на 13 396 лв., в т.ч. поети задължения за 

стоки и/или услуги за предизборната кампания, неразплатени към датата на извършване на 

одита и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения  

от МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ. 

 

Раздел Девети – МК ВМРО-БНД  
Местна коалиция ВМРО-БНД е регистрирана в ОИК Пещера в състав от шест 

политически партии – ПП ВМРО-БНД, ПП СДС, ПП ДБГ, ПП БЗНС, ПП АБВ и ПП НФСБ, с 

представляващ Николай Йорданов Пенев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ВМРО-БНД 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 4 150 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са получени парични дарения от  

9 физически лица.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от юридически лица и еднолични 

търговци, както и предоставени средства от издигнати кандидати и политическите партии, 

участващи в МК.1189 

Установените при проверката приходи от направени парични дарения съответстват на 

отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.1190 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1191 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1192 

От МК 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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ВМРО-БНД са направени 9 парични 

дарения от 9 физически лица, всяко в размер под една минимална работна заплата.1193 

Изискуемата информация за имената на дарителите, видът, целта и размера на 

направените от тях дарения са изпратени за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен 

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

норма.1194 

                                                 
1189 Одитни доказателства № МК-XIII-09/01 и № МК-XIII-09/02 
1190 Одитни доказателства № МК-XIII-09/01 и № МК-XIII-09/02 
1191 Одитни доказателства № МК-XIII-09/01 и № МК-XIII-09/02 
1192 Одитни доказателства № МК-XIII-09/01 и № МК-XIII-09/02 
1193 Одитни доказателства № МК-XIII-09/01 и № МК-XIII-09/02; ЕРИК 
1194 Одитни доказателства № МК-XIII-09/01 и № МК-XIII-09/02; ЕРИК 
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Не са установени социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1195 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания1196 

Предоставената от МК 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 общ размер на разходите за предизборната кампания на МК ВМРО-БНД е 

4 149 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1197  

От общо отчетените разходи, 4 120 лв. (99 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за медийни услуги, плакати, флаери и брошури и масови прояви; и 29 лв. са за такси.1198 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че един разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1199 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1200 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК ВМРО-БНД са документално обосновани и 

съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 4 149 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК ВМРО-БНД. 

 

Раздел Десети – МК „ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ (ВОЛЯ)  

Местна коалиция „ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ (ВОЛЯ) е регистрирана в ОИК Пещера 

в състав от две политически партии – ПП ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ и ПП „ВОЛЯ“, с 

представляващ Петър Йорданов Хамамджиев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК „ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ 

(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 1 500 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от  

3 издигнати кандидати.  

                                                 
1195 Одитни доказателства № МК-XIII-09/01 и № МК-XIII-09/02; ЕРИК 
1196 ЕРИК 
1197 Одитни доказателства № МК-XIII-09/01 и № МК-XIII-09/02 
1198 Одитни доказателства № МК-XIII-09/01 и № МК-XIII-09/02 
1199 Одитно доказателство № МК-XIII-09/02 
1200 Одитни доказателства №№ МК-XIII-09/01, МК-XIII-09/02 и МК-XIII-09/03 
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Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи  

в МК.1201 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.1202 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1203 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1204 

От МК „ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ (ВОЛЯ) 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК „ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ 

(ВОЛЯ) са предоставени парични средства от 3 кандидати. Предоставените средства са в 

размер под една минимална работна заплата за всеки един.1205 

Изискуемата информация за имената на кандидатите, предоставили средства и размера 

на средствата, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с което 

са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.1206 

Не са установени социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1207 

От МК е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованието на доставчк 

на медийни услуги, с който е работила във връзка с предизборната кампания1208 

Предоставената от МК „ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ (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 за предизборната кампания на  

МК „ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ (ВОЛЯ) е 1 500 лв., като не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1209  

                                                 
1201 Одитни доказателства № МК-XIII-10/01 и № МК-XIII-10/02 
1202 Одитни доказателства № МК-XIII-10/01 и № МК-XIII-10/02 
1203 Одитни доказателства № МК-XIII-10/01 и № МК-XIII-10/02 
1204 Одитни доказателства № МК-XIII-10/01 и № МК-XIII-10/02 
1205 Одитни доказателства № МК-XIII-10/01 и № МК-XIII-10/02; ЕРИК 
1206 Одитни доказателства № МК-XIII-10/01 и № МК-XIII-10/02; ЕРИК 
1207 Одитни доказателства № МК-XIII-10/01 и № МК-XIII-10/02; ЕРИК 
1208 ЕРИК 
1209 Одитни доказателства № МК-XIII-10/01 и № МК-XIII-10/02 
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От общо отчетените разходи, 1 406 лв. (94 на сто) са за външни услуги, които са 

предназначени за масови прояви и плакати, флаери и брошури, и 94 лв. са за такси.1210 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., което не налага извършването им 

по банков път.1211 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1212 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК „ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ (ВОЛЯ) са документално 

обосновани и съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 500 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК „ЗС АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ“ (ВОЛЯ). 

 

Раздел Единадесети – МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ  
Местна коалиция ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е регистрирана в ОИК Септември в 

състав от четири политически партии - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, ПП „ГЕРБ“,  

ПП ВМРО-БНД и ПП НФСБ, с представляващ Пенка Благоева Лазарова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 

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 2 900 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

политическа партия1213, участваща в местната коалиция и получени парични дарения от  

6 физически лица.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от юридически лица и еднолични 

търговци, както и предоставени средства от кандидати, издигнати от МК.1214 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства и направени 

дарения съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните приложения към 

него.1215 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1216 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1217 

                                                 
1210 Одитни доказателства № МК-XIII-10/01 и № МК-XIII-10/02 
1211 Одитно доказателство № МК-XIII-10/02 
1212 Одитни доказателства №№ МК-XIII-10/01, МК-XIII-10/02 и МК-XIII-10/03 
1213 ПП ГЕРБ 
1214 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02 
1215 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02 
1216 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02 
1217 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02 
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От МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ са 

получени 6 парични дарения от физически лица, всяко в размер под една минимална работна 

заплата.1218 

Изискуемата информация за имената на дарителите, видът, целта и размера на 

направените от тях дарения, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения  

7-дневен срок, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 

от същата норма.1219 

Не са установени социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1220 

Предоставената от МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 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 за предизборната кампания на  

МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е 2 900 лв., като не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1221  

От общо отчетените разходи, 2 249 лв. (77 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за плакати, флаери и брошури, куриерски услуги, наеми на помещения и други разходи за 

външни услуги; и 651 лв. са за материали.1222 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., което не налага извършването им 

по банков път.1223 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1224 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ са документално обосновани 

и съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
1218 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02; ЕРИК 
1219 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02; ЕРИК 
1220 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02; ЕРИК 
1221 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02 
1222 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02 
1223 Одитни доказателства № МК-XIII-11/01 и № МК-XIII-11/02 
1224 Одитни доказателства №№ МК-XIII-11/01, МК-XIII-11/02 и МК-XIII-11/03 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 900 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ. 

 

Раздел Дванадесети – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Септември в състав от 

една коалиция от партии - КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и две политически партии - ПП „ПАРТИЯ 

НА ЗЕЛЕНИТЕ“ и ПП ДРП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, с представляващ Сергей Василев 

Стойнов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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 2 762 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

коалицията от партии, участваща в местната коалиция.  

Не са отчетени и установени приходи от направени дарения от физически лица, 

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

издигнати от МК.1225 

Установените при проверката приходи средства съответстват на отчетените в отчета и 

на отразените в съответното приложение към него.1226 

Установен е един приход в размер над 1 000 лв., който е постъпил по банков път по 

сметката за обслужване на предизборната кампания.1227 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1228 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При одита не е установена информация1229, която МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е следвало 

да изпрати по време на предизборната кампания за включване в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е 2 762 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1230  

                                                 
1225 Одитни доказателства № МК-XIII-12/01 и № МК-XIII-12/02 
1226 Одитни доказателства № МК-XIII-12/01 и № МК-XIII-12/02 
1227 Одитни доказателства № МК-XIII-12/01 и № МК-XIII-12/02 
1228 Одитни доказателства № МК-XIII-12/01 и № МК-XIII-12/02 
1229 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
1230 Одитни доказателства № МК-XIII-12/01 и № МК-XIII-12/02 
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От общо отчетените разходи, 2 510 лв. (91 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за медийни услуги, плакати, флаери и брошури, и наеми за помещения; и 252 лв. са за 

материали.1231 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., което не налага извършването им 

по банков път.1232 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходите от МК с изисканата и 

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

отчетените.1233 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са документално обосновани и 

съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 762 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ. 

 

ГЛАВА XIV 

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Перник са взели участие 5 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1234 3 ИнК, 

които са подали отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са установени 

данни, различни от отчетените от тях 1235. 

Одит за съответствие е извършен1236 на 2 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на ИнК от 

област Перник, включени в обхвата на одита, е 2 108 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - ИнК ОИК в област 

Перник 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ  Брезник 1 020 

2. СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА  Радомир 1 088 

                                                 
1231 Одитни доказателства № МК-XIII-12/01 и № МК-XIII-12/02 
1232 Одитни доказателства № МК-XIII-12/01 и № МК-XIII-12/02 
1233 Одитни доказателства №№ МК-XIII-12/01, МК-XIII-12/02 и МК-XIII-12/03 
1234 Приложение № 2 
1235 Одитно доказателство № 2 
1236 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 2 108 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Перник 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.1237 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Перник 
Установеният общ размер на средствата, които инициативните комитети от област 

Перник са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.1238 

 

Раздел Първи – ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ 

Инициативен комитет ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Брезник, с представляващ Георги 

Атанасов Димитров. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ е 1 070 лв., от които 550 лв. - предоставени парични 

средства от член на ИнК, и 520 лв. - парично дарение от един дарител.  

Приходите в общ размер на 1 070 лв. са отразени в отчета за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане на ИнК, документално обосновани са и съответстват на 

установените при проверката.1239   

Финансиранията1240 са постъпили по разкритата банкова сметка, обслужваща 

предизборната кампания на участника.1241  

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 на установените при проверката.  

 От ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ 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 инициативния комитет.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 Предизборната кампания на ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ е финансирана с 

парично дарение и предоставени на два пъти парични средства от член на ИнК, всяко от които 

е в размер под минималната работна заплата. 

                                                 
1237 Чл. 168 от ИК 
1238 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
1239 Одитно доказателство № ИнК-XIV-01/01  
1240 независимо, че всяко е в размер под 1 000 лв. 
1241 Одитно доказателство № ИнК-XIV-01/01 
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 От ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ не е изпратена в законоустановения 5-дневен 

срок информация за публикуване в ЕРИК за едно финансиране от член на ИнК, с което не са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.1242  

 В хода на предизборната кампания от инициативния комитет не е изпратена в 

законоустановения 7-дневен срок информация за публикуване в ЕРИК за имената на дарителя, 

вида, целта, размера на дарението, както и относно едно финансиране от член на ИнК, с което 

не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата 

норма.1243 

 Във връзка с предизборната кампания инициативният комитет не е работил със 

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

обществеността, поради което не е възникнало задължение да представя такава информация, 

за публикуване в ЕРИК.1244  

 От ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ не е предоставена изискуемата информация по 

време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на ИнК 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ, е 1 020 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения от ИнК за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1245  

При извършената проверка е установено, че на редове Общ размер на разходите, 

извършени по време на предизборната кампания, и Общ размер на финансирането на 

предизборната кампания, от отчета на ИнК, не са отразени общата стойност на разходите, 

съответно - общия размер на финансирането на кампанията на инициативния комитет.1246 

От инициативния комитет не са отчетени разходи за банкови такси в размер на  

38 лв. В резултат на установеното общият размер на разходите, извършени от ИнК ВАСИЛ 

МИХАЙЛОВ УЗУНОВ във връзка с предизборната кампания, е 1 058 лв.1247  

Установените разходи са предназначени за външни услуги – 1 020 лв, в т.ч. за плакати, 

флаери, диплянки, брошури, масови прояви; и за банкови такси – 38 лв.   

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от ИнК с получената и 

изискана информация от доставчици на стоки и услуги е установено, че няма предоставена 

информация в Сметната палата за ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ.1248   

Установените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи, 

но не съответстват на отчетените, като са повече с 38 лв.1249  

Не са установени разходи в размер над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на 

чл. 170, ал. 1 от ИК.1250 

Установените разходи при извършените проверки са документално обосновани и 

съответстват на декларираните, с изключение на неотчетени 38 лв. за банкови такси.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

                                                 
1242 Одитни доказателства № ИнК-XIV-01/01 и № ИнК-XIV-01/02; ЕРИК 
1243 Одитни доказателства № ИнК-XIV-01/01 и № ИнК-XIV-01/02; ЕРИК 
1244 Одитни доказателства № ИнК-XIV-01/01 и № ИнК-XIV-01/04; ЕРИК 
1245 Одитни доказателства № ИнК-XIV-01/01 и № ИнК-XIV-01/04 
1246 Одитно доказателство № ИнК-XIV-01/02 
1247 Одитни доказателства №№ ИнК-XIV-01/01, ИнК-XIV-01/02 и ИнК-XIV-01/04 
1248 Одитно доказателство № ИнК-XIV-01/03 
1249 Одитни доказателства №№ ИнК-XIV-01/01, ИнК-XIV-01/02 и ИнК-XIV-01/04  
1250 Одитни доказателства №№ ИнК-XIV-01/01, ИнК-XIV-01/02 и ИнК-XIV-01/04 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК е  

1 058 лв., формиран е от установените изразходвани средства от ИнК, не съответства на 

отчетения, но не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ не съответства на отчетения, като е повече с 38 лв. 

 

Раздел Втори – ИнК СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА 

Инициативен комитет СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Радомир, с представляващ Зоя 

Богданова Евлогиева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на ИнК СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА е 1 090 лв., от които 370 лв. - предоставени парични 

средства от двама членове на ИнК, 400 лв. от издигнатия от ИнК кандидат и 320 лв. - парични 

дарения от физически лица. 

При извършената проверка е установено, че в приложение1251 към отчета за приходите, 

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

следните технически грешки:1252 

а) направеното от един дарител парично дарение в размер на 100 лв. е с дата, различна 

от датата на постъпването на прихода по банков път;1253 

б) установеният размер на парично дарение от един дарител е 20 лв. и не съответства на 

декларираната в приложението стойност от 100 лв.  

В резултат на констатираните факти, общият размер на установените при одита и на 

декларираните в отчета от ИнК приходи от дарения е 320 лв. и не съответства на 

декларираните1254 приходи от дарения в цитираното по-горе приложение към отчета.1255 

Допуснатите технически грешки не се отразяват на общия размер на отчетените от ИнК 

приходи от дарения. 

Предоставените парични средства от двама членове на ИнК и от издигнатия от ИнК 

кандидат съответстват на отчетените.1256 

 Отчетените от ИнК приходи в общ размер на 1 090 лв. са документално обосновани и 

съответстват на установените при проверката.1257  

Дарените и предоставени от членове на ИнК и от издигнатия кандидат парични 

средства1258 са постъпили по разкритата банкова сметка, обслужваща предизборната кампания 

на участника.1259   

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

                                                 
1251 Приложение ИнК 3.1 
1252 Одитни доказателства № ИнК-XIV-2/01 и № ИнК-XIV-2/02; ЕРИК 
1253 02.12.2019 г., вместо датата на постъпването в банковата сметка на ИнК - 02.10.2019 г. 
1254 400 лв. 
1255 Одитни доказателства № ИнК-XIV-2/01 и № ИнК-XIV-2/02; ЕРИК 
1256 Одитни доказателства № ИнК-XIV-2/01 и № ИнК-XIV-2/02; ЕРИК 
1257 Одитно доказателство № ИнК-XIV-2/01 
1258 въпреки, че всяко е в размер под 1 000 лв. 
1259 Одитно доказателство № ИнК-XIV-2/01 
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От ИнК СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА 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 на инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За предизборната кампания на ИнК СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА са направени  

4 парични дарения от четирима дарители - физически лица и са направени 6 финансирания с 

парични средства от издигнатия от ИнК кандидат и от двама членове на ИнК1260, всяко от които 

е в размер под минималната работна заплата.  

В законоустановения 5-дневен срок е изпратена информация за публикуване в ЕРИК 

относно едно финансиране от член на ИнК, направено преди началото на кампанията, с което 

са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.1261 

От ИнК е изпратена в законоустановения 7-дневен срок информация за 2 дарения от 

двама дарители - имената, вида, целта, размера на даренията, както и относно 2 финансирания 

от кандидат и от член на ИнК, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с  

ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата норма.1262  

От ИнК СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА не е изпратена в законоустановения 7-дневен 

срок информация за публикуване в ЕРИК за имената на двама дарители, вида, целта, размера 

на даренията1263, както и относно едно финансиране от член на ИнК1264, с което не са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата норма.1265  

Във връзка с предизборната кампания ИнК не е работил със социологически, рекламни 

агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността, поради което не е 

възникнало задължение да изпраща такава информация за публикуване в ЕРИК.1266  

От ИнК СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА е предоставена изискуемата информация за 

публикуване в ЕРИК по време на предизборната кампания, с изключение на информация за две 

дарения и едно финансиране от член на ИнК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на ИнК 

СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА, е 1 088 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1267  

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 1 073 лв., предназначени за 

изработка и отпечатване на рекламни материали, и за банкови такси – 15 лв.  

При одита не са установени разходи в размер над 1 000 лв., за които да са в сила 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.1268  

                                                 
1260 за 2 финансирания с парични средства, от кандидат и член на ИнК законоустановеният 7-дневен срок изтича 

след края на предизборната кампания, и не е възникнало задължение за оповестяване на информация и за същите 

такава не е изпратена за публикуване в ЕРИК от инициативния комитет 
1261 Одитни доказателства № № ИнК-XIV-02-01, ИнК-XIV-02-02 и ИнК-XIV-02-03; ЕРИК 
1262 Одитни доказателства № № ИнК-XIV-02-01, ИнК-XIV-02-02 и ИнК-XIV-02-03; ЕРИК 
1263 две дарения, направени съответно на 04.10.19 г. и на 17.10.19 г. 
1264 предоставил парични средства – 100 лв. на 10.10.19 г. 
1265 Одитни доказателства № № ИнК-XIV-02-01, ИнК-XIV-02-02 и ИнК-XIV-02-03; ЕРИК 
1266 Одитни доказателства № ИнК-XIV-2/01 и ИнК-XIV-2/04; ЕРИК 
1267 Одитни доказателства № ИнК-XIV-2/01 и № ИнК-XIV-2/04  
1268 Одитни доказателства № ИнК-XIV-2/01 и № ИнК-XIV-2/04  



193 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от ИнК с получената и 

изискана информация от доставчици на стоки и услуги е установено, че няма предоставена 

информация в Сметната палата за ИнК СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА.1269 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените.1270   

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от ИнК СИЛВИЯ 

ИВАНОВА МИРЧЕВА. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 088 лв., 

формиран е от извършените разходи от ИнК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

ИнК СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА съответства на отчетения. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Перник са взели участие 11 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1271 6 МК, от 

които 2 са подали отчети с нулеви стойности и 4 са декларирали приходи, разходи и поети 

задължения на стойност до 1 000 лв., вкл. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези МК, не са установени 

данни, различни от отчетените от тях1272. 

Одит за съответствие е извършен1273 на 5 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на МК от 

област Перник, включени в обхвата на одита, е 15 488 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

Перник 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ) Брезник 1 001 

2. ВМРО-БНД (БДЦ) Радомир 1 420 

3. ВМРО-БНД (ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ПП 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕН 

БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ) 

(МК ВМРО-БНД) 

Перник 6 380 

4. ГЕРБ Радомир 4 582 

5. EНП (ПП НИКОЛА ПЕТКОВ, ПП БЗНС и ПП БДФ) 

(МК ЕНП) 

Перник 2 105 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 15 488 

 

                                                 
1269 Одитни доказателства №№ ИнК-XIV-2/01, ИнК-XIV-2/04 и ИнК-XIV-02/05  
1270 Одитни доказателства №№ ИнК-XIV-2/01, ИнК-XIV-2/04 и ИнК-XIV-02/05 
1271 Приложение № 2 
1272 Одитно доказателство № 2 
1273 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Перник 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.1274 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Перник 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Перник са 

разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.1275 

 

Раздел Първи – МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)“ 

Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)“ е регистрирана за участие в проведените 

на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в ОИК Брезник, в състав от коалиция 

от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и ПП АБВ . Коалицията се представлява от Венета Симеонова 

Петрова и Иванка Малинова Евтимова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)” е 1 001 лв., формирани от предоставени парични средства 

от двама издигнати от МК кандидати.  

Общата стойност на предоставените от кандидатите средства е отразена в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения, но в приложение1276 към него, посоченият размер 

на финансирането от единия от кандидатите не съответства на установения и на декларирания 

в отчета.1277 Допуснатото несъответствие не се отразява на общия размер на отчетените 

приходи.1278 

Не са отчетени от МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)” и не са установени предоставени 

средства за предизборната кампания на коалицията от политически партии и коалицията от 

партии, участващи в МК, и направени дарения от физически, юридически лица и еднолични 

търговци.1279 

При извършената проверка не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да 

са в сила изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.1280    

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 МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)” 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 одита приходи съответстват на отчетените. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
1274 Чл. 168 от ИК 
1275 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
1276 в Приложение МК 3 е посочено финансиране в размер на 450 лв. от единия кандидат, вместо 500 лв. 
1277 Одитни доказателства № МК-XIV-01-01 и № МК-ХIV-01/04  
1278 Одитни доказателства № МК-XIV-01-01 и № МК-ХIV-01/04  
1279 Одитно доказателство № МК-XIV-01-01; ЕРИК 
1280 Одитно доказателство № МК-XIV-01-01  
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 За предизборната кампания на МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)” са предоставени  

2 финансирания с парични средства от издигнати от МК кандидати, като размерът им не 

надвишава една минимална работна заплата. 

 В хода на предизборната кампания, в законоустановения 5-дневен срок, не е изпратена 

за публикуване в ЕРИК информация относно 2 финансирания – имена на кандидатите и 

размера на предоставените от тях средства, с което са не са спазени изискванията на чл. 171, 

ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.1281 

 Във връзка с предизборната кампания МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)” не е работила 

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

обществеността. Не е възникнало задължение МК да предоставя информация за същите за 

включване в ЕРИК.1282 

 От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)” не е предоставена изискуемата информация по 

време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

За предизборната кампания МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)” отчита разходи в размер 

на 1 001 лв. Местната коалиция не отчита и при проверката не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, във връзка с кампанията.1283  

Отчетените разходи са за: материали – 200.лв.; външни услуги – 739.лв., в т.ч. за 

плакати, флаери, диплянки, брошури, наем на зала; и банкови такси – 62 лв. 

При извършената проверка на предоставените счетоводни документи са констатирани 

допуснати несъответствия между отчетените и установените разходи за материали, гориво и 

банкови такси1284, в резултат на което, общият размер на извършените от МК „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ (АБВ)” разходи е 909 лв. или по-малко с 92 лв. от отчетения.1285  

Отчетените от МК разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи, но не съответстват на отчетените, като са по-малко с 92 лв.1286  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.1287  

При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания не са 

установени извършени разходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на чл. 170,  

ал. 1 от ИК.1288   

Установените разходи при извършените проверки са документално обосновани, но не 

съответстват на отчетените, като са по-малко с 92 лв.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 909 лв., 

формиран е от установените изразходвани средства от МК и не съответства на отчетения. 

Общият размер на финансирането на кампанията на местната коалиция не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

                                                 
1281 Одитни доказателства № МК-XIV-01-01 и № МК-XIV-01-04  
1282 Одитни доказателства №№ МК-ХIV-01/01, МК-ХIV-01/04 и МК-ХIV-01/03, ЕРИК 
1283 Одитни доказателства №№ МК-ХIV-01/01, МК-ХIV-01/02 и МК-ХIV-01/03  
1284 установените разходи за материали са в размер на 150 лв., вместо отчетените 200 лв.; неправилно са отчетени 

от МК разходи за гориво в размер на 50 лв., които не са извършени от коалицията; установените банкови такси са 

в размер на 20 лв., вместо отчетените 62 лв.  
1285 Одитни доказателства №№ МК-ХIV-01/01, МК-ХIV-01/02 и МК-ХIV-01/04  
1286 Одитни доказателства №№ МК-ХIV-01/01, МК-ХIV-01/02 и МК-ХIV-01/04  
1287 Одитни доказателства №№ МК-ХIV-01/01, МК-ХIV-01/02, МК-ХIV-01/03 и МК-ХIV-01/04   
1288 Одитни доказателства № МК-ХIV-01/01 и № МК-ХIV-01/02  
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)” не съответства на отчетения, като е по-малко с 92 лв. 
 

Раздел Втори – МК ВМРО-БНД (БДЦ) 

Местната коалиция ВМРО-БНД (БДЦ) е регистрирана в ОИК Радомир, в състав от две 

политически партии – ПП ВМРО-БНД и ПП БДЦ. Коалицията се представлява от Иличо 

Бориславов Йорданов и Калин Христов Иванов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ВМРО-БНД (БДЦ) е 1 420 лв., от които 920 лв. - предоставени парични средства от  

ПП БДЦ и 500 лв. - от ПП ВМРО-БНД, участващи в местната коалиция.  

Приходите, в размер под 1 000 лв., са постъпили в брой и са документално обосновани 

с първични счетоводни документи.1289   

Общият размер на предоставените от политическите партии, участващи в МК, средства 

е отразен в отчета и в съответното приложение към него и съответства на отчетения.1290  

Не са отчетени от МК ВМРО-БНД (БДЦ) и не са установени предоставени средства за 

предизборната кампания на коалицията от издигнати кандидати и дарения от физически, 

юридически лица и еднолични търговци.1291  

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 МК ВМРО-БНД (БДЦ) 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 одита приходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

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 направени дарения, предоставени средства от кандидати, както и за 

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

МК ВМРО-БНД (БДЦ) е следвало да изпрати информация по време на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК.1292 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

За предизборната кампания МК ВМРО-БНД (БДЦ) отчита разходи в размер на 1 420 лв. 

Не са установени и не са отчетени от местната коалиция поети задължения за получени стоки 

и/или услуги, във връзка с кампанията.1293  

Отчетените разходи са предназначени за: канцеларски материали – 28 лв.; външни 

услуги – 1 306 лв., в т.ч. за медийни услуги от електронни издания на вестници, плакати, 

флаери, диплянки, брошури, пощенски услуги; и банкови такси – 86 лв.  

                                                 
1289 Одитно доказателство № МК-XIV-02-01  
1290 Одитно доказателство № МК-XIV-02-01  
1291 Одитно доказателство № МК-XIV-02-01; ЕРИК 
1292 Одитни доказателства №№ МК-XIV-02-01, МК-XIV-02-02 и МК-ХIV-02/03; ЕРИК 
1293 Одитни доказателства №№ МК-ХIV-02/01, МК-ХIV-02/02 и МК-ХIV-02/03  



197 

Отчетените от МК разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на отчетените.1294  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.1295  

При направената документална проверка на разходите и осъществените плащания не са 

установени извършени разходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на чл. 170,  

ал. 1 от ИК.1296  

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените от МК ВМРО-БНД (БДЦ). 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

1 420 лв., формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

 Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК ВМРО-БНД (БДЦ) съответства на отчетения. 

 

Раздел Трети – МК ВМРО-БНД 

Местната коалиция ВМРО-БНД е регистрирана в ОИК Перник, в състав от четири 

политически партии – ПП ВМРО-БНД, ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, ПП ЗНС и ПП ОБТ 

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ. Местната коалиция се представлява от Димитър Асенов Колев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ВМРО-БНД е 6 380 лв., формирани от предоставени парични средства от ПП ВМРО-

БНД, участваща в МК.  

При извършената проверка е установено, че приходите са постъпвали по касов път, като 

всеки един от тях е в размер под 1 000 лв.1297  

Предоставените от ПП ВМРО-БНД, участник в МК, парични средства са отразени в 

отчета и в съответното приложение към него, съответстват на установените и са документално 

обосновани с първични счетоводни документи.1298    

Не са отчетени от ВМРО-БНД и не са установени предоставени средства за 

предизборната кампания на коалицията от издигнати кандидати и от дарения от физически, 

юридически лица и еднолични търговци.1299  

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 МК 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 при одита приходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

                                                 
1294 Одитни доказателства №№ МК-ХIV-02/01, МК-ХIV-02/02 и МК-ХIV-02/03 
1295 Одитни доказателства №№ МК-ХIV-02/01, МК-ХIV-02/02 и МК-ХIV-02/03; ЕРИК 
1296 Одитни доказателства №№ МК-ХIV-02/01, МК-ХIV-02/02 и МК-ХIV-02/03 
1297 Одитно доказателство № МК-XIV-03-01  
1298 Одитно доказателство № МК-XIV-03-01  
1299 Одитно доказателство № МК-XIV-03-01; ЕРИК 
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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 направени дарения, предоставени средства от кандидати, както и за 

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

ВМРО-БНД е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за 

публикуване в ЕРИК.1300 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

За предизборната кампания МК ВМРО-БНД отчита разходи в размер на 6 380 лв. Не са 

установени и не са отчетени от местната коалиция поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, във връзка с кампанията.1301  

Отчетените разходи са за външни услуги, включващи разходи за медийни услуги от 

доставчици на аудио-визуални услуги и за плакати, флаери, диплянки, брошури. 

Отчетените от МК разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на установените.1302  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК ВМРО-БНД.1303  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията 

на чл. 170, ал. 1 от ИК.1304   

Установените при одита разходи са документално обосновани и в съответствие с 

отчетените от МК ВМРО-БНД. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК е 6 380 лв., формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК ВМРО-БНД съответства на отчетения. 

 

Раздел Четвърти – МК ГЕРБ  

Местната коалиция ГЕРБ е регистрирана в ОИК Радомир, в състав от две политически 

партии – ПП „ГЕРБ“ и ПП СДС, и се представлява от Вяра Михайлова Церовска и Юлиан 

Иванов Ситарски. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ГЕРБ е 4 582 лв., формирани от предоставени парични средства от ПП „ГЕРБ“, 

участваща в коалицията. 

При извършената проверка е установено, че приходите в размер над 1 000 лв., са 

постъпили в банковата сметка, открита за обслужване на предизборната кампания на МК.1305  

                                                 
1300 Одитни доказателства №№ МК-XIV-03-01, МК-XIV-03-02 и МК-ХIV-03/03; ЕРИК 
1301 Одитни доказателства №№ МК-XIV-03-01, МК-ХIV-03/02 и МК-ХIV-03/03  
1302 Одитни доказателства №№ МК-XIV-03-01, МК-ХIV-03/02 и МК-ХIV-03/03  
1303 Одитни доказателства № МК-ХIV-03/02 и № МК-ХIV-03/03  
1304 Одитни доказателства №№ МК-XIV-03-01, МК-ХIV-03/02 и МК-ХIV-03/03 
1305 Одитно доказателство № МК-XIV-04-01  
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Предоставеното от ПП „ГЕРБ“ финансиране с парични средства е отразено в отчета и в 

съответното приложение към него и съответства на установеното.1306  

Не са отчетени от МК ГЕРБ и не са установени предоставени средства за предизборната 

кампания на коалицията от издигнати кандидати и от дарения от физически, юридически лица 

и еднолични търговци.1307  

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 МК 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 при одита приходи съответстват на отчетените. 

 

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 направени дарения, предоставени средства от кандидати, както и за 

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

МК ГЕРБ е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за 

публикуване в ЕРИК.1308 

Местната коалиция е работила с доставчици на медийни услуги, информация за които е 

предоставила в Сметната палата, за включването й в ЕРИК.1309 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

За предизборната кампания МК ГЕРБ отчита разходи в размер на 4 582 лв. Не са 

отчетени от МК и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, във 

връзка с кампанията.1310  

Отчетените разходи са за външни услуги – 4 494 лв., в т.ч. за плакати, флаери, диплянки, 

брошури, и за банкови такси – 88 лв.  

Отчетените от МК разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на установените.1311  

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.1312  

Установените разходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие 

с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.1313  

Установените при одита разходи, извършени от МК ГЕРБ, са в съответствие с 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК е  

4 582 лв., формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

                                                 
1306 Одитно доказателство № МК-XIV-04-01 
1307 Одитно доказателство № МК-XIV-04-01; ЕРИК 
1308 Одитни доказателства №№ МК-XIV-04-01, МК-XIV-04-02, МК-ХIV-04/03 и МК-ХIV-04/04; ЕРИК 
1309 Одитно доказателство № МК-XIV-04/04; ЕРИК 
1310 Одитни доказателства №№ МК-XIV-04-01, МК-ХIV-04/02 и МК-ХIV-04/03  
1311 Одитни доказателства №№ МК-XIV-04-01, МК-ХIV-04/02 и МК-ХIV-04/03 
1312 Одитни доказателства №№ МК-XIV-04-01, МК-ХIV-04/02 и МК-ХIV-04/03 
1313 Одитни доказателства №№ МК-XIV-04-01, МК-ХIV-04/02 и МК-ХIV-04/03 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ГЕРБ 

съответства на отчетения. 

 

Раздел Пети – МК ЕНП 

Местна коалиция ЕНП е регистрирана в ОИК Перник, в състав от четири политически 

партии – ПП ЕНП, ПП „НИКОЛА ПЕТКОВ“, ПП „БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ и  

ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“. Местната коалиция се представлява от 

Бойко Иванов Астатков, Мария Маринова Иванова, Даниела Василева Астаткова и Мануела 

Сергеева Първанова.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ЕНП е 3 000 лв., формирани от парично дарение в размер на 500 лв. от физическо лице 

и предоставени парични средства в общ размер на 2 500 лв. от петима издигнати от МК 

кандидати.  

При извършената проверка е установено, че приходите, всеки в размер под 1 000 лв., са 

постъпвали в брой в касата на МК и са документално обосновани с първични счетоводни 

документи.1314   

Постъпилите приходи са отразени в отчета и в съответните приложения към него и 

съответстват на установените.1315   

Не са отчетени от МК ЕНП и не са установени направени дарения за предизборната 

кампания на МК от дарители – юридически лица и еднолични търговци, и предоставени 

средства от политически партии, участващи в коалицията.1316 

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 МК ЕНП 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 одита приходи съответстват на отчетените. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

 Предизборната кампания на МК ЕНП е финансирана с едно парично дарение и 

предоставени парични средства от петима, издигнати от МК кандидати, всяко в размер под 

минималната работна заплата.  

 От МК ЕНП е изпратена в Сметната палата в законоустановения 7-дневен срок, за 

включване в ЕРИК, информация за имената на дарителя, вида, целта и размера на направеното 

дарение, както и за имената на кандидатите и размерът на предоставените от тях средства, с 

което са спазени разпоредбите на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата 

норма.1317 

 Във връзка с предизборната кампания МК ЕНП не е работила със социологически, 

рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Не е 

възникнало задължение МК да предоставя информация за същите за включване в ЕРИК.1318  

                                                 
1314 Одитно доказателство № МК-XIV-05-01  
1315 Одитно доказателство № МК-XIV-05-01  
1316 Одитни доказателства № МК-XIV-05-01; ЕРИК 
1317 Одитни доказателства № МК-XIV-05-01 и № МК-XIV-05-02, ЕРИК 
1318 Одитни доказателства №№ МК-XIV-05-01, МК-XIV-05-02, МК-XIV-05-03 и МК-ХIV-05/04; ЕРИК 
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 Местната коалиция е работила с доставчици на медийни услуги, информация за които е 

предоставила в Сметната палата, за включването й в ЕРИК.1319  

Предоставената от МК ЕНП 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 

За предизборната кампания МК ЕНП отчита разходи в размер на 2 105 лв. Не са 

отчетени от местната коалиция и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, във връзка с кампанията.1320  

Отчетените разходи са за външни услуги – 2 092 лв., в т.ч. за медийни услуги от 

електронни медии, електронни издания, плакати, флаери, диплянки, брошури, пощенски и 

куриерски услуги; и за банкови такси - 13 лв.  

Отчетените от МК разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на отчетените.1321  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК ЕНП с изисканата и 

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

отчетените.1322  

Не са установени разходи в размер над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията на 

чл. 170, ал. 1 от ИК.1323   

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МК ЕНП. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

2 105 лв., формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ЕНП 

съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА ХV 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Плевен са взели участие 24 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1324 общо  

23 ИнК, от които 11 ИнК са с декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност 

под 1 000 лв. и 12 ИнК са представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставена от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК не са 

установени данни, различни от отчетените от тях1325. 

                                                 
1319 Одитни доказателства №№ МК-XIV-05-01, МК-XIV-05-02, МК-XIV-05-03 и МК-ХIV-05/04; ЕРИК 
1320 Одитни доказателства № МК-XIV-05-01 и № МК-XIV-05-03  
1321 Одитни доказателства № МК-XIV-05-01 и № МК-XIV-05-03 
1322 Одитни доказателства № МК-XIV-05-03 и № МК-ХIV-05/04  
1323 Одитни доказателства № МК-XIV-05-01 и № МК-XIV-05-03  
1324 Приложение № 2 
1325 Одитно доказателство № 2 
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Одит за съответствие е извършен1326 на 1 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчета на ИнК от 

област Плевен, включен в обхвата на одита, е 26 300 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - ИнК ОИК в област 

Плевен 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ Плевен 26 300 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 26 300 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Плевен 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверения при 

одита инициативен комитет.1327 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Плевен 
Установеният общ размер на средствата, които инициативният комитет от област 

Плевен е разходвал за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер 

за финансиране, определен в ИК.1328 

 

Раздел Първи – ИнК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ 

Инициативен комитет ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Плевен, с представляващ Любомир 

Иванов Илиев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ 

СПАРТАНСКИ 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 26 300 лв.1329 

Приходите за финансиране на предизборната кампания са формирани от предоставени 

парични средства от 5 членове на ИнК в общ размер на 2 500 лв. и от 50 парични дарения от 

49 физически лица в общ размер на 23 800 лв.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.1330  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложенията към него.1331  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да са възникнали 

обстоятелства за извършването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1332 

                                                 
1326 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
1327 Чл. 168 от ИК 
1328 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
1329 Одитни доказателства №№ ИнК-XV-01/01, ИнК-XV-01/02 и ИнК-XV-01/03; ЕРИК 
1330 ЕРИК 
1331 ЕРИК 
1332 Одитни доказателства № ИнК-XV-01/01 и № ИнК-XV-01/03 
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Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК.1333
 

От ИнК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ 

СПАРТАНСКИ са направени 5 финансирания от 5 членове на ИнК, както и 50 парични дарения 

от 49 физически лица, всяко в размер под една минимална работна заплата, поради което не са 

възникнали обстоятелства за подаване на декларации за произход на средствата.  

В законоустановения 7-дневен срок е подадена за публикуване в ЕРИК информация за 

имената на членовете на ИнК и размера на предоставените от тях средства, както и за имената 

на дарителите1334, вида, целта и размера на направените от тях дарения, с което са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата норма.1335  

От ИнК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работил във връзка с предизборната кампания.1336 

Предоставената от ИнК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ 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 за предизборната кампания на ИнК ГЕОРГ 

ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ е 26 300 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1337  

От общо отчетените разходи, 26 258 лв. (99,8 на сто) са за външни услуги, 

предназначени за медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури, масови прояви, 

куриерски услуги, наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други, 

други външни услуги; и 42 лв. са за материали.1338  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1339  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от ИнK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.1340  

Отчетените разходи са документално обосновани с и съответстват на установените при 

извършената проверка. 

                                                 
1333 Одитни доказателства №№ ИнК-XV-01/01, ИнК-XV-01/02 и ИнК-XV-01/03; ЕРИК 
1334 За двама дарители на ИнК, направили две дарения, подадената информация в ЕРИК е дублирана. 
1335 Одитни доказателства №№ ИнК-XV-01/01, ИнК-XV-01/02 и ИнК-XV-01/03; ЕРИК 
1336 Одитно доказателство № ИнК-XV-01/03  
1337 Одитни доказателства № ИнК-XV-01/01 и ИнК-XV-01/03; ЕРИК 
1338 Одитно доказателство № ИнК-XV-01/03; ЕРИК 
1339 Одитно доказателство № ИнК-XV-01/01  
1340 Одитно доказателство № ИнК-XV-01/04  
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Отчетените разходи от ИнК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 26 300 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от ИнК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на инициативния комитет. 
 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Плевен вземат участие 15 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1341 5 МК, от 

които са декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. При 

извършените насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги 

информация за тези МК не са установени данни, различни от отчетените от тях1342. 

Одит за съответствие е извършен1343 на 10 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размери на финансирането на предизборната кампания по отчетите на МК от 

област Плевен, включени в обхвата на одита, е 56 388 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

Плевен 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ГЕРБ (БЗНС, ВМРО и НФСБ) 

(МК ГЕРБ) 

Белене 
1 510 

2. ГЕРБ (БЗНС, ВМРО-БНД, СДС) 

(МК ГЕРБ) 

Долна Митрополия 
1 500 

3. БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ПП 

БЗНС и ПП „НИКОЛА ПЕТКОВ“) 

(МК БЗНС) 

Долни Дъбник 

11 490 

4. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ и ПП АТАКА) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Искър 
11 840 

5. ГЕРБ (ВМРО-БНД) 

(МК ГЕРБ) 

Никопол 
1 010 

6. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ПП 

„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ И ПП 

„БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“)) 

(МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ) 

Плевен 

16 670 

7. ГЕРБ (АБВ, ВМРО-БНД, БЗНС) 

(МК ГЕРБ) 

Пордим 
1 528 

8 ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ПП ДБГ, 

ПП ССД, ПП АБВ, КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА“, ПП „МИР“) 

(МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ) 

Червен бряг 

2 727 

                                                 
1341 Приложение № 2 
1342 Одитно доказателство № 2 
1343 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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9 ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ 

Червен бряг 
2 313 

10 НОВОТО ВРЕМЕ Червен бряг 5 800 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 56 388 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Плевен 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.1344 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Плевен 
Установеният общ размер на средствата, които МК от област Плевен са разходвали за 

финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за финансиране, 

определен в ИК.1345 

 

Раздел Първи – МК ГЕРБ 

Местна коалиция ГЕРБ е регистрирана в ОИК Белене в състав от четири политически 

партии - ПП „ГЕРБ“, ПП БЗНС, ПП ВМРО-БНД и ПП НФСБ, с представляваща Бистра 

Ангелова Павловска. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ГЕРБ за приходите, 

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

за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 1 510 лв.1346
 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

една1347 политическа партия, участваща в състава на МК.  

Не са установени предоставени парични средства от кандидати на МК, както и 

направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.1348 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.  

Един приход в размер над 1 000 лв., е постъпил по банков път, в съответствие с чл. 170, 

ал. 1 от ИК.1349  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК 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.  

 

                                                 
1344 Чл. 168 от ИК 
1345 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
1346 Одитни доказателства № МК-XV-01/01 и № МК-XV-01/02  
1347 ПП „ГЕРБ“ 
1348 Одитни доказателства № МК-XV-01/01 и № МК-XV-01/02 
1349 Одитни доказателства № МК-XV-01/01 и № МК-XV-01/02 
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2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не е установена информация1350, която МК ГЕРБ е следвало да изпраща 

в хода на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.1351 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК ГЕРБ е  

1 510 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1352  

От общо отчетените разходи, 1 500 лв. (99 на сто) са за въшни услуги - за масови прояви, 

и 10 лв. са за такси.1353  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че не са извършвани разходи на стойност над 1 000 лв., с което да е 

възникнало обстоятелство за извършването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, 

ал. 1 от ИК.1354  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация oт доставчици на стоки и услуги е установено, че не е предоставена информация 

за извършени разходи от МК.1355 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка. 

Установените разходи МК ГЕРБ са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 510 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчетения от МК ГЕРБ. 

 

Раздел Втори – МК ГЕРБ 

Местна коалиция ГЕРБ е регистрирана в ОИК Долна Митрополия в състав от четири 

политически партии - ПП „ГЕРБ“, ПП БЗНС, ПП „ВМРО-БНД и ПП СДС, с представляващи 

Ивалин Георгиев Цолов и Мирослав Стоилков Траянов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ГЕРБ за приходите, 

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

за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 1 500 лв.1356  

Приходите за предизборната кампания са от предоставени парични средства от една 

политическа партия1357, участваща в състава на МК.  

                                                 
1350 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
1351 ЕРИК 
1352 Одитни доказателства № МК-XV-01/01 и № МК-XV-01/02 
1353 Одитни доказателства № МК-XV-01/01 и № МК-XV-01/02  
1354 Одитни доказателства № МК-XV-01/01 и № МК-XV-01/02  
1355 Одитно доказателство № МК-XV-01/03 
1356 Одитни доказателства № МК-XV-02/01 и № МК-XV-02/02 
1357 ПП „ГЕРБ“ 
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Не са установени, предоставени парични средства от кандидати на МК, както и 

направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.1358  

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.  

Един приход в размер над 1 000 лв., е постъпил по банков път, в съответствие с чл. 170, 

ал. 1 от ИК.1359
 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК 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.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не е установена информация1360, която МК ГЕРБ е следвало да изпраща 

в хода на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.1361 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК ГЕРБ е  

1 500 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.1362  

От общо отчетените разходи, 1 480 лв. (99 на сто) са за външни услуги - за масови 

прояви, и 20 лв. са за такси.1363
 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен разход в размер над 1 000 лв., платен в брой, в нарушение на изискването 

на чл. 170, ал. 1 от ИК.1364
 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация oт доставчици на стоки и услуги е установено, че не е предоставена информация 

за извършени разходи от МК.1365  

Отчетените разходи от МК ГЕРБ са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършената проверка. 

Установените разходи на МК ГЕРБ са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

Разход в размер над 1 000 лв. е платен в брой, в несъответствие с ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 500 лв. и 

съответства на отчетения. Формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

                                                 
1358 Одитни доказателства № МК-XV-02/01 и № МК-XV-02/02  
1359 Одитни доказателства № МК-XV-02/01 и № МК-XV-02/02 
1360 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
1361 ЕРИК 
1362 Одитни доказателства № МК-XV-02/01 и № МК-XV-02/02 
1363 Одитни доказателства № МК-XV-02/01 и № МК-XV-02/02 
1364 Одитни доказателства № МК-XV-02/01 и № МК-XV-02/02 
1365 Одитно доказателство № МК-XV-02/03 
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Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчетения от МК ГЕРБ. 

 

Раздел Трети – МК БЗНС 

Местна коалиция БЗНС е регистрирана в ОИК Долни Дъбник в състав от две 

политически партии - ПП БЗНС и ПП „НИКОЛА ПЕТКОВ“, с представляващ Красимир 

Асенов Пейчев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БЗНС за приходите, 

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

за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 11 500 лв.1366 

Приходите са формирани от предоставени парични средства от 20 издигнати кандидати 

на МК в общ размер на 10 000 лв. и три парични дарения от три физически лица в общ размер 

на 1 500 лв.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.1367  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.1368 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да е възникнало обстоятелство 

за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1369 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК 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 са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК БЗНС са предоставени парични 

средства от 20 издигнати кандидати на МК и са направени 3 парични дарения от трима 

дарители, всяко в размер под една минимална работна заплата, с което не са възникнали 

обстоятелства за представяне на декларации за произход на средствата.  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на издигнатите кандидати и размера на предоставените от тях средства, 

както и информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените от тях 

дарения, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от 

същата разпоредба.1370 

От МК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работила във връзка с предизборната кампания.1371 

Предоставената от МК БЗНС информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие 

със законово регламентираната.  

                                                 
1366 ЕРИК 
1367 Одитни доказателства № МК-XV-03/01 и № МК-XV-03/03 
1368 Одитни доказателства № МК-XV-03/01 и № МК-XV-03/03; ЕРИК 
1369 Одитни доказателства № МК-XV-03/01 и № МК-XV-03/03 
1370 Одитни доказателства №№ МК-XV-03/01, МК-XV-03/02 и МК-XV-03/03 
1371 ЕРИК 
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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., MK БЗНС отчита разходи в общ размер на 11 490 лв. Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.1372 

От общо отчетените разходи, 9 523 лв. (83 на сто) са за външни услуги, формирани от 

разходи за: плакати, флаери, диплянки, брошури и др., масови прояви и други външни услуги. 

Останалите разходи на МК в размер на 1 816 лв. са за материали и 151 лв. са за такси.1373  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходи със стойностно изражение над 1 000 лв. са извършени по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК. 1374 

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и/или поети задължения от MK БЗНС.1375 

Отчетените разходи от МК ЗНС са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършената проверка. 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 11 490 лв., и 

е формиран от извършените разходи от МК. Поради техническа грешка в отчета на ред „Общ 

размер на финансиране на предизборната кампания“ е посочена сумата на приходите, вместо 

на извършените разходи от МК. Финансирането не надхвърля определения размер по чл. 165, 

ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания несъотвества 

на декларираните в отчета на МК БЗНС 

 

Раздел Четвърти – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Искър в състав от една 

коалиция от партии - КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и две политически партии - ПП АБВ и  

ПП „АТАКА“, с представляваща Емилия Георгиева Тончева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за 

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

в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 11 840 лв. 

Приходите са формирани от предоставени парични средства от 11 издигнати кандидати на МК 

в общ размер на 9 850 лв. и 4 парични дарения от 4 физически лица в общ размер на 2 000 лв.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.1376  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да е възникнало обстоятелство 

за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1377  

                                                 
1372 ЕРИК 
1373 Одитни доказателства №№ МК-XV-03/01, МК-XV-03/02 и МК-XV-03/03 
1374 Одитни доказателства №№ МК-XV-03/01, МК-XV-03/02 и МК-XV-03/03 
1375 Одитно доказателство № МК-XV-03/04 
1376 Одитни доказателства № МК-XV-04/01 и № МК-XV-04/03; ЕРИК 
1377 Одитни доказателства № МК-XV-04/01 и № МК-XV-04/03; ЕРИК 
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Установените при проверката приходи от предоставените парични средства и 

направените дарения съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните 

приложения към него.1378  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са направени  

4 парични дарения от 4 физически лица, всяко в размер под минималната работна заплата, и са 

предоставени парични средства от 11 издигнати кандидати на МК, в размер над една 

минимална работна заплата, с което са възникнали обстоятелства за представяне на декларации 

за произход на средствата.1379  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на дарените от тях средства, както 

и за имената на кандидатите, размера на предоставените от тях средства и 11 декларации 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. 6 и т. 8 от същата норма.1380  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1381  

Предоставената от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната.  

 

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., МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ отчита разходи в общ размер на 11 840 лв. Не са 

отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени 

към датата на съставяне на отчета.1382 

От общо отчетените разходи, 181 лв. са за материали, 11 618 лв. (98 на сто) са за външни 

услуги, формирани от разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други, пощенски и 

куриврски услуги, телефони, други разходи за външни услуги, и 41 лв. са за такси.1383  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен, един разход на стойност над 1 000 лв., извършен по банков път, с което 

е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1384
 

                                                 
1378 Одитни доказателства № МК-XV-04/01 и № МК-XV-04/03; ЕРИК 
1379 Одитни доказателства №№ МК-XV-04/01, МК-XV-04/02 и МК-XV-04/03; ЕРИК 
1380 Одитни доказателства №№ МК-XV-04/01, МК-XV-04/02 и МК-XV-04/03; ЕРИК 
1381 Одитни доказателства №№ МК-XV-04/01, МК-XV-04/02, МК-XV-04/03; ЕРИК 
1382 Одитни доказателства № МК-XV-04/01 и № МК-XV-04/03 
1383 Одитни доказателства №№ МК-XV-04/01, МК-XV-04/02 и МК-XV-04/03; ЕРИК 
1384 Одитни доказателства № МК-XV-04/01 и № МК-XV-04/03 
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При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

получена информация от доставчици на стоки и услуги не са установени други разходи от 

отчетените от коалицията.1385  

Отчетените разходи от са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка. 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 11 840 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. 

 

Раздел Пети – МК ГЕРБ 

Местна коалиция ГЕРБ е регистрирана в ОИК Никопол в състав от 2 политически 

партии - ПП „ГЕРБ“ и ПП ВМРО-БНД, с представляващи Борислав Илийчев Симеонов и 

Красимир Недков Халов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ГЕРБ за приходите, 

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

за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 1 010 лв.  

Приходите за предизборната кампания са от предоставени парични средства от една 

политическа партия1386, участваща в състава на МК.  

Не са установени, предоставени парични средства от кандидати на МК, както и 

направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.1387  

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съоветното приложение към него.1388  

МК ГЕРБ няма приходи на стойност над 1 000 лв., за които да са възникнали 

обстоятелства за извършването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1389  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК 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.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
1385 Одитно доказателство № МК-XV-04/04 
1386 ПП „ГЕРБ“ 
1387 Одитни доказателства № МК-XV-05/01 и № МК-XV-05/02 
1388 ЕРИК 
1389 Одитни доказателства № МК-XV-05/01 и № МК-XV-05/02 
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При проверката не е установена информация1390, която МК ГЕРБ е следвало да изпраща 

в хода на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.1391 

 

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., МК ГЕРБ отчита разходи в общ размер на 1 010 лв. Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.1392  

От общо отчетените разходи, 990 лв. (99 на сто) са за външни услуги, предназначени за 

масови прояви, и 20 лв. са за такси.1393  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че не са извършвани разходи на стойност над 1 000 лв., с което да е 

възникнало обстоятелство за извършването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, 

ал. 1 от ИК.1394  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация oт доставчици на стоки и услуги, е установено, че не е предоставена информация 

за извършени разходи от МК.1395  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.1396  

Установените разходи МК ГЕРБ са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 010 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК ГЕРБ.  

 

Раздел Шести – МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ 

Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ е регистрирана в 

ОИК Плевен в състав от една коалиция от партии - КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ“ и 2 политически партии - ПП СДС и ПП БЗНС, с представляващ Христо 

Ивайлов Таслаков. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ 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 16 673 лв. От тях, 1 903 лв. са парични средства, предоставени от политическа 

                                                 
1390 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
1391 Одитно доказателство № МК-XV-05/03 
1392 Одитни доказателства № МК-XV-05/01 и № МК-XV-05/02 
1393 Одитни доказателства № МК-XV-05/01 и № МК-XV-05/02 
1394 Одитни доказателства № МК-XV-05/01 и № МК-XV-05/02 
1395 Одитно доказателство № МК-XV-05/03 
1396 Одитни доказателства № МК-XV-06/01 и № МК-XV-06/02 
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партия1397, участваща в състава на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“,  

2 320 лв. представляват парични дарения от четири физически лица и 12 450 лв. предоставени 

парични средства от 14 кандидати на местната коалиция.1398 

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.1399  

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

изискванията на чл. 170, ал.1 от ИК.1400 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.1401 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

 От МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ 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 МК. 

 Приходите, в размер над 1 000 лв., са извършени по банков път, съгласно ИК. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
 За финансиране на предизборната кампания на MK ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ са направени 14 финансирания от 14 издигнати кандидати на коалицията и  

4 парични дарения от четири физически лица1402 

 В законоустановения 7-дневен срок, е изпратена изискуемата информация за 

публикуване в ЕРИК за направените парични дарения, както и една декларация за произход на 

средствата, надвишаващи минималната работна заплата, с което са изпълнени изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма.1403  

 В законоустановения 7-дневен срок, е изпратена и публикувана информация в ЕРИК за 

имената на 14 кандидати, размера на предоставените от тях средства, както и 12 декларации за 

произход на средствата, надвишаващи минималната работна заплата, в съответствие с 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с т. 6 и т. 8 от същата норма.1404  

От МК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.1405 

Предоставената от МК 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. 

  

 3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
1397 ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ 
1398 Одитни доказателства № МК-XV-06/01 и № МК-XV-06/03  
1399 ЕРИК 
1400 Одитно доказателство № МК-XV-06/01 
1401 Одитни доказателства №№ МК-XV-06/01, МК-XV-06/02 и МК-XV-06/03 
1402 Одитни доказателства № МК-XV-06/01 и № МК-XV-06/03  
1403 Одитно доказателство № МК-XV-06/02; ЕРИК 
1404 Одитно доказателство № МК-XV-06/02; ЕРИК 
1405 ЕРИК 
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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 кметове, проведени на 

27.10.2019 г., МК „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ отчита разходи в общ 

размер на 16 670 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки 

и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1406 

От общо отчетените разходи, 16 607 лв. (99 на сто) са за външни услуги, формирани от 

разходи за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури, наеми за помещения, 

транспортни средства, рекламни съоръжения и други външни услуги. Останалите разходи на 

МК, в размер на 63 лв. са за такси.1407  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.1408 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените.1409  

При проверката на извършените плащания е установено, че разходи със стойност над  

1 000 лв., са извършени по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1410  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените 

от извършените проверки.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 16 670 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ.  

 

Раздел Седми – МК ГЕРБ 

Местна коалиция ГЕРБ е регистрирана в ОИК Пордим в състав от 4 политически  

партии - ПП „ГЕРБ“, ПП БЗНС, ПП ВМРО-БНД и ПП АБВ, с представляваща Катя Кирилова 

Димитрова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ГЕРБ за приходите, 

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

за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 1 528 лв.  

Приходите са формирани от предоставени парични средства от една политическа 

партия1411, участваща в състава на МК.  

Не са установени, предоставени парични средства от кандидати на МК, както и 

направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.1412  

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.  

                                                 
1406 Одитни доказателства № МК-XV-06/01 и № МК-XV-06/03 
1407 Одитни доказателства № МК-XV-06/01 и № МК-XV-06/03 
1408 Одитно доказателство № МК-XV-06/04 
1409 Одитни доказателства № МК-XV-06/01 и № МК-XV-06/03 
1410 Одитно доказателство № МК-XV-06/01 
1411 ПП „ГЕРБ“ 
1412 Одитни доказателства № МК-XV-07/01 и № МК-XV-07/02 
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Един приход в размер над 1 000 лв., е постъпил по банков път, в съответствие с чл. 170, 

ал. 1 от ИК.1413
 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК 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.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не е установена информация1414, която МК ГЕРБ е следвало да изпраща 

в хода на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.1415 

 

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., МК ГЕРБ отчита разходи в общ размер на 1 528 лв. Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.1416  

От общо отчетените разходи, 1 480 лв. (97 на сто) са за външни услуги, в т.ч. за масови 

прояви и други разходи за медийни услуги, и 48 лв. са за такси.1417  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход със стойност над 1 000 лв., извършен по банков път, 

съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1418  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация oт доставчици на стоки и услугие установено, че не е предоставена информация 

за извършени разходи от МК.1419 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.1420  

Установените разходи МК ГЕРБ са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 528 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК ГЕРБ. 

 

                                                 
1413 Одитни доказателства № МК-XV-07/01 и № МК-XV-07/02 
1414 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
1415 Одитно доказателство № МК-XV-07/03 
1416 Одитни доказателства № МК-XV-07/01 и № МК-XV-07/02 
1417 Одитни доказателства № МК-XV-07/01 и № МК-XV-07/02 
1418 Одитни доказателства № МК-XV-07/01 и № МК-XV-07/02 
1419 Одитно доказателство № МК-XV-07/03 
1420 Одитни доказателства № МК-XV-07/01 и № МК-XV-07/02 
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Раздел Осми – MK ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ 

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ е регистрирава в ОИК 

Червен бряг в състав от 4 политически партии – ПП ДБГ, ПП АБВ, ПП „МИР” и ПП ССД и 

една коалиция от партии - КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“, с представляващ 

Ивайло Петков Иванов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ 

НА ГРАЖДАНИТЕ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

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

27.10.2019 г., е 2 727 лв.  

Приходите са формирани от предоставени парични средства от 9 издигнати кандидати 

на МК. Едно от финансиранията с парични средства от кандидат е направено след края на 

предизборната кампания, което е недопустимо съгласно ИК. Не са установени направени 

дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.1421  

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.1422  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да са възникнали 

обстоятелства за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1423  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ 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 и съответстват на 

декларираните в отчета.  
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ са предоставени1424 парични средства от девет издигнати кандидат на МК. 

Предоставените средства от кандидатите са в размер под една минимална работна заплата, с 

което не са възникнали обстоятелства за представяне декларации за произход на средствата.1425  

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 разпоредба 

Информацията е публикувана погрешно в раздел „Дарители“, вместо в раздел 

„Кандидати/членове“ на ЕРИК.1426  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1427  

                                                 
1421 Одитни доказателства № МК-XV-08/01 и № МК-XV-08/03 
1422 ЕРИК 
1423 Одитни доказателства № МК-XV-08/01 и № МК-XV-08/03 
1424 Едното финансиране е направено след края на предизборната кампания и информацията за него е 

представена в Сметната палата заедно с отчета на МК. 
1425 Одитни доказателства № МК-XV-08/01 и № МК-XV-08/03; ЕРИК 
1426 Одитно доказателство № МК-XV-08/02; ЕРИК 
1427 Одитни доказателства № МК-XV-08/01 и № МК-XV-08/03; ЕРИК 
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Предоставената МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната.  

 

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., МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ отчита разходи в общ размер 

на 2 727 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1428  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са формирани от разходи за: 

медийни услуги от печатни медии, други доставчици на аудио-визуални медийни услуги, други 

доставчици за радиоуслуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и др.; масови прояви; наеми 

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

услуги.1429  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че не са извършвани разходи на стойност над 1 000 лв., с което да е 

възникнало обстоятелство за извършването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, 

ал. 1 от ИК.1430
 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.1431  

Отчетените разходи отса документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.1432  

Установените разходи на МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ са 

документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 727 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ.  

 

Раздел Девети – МК „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ“ 

Местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ“ е регистрирана в ОИК Червен бряг в състав от две политически партии -  

ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“ и ПП ДРП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, с представляващ Мирослав 

Митков Макавеев.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ за приходите, разходите и поетите 

                                                 
1428 Одитни доказателства № МК-XV-08/01 и № МК-XV-08/03 
1429 Одитни доказателства № МК-XV-08/01 и № МК-XV-08/03 
1430 Одитно доказателство № МК-XV-08/01 
1431 Одитно доказателство № МК-XV-08/04 
1432 Одитни доказателства № МК-XV-08/01 и № МК-XV-08/03 
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задължения за плащане във връзка с предизборната кампания в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 2 680 лв.  

Приходите са формирани от предоставени парични средства от шест издигнати 

кандидати на МК. Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и 

юридически лица.1433
 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета, но не и на 

приложението към него, където са посочени нулеви стойности.1434 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да е възникнало обстоятелство 

за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1435  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ 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.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ са предоставени парични средства от 6 издигнати 

кандидати на МК. Предоставените средства от кандидатите са в размер под една минимална 

работна заплата, с което не са възникнали обстоятелства за представяне на декларации за 

произход на средствата.1436  

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. 1437 

Поради допусната грешка трима от кандидатите на МК, са обявени от ПП ,ДВИЖЕНИЕ 

ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”1438 като дарители на политическата 

партия, в раздел „Дарители“ на част „Регистрирани участници в ЦИК“, вместо като кандидати 

на местната коалиция, в раздел „Кандидати/членове“ на част „Регистрирани участници в ОИК“ 

на ЕРИК.1439
 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1440  

Предоставената от МК „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ“ информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово 

регламентираната.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
1433 Одитни доказателства № МК-XV-09/01 и № МК-XV-09/03; ЕРИК 
1434 Одитни доказателства № МК-XV-09/01 и № МК-XV-09/03; ЕРИК 
1435 Одитни доказателства № МК-XV-09/01 и № МК-XV-09/03; ЕРИК 
1436 Одитни доказателства №№ МК-XV-09/01, МК-XV-09/02 и МК-XV-09/03; ЕРИК 
1437 Одитни доказателства № МК-XV-09/01 и № МК-XV-09/02; ЕРИК 
1438 определена да отговаря за приходите, разходите и счтоводната отчетност на МК 
1439 Одитни доказателства №№ МК-XV-09/01, МК-XV-09/02, МК-XV-09/03 и МК-XV-09/05; ЕРИК 
1440 Одитни доказателства №№ МК-XV-09/01, МК-XV-09/02 и МК-XV-09/03; ЕРИК 
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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 кметове, проведени на 

27.10.2019 г., МК „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ 

отчита разходи в общ размер на 2 313 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1441  

От общо отчетените разходи, 2 273 лв. (98 на сто) са за външни услуги, формирани от 

разходи за: медийни услуги от електронни медии, плакати, флаери, диплянки, брошури и др., 

наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и др. и други външни 

услуги; и 40 лв. са за такси.  

Установените разходи за такси са с 20 лв. по-малко от отчетените, в резултат на което 

общия размер на извършените от МК разходи възлиза на 2 293 лв.1442 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания, не са установени разходи на стойност над 1 000 лв., с което да е възникнало условие 

за извършването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1443  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация oт доставчици на стоки и услуги, е установено, че не е предоставена информация 

за извършени разходи от МК1444  

Отчетените разходи са документално обосновани, но не съответстват на установените 

при извършената проверка с 20 лв.1445  

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените в отчета на МК, като са по-малко с 20 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 293 лв., но 

не съответства на отчетения. Формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания не 

съответства на декларирания в отчета на МК „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“  

 

Раздел Десети – МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ 
Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ е регистрирана в ОИК Червен бряг в състав от 

две политически партии - ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ и ПП ДПС, с представляващ Марио Киров 

Рангелов.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ за 

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

в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 5 800 лв.  

Приходите са формирани от предоставени парични средства от 6 издигнати кандидати на 

МК в общ размер на 3 500 лв. и парични дарения от 5 физически лица в общ размер на 2 300 лв.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.1446  

                                                 
1441 Одитни доказателства № МК-XV-09/01 и № МК-XV-09/03; ЕРИК 
1442 Одитни доказателства № МК-XV-09/01 и № МК-XV-09/03; ЕРИК 
1443 Одитни доказателства № МК-XV-09/01 и № МК-XV-09/03; ЕРИК 
1444 Одитно доказателство № МК-XV-09/04 
1445 Одитни доказателства № МК-XV-09/01 и № МК-XV-09/03; ЕРИК 
1446 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02; ЕРИК 
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Установените при проверката приходи от предоставени парични средства и направени 

дарения съответстват на отчетените в отчета и на Приложение МК 2.1, но не съответстват на 

Приложение МК 3, като поради техническа грешка не е включен един от кандидатите на 

МК.1447  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да е възникнало обстоятелство 

за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1448  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК „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 документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ са направени 6 

финансирания с парични средства от 6 издигнати кандидати на МК, едно от които в размер над 

една минимална работна заплата, и 5 парични дарения от 5 физически лица, всяко в размер под 

минималната работна заплата.1449  

В законоустановения 7-дневен срок, не е изпратена в Сметната палата за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на дарените средства и за 

имената на кандидатите, размера на предоставените от тях средства и една декларация за 

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

връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.1450  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1451  

От МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ не е изпратена информация по време на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК, в не съответствие с разпоредбите 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., МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ отчита разходи в общ размер на 5 800 лв. Не са отчетени 

и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата 

на съставяне на отчета.1452 

От общо отчетените разходи 55 лв. са за материали; 5 687 лв. са за външни услуги, 

формирани от разходи за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки и др., масови прояви, 

пощенски и куриерски услуги, телефони, наеми за помещения, транспортни средства, 

рекламни съоръжения и други вънщни услуги; и 58 лв. са за такси.1453 

                                                 
1447 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02; ЕРИК 
1448 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02; ЕРИК 
1449 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02; ЕРИК 
1450 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02; ЕРИК 
1451 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02; ЕРИК 
1452 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02 
1453 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02; ЕРИК 
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При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход на стойност над 1 000 лв., извършен по банков път, с което 

е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1454  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

получена информация от доставчици на стоки и услуги не са установени други разходи от 

отчетените от МК.1455  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.1456  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 5 800 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“. 

 

ГЛАВА XVI 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Пловдив са взели участие 17 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати 

за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1457 всички 

ИнК, 6 от тях са декларирали приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. 

и 11 ИнК са представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК не са установени 

данни, различни от отчетените от тях.1458 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Пловдив са взели участие 19 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1459 9 МК,  

4 от които са декларирали приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. и  

5 МК, представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация, за една МК, представила отчет 

                                                 
1454 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02; ЕРИК 
1455 Одитно доказателство № МК-XV-10/03 
1456 Одитни доказателства № МК-XV-10/01 и № МК-XV-10/02; ЕРИК 
1457 Приложение № 2 
1458 Одитно доказателство № 2 
1459 Приложение № 2 
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с приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000, са установени данни, различни 

от отчетените, поради което е включена в обхвата на одита.1460 

Одит за съответствие1461 е извършен на 10 местни коалиции с декларирани приходи, 

разходи и поети задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Пловдив, включени в обхвата на одита, е 109 166 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

Пловдив 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. НФСБ (ВМРО-БНД) 

(МК НФСБ) 

Асеновград 
4 984 

2. СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) Карлово 2 235  

3. СДС (ПП ГЕРБ) Карлово 5 590 

4. ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ (ПП НФСБ, ПП СДС, ПП 

АБВ, ПП ЗС АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ) 

(МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 

 

Куклен 6 000 

5. ГЕРБ (ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) 

(МК ГЕРБ) 

Марица 
3 231 

6. НФСБ (ВМРО - БНД) 

(МК НФСБ) 

Пловдив 
78 783 

7. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП 

АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) 

(БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Родопи 

3 335 

8. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП ВОЛЯ, ПП ССД, ПП 

ДБГ, ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА, КОАЛИЦИЯ КАУЗА 

ПЛОВДИВ)“ 

(ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА) 

Родопи 

2 309 

9. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ (ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, 

ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, ПП „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“) 

(МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) 

Родопи 

260 

10. ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ“) 

(МК ВОЛЯ) 

Сопот 

2 439 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 109 166 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Пловдив 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.1462 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Пловдив 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Пловдив 

са разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в Изборния кодекс.1463 

                                                 
1460 Одитно доказателство № 2 
1461 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
1462 Чл. 168, ал. 1 от ИК 
1463 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК 
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Раздел Първи – МК НФСБ 

Местна коалиця НФСБ е регистрирана в ОИК Асеновград в състав от две политически 

партии – ПП НФСБ и ПП ВМРО-БНД, с представляващи Милко Христов Милков и Илия 

Иванов Кендев.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК НФСБ 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 4 984 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

една1464 от политическите партии, участващи в местната коалиция.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци, както и предоставени средства на издигнати кандидати от местната 

коалиция.1465 

Установените при проверката предоставени средства, съответстват на отчетените в 

отчета на МК НФСБ и на отразените в съответното приложение към него.1466 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1467 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1468    

От МК 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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

Във връзка с предизборната кампания МК НФСБ е работила с една рекламна агенция. 

Информация за наименованието на агенцията не е подадена за публикуване в ЕРИК, в 

законоустановения 5-дневен срок, с което не е спазено изискването на чл. 171, ал. 3 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.1469 

От МК НФСБ не са спазени изискванията на ИК за изпращане на информация в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, относно една рекламна агенция, за 

публикуване в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК НФСБ е  

4 984 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1470 

                                                 
1464 ПП НФСБ 
1465 Одитни доказателства № МК-XVI-01/01 и № МК-XVI-01/02 
1466 Одитни доказателства № МК-XVI-01/01 и № МК-XVI-01/02 
1467 Средствата са предоставени по касов път – 6 пъти, като всеки един приход е на стойност под 1 000 лв.; 

Одитни доказателства № МК-XVI-01/01 и № МК-XVI-01/02 
1468 Одитни доказателства № МК-XVI-01/01 и № МК-XVI-01/02 
1469 Одитни доказателства №№ МК-XVI-01/01, МК-XVI-01/02 и МК-XVI-01/03; ЕРИК 
1470 Одитни доказателства № МК-XVI-01/01 и № МК-XVI-01/02 
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Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са предназначени за медийни 

услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и наеми за помещения.1471 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

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

на отчетените.1472 

Отчетените разходи от МК НФСБ са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършените проверки.1473 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., което не налага извършването им 

по банков път.1474 

Установените при одита разходи на МК НФСБ съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 4 984 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК НФСБ. 

 

Раздел Втори – МК СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) 

Местна коалиция СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) е регистрирана в ОИК Карлово в състав 

от три политически партии – ПП СДС, ПП АТАКА и ПП ДБГ, с представляващ Антон Дзанев 

Минев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) 

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 2 240 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от  

4 кандидати на МК.  

Не са отчетени и установени приходи от парични или непарични дарения от физически 

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

политическите партии, участващи в местната коалиция.1475 

Установените при проверката предоставени средства от издигнатите кандидати, 

съответстват на отчетените в отчета на МК и отразените в съответното приложение към 

него.1476 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възникнала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1477 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1478 

                                                 
1471 Одитни доказателства № МК-XVI-01/01 и № МК-XVI-01/02 
1472 Одитни доказателства №№ МК-XVI-01/01, МК-XVI-01/02 и МК-XVI-01/03; ЕРИК 
1473 Одитни доказателства № МК-XVI-01/01 и № МК-XVI-01/02 
1474 Одитни доказателства № МК-XVI-01/01 и № МК-XVI-01/02 
1475 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02 
1476 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02 
1477 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02 
1478 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02 
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От МК СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) са 

предоставени парични средства от 4 кандидати, като размерът им не надвишава една 

минимална работна заплата.1479 

Изпратена е в рамките на законоустановения 7-дневен срок, информация за имената на 

кандидатите, предоставили средства и размерът на средствата, за публикуване в ЕРИК, с което 

е спазено изискването на чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 6 от ИК.1480 

Във връзка с предизборната кампания МК СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) не е работила 

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

обществеността.1481 

Предоставената от МК СДС (ПП АТАКА, 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 за предизборната кампания на  

МК СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) е 2 235 лв., като 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, 2 188 лв. (98 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за: медийни услуги, социологически проучвания, плакати, флаери, брошури, масови прояви и 

куриерски услуги; и 47 лв. са разходи за данъци и такси.1482 

При проверката е установено, че поради допусната техническа грешка в отчета, 

разходите за данъци и такси са отразени и на ред 3. „Разходи за възнаграждения (за временно 

нает персонал във връзка с предизборната кампания)“, което не оказва влияние на общия 

размер на разходите на МК.1483  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

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

отчетените.1484 

Не са установени извършени разходи от МК СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) в размер над 

1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от плащане по банков път. 1485 

Отчетените разходи от МК СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) съответстват на 

установените.  
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
1479 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02 
1480 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02; ЕРИК 
1481 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02; ЕРИК 
1482 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02 
1483 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02; ЕРИК 
1484 Одитни доказателства №№ МК-XVI-02/01, МК-XVI-02/02 и МК-XVI-02/03 
1485 Одитни доказателства № МК-XVI-02/01 и № МК-XVI-02/02 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 235 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК СДС 

(ПП АТАКА, ПП ДБГ). 

 

Раздел Трети – МК СДС (ПП ГЕРБ) 

Местна коалиция СДС (ПП ГЕРБ) е регистрирана в ОИК Карлово в състав от две 

политически партии – ПП СДС и ПП „ГЕРБ“, с представляващ Антон Дзанев Минев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК СДС (ПП ГЕРБ) 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 5 600 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са получени парични дарения от  

9 физически лица, в общ размер на 5 040 лв. и са предоставени парични средства от един 

кандидат, в размер на 560 лв.  

Не са отчетени и установени приходи от парични или непарични дарения от юридически 

лица и еднолични търговци, както и предоставени средства от политическите партии, 

участващи в местната коалиция.1486 

Установените при проверката приходи от дарения и предоставени средства от 

издигнатия кандидат, съответстват на отчетените в отчета на МК и на отразените в съответните 

приложения към него.1487 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1488 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1489 

От МК СДС (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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК СДС (ПП ГЕРБ) са получени 

дарения от 9 физически лица и са предоставени средства от един кандидат, като размерът им 

не надвишава една минимална работна заплата.1490 

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените от тях дарения, 

както и за имената на кандидата и размерът на предоставените от него средствата, с което са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата норма.1491 

                                                 
1486 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02 
1487 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02 
1488 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02 
1489 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02 
1490 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02 
1491 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02; ЕРИК 
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Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1492 

От местната коалиция за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за доставчици 

на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.1493 

Предоставената от МК СДС (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 ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК СДС (ПП ГЕРБ) 

е 5 590 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1494  

От общо отчетените разходи, 5 580 лв. са за външни услуги, предназначени за: медийни 

услуги от печатни и електронни медии, плакати, флаери, брошури, куриерски услуги и наеми 

за помещения; и 10 лв. са за такси.1495 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разход на стойност над 1 000 лв. е извършен по банков път, с което 

е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1496 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

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

отчетените.1497 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК СДС (ПП ГЕРБ) са документално обосновани и 

съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 5 590 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК СДС (ПП ГЕРБ). 

 

Раздел Четвърти – МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 

Местна коалиция ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ е регистрирана в ОИК Куклен в състав от 

4 политически партии – ПП НФСБ, ПП СДС, ПП АБВ и ПП ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, с 

представляващ Андон Иванов Андонов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 

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 6 000 лв. 

                                                 
1492 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02; ЕРИК 
1493 ЕРИК 
1494 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02 
1495 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02 
1496 Одитни доказателства № МК-XVI-03/01 и № МК-XVI-03/02 
1497 Одитни доказателства №№ МК-XVI-03/01, МК-XVI-03/02 и МК-XVI-03/03 
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За финансиране на предизборната кампания са получени парични дарения от  

12 физически лица.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от юридически лица и еднолични 

търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи в местната 

коалиция.1498 

Установените при проверката приходи от дарения съответстват на отчетените в отчета 

на МК и на отразените в съответното приложение към него.1499 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1500 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1501 

От МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ са 

направени 12 парични дарения от физически лица, като размерът им не надвишава една 

минимална работна заплата.1502   

Изпратена е за публикуване в ЕРИК в рамките на законоустановения 7-дневен срок, 

информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените от тях дарения, с 

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

Въпреки липсата на нормативно изискване, за даренията са предоставени и публикувани в 

ЕРИК декларации за произход на средствата.1503 

Информацията за дарителите е погрешно публикувана в ЕРИК в раздел „Дарители“ на 

част „Регистрирани участници в ЦИК“, за участник ПП НФСБ, вместо в съответния раздел на 

част „Регистрирани участници в ОИК“, за участник МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ.1504 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1505 

Предоставената от МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ информация погрешно е 

публикувана в ЕРИК в част „Регистрирани участници в ЦИК“, за участник ПП НФСБ.   

Информацията е изпратена в Сметната палата в срок, по време на предизборната 

кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ е 6 000 лв., като не са отчетени и не са установени поети 

                                                 
1498 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02 
1499 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02 
1500 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02 
1501 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02 
1502 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02 
1503 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02; ЕРИК 
1504 Одитно доказателство № МК-XVI-04/04; ЕРИК 
1505 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02; ЕРИК 
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задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1506  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са предназначени за масови 

прояви и за плакати, флаери и брошури.1507 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че един разход на стойност над 1 000 лв. е извършен по банков път, с 

което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1508 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1509 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ са документално обосновани и 

съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 6 000 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ. 

 

Раздел Пети – МК ГЕРБ  

Местна коалиция ГЕРБ е регистрирана в ОИК Марица в състав от две политически 

партии – ПП „ГЕРБ“ и ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ с представляващ Димитър Иванов 

Иванов. 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ГЕРБ 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 3 231 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства1510 от 

издигнатия кандидат.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи в 

местната коалиция.1511 

Установено е набиране на средства в размер на 3 121 лв. за финансиране на 

предизборната кампания на МК след приключването й, което е в несъответствие с ИК.1512 

Установените при проверката приходи от предоставени средства, съответстват на 

отчетените в отчета на МК и на отразените в съответното приложение към него.1513 

                                                 
1506 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02 
1507 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02 
1508 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02 
1509 Одитни доказателства №№ МК-XVI-04/01, МК-XVI-04/02 и МК-XVI-04/03 
1510 две финансирания 
1511 Одитни доказателства № МК-XVI-05/01 и № МК-XVI-05/02 
1512 Едно парично финансиране от кандидат, постъпило по банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания на 13.11.2019 г. 
1513 Одитни доказателства № МК-XVI-05/01 и № МК-XVI-05/02 
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Установен е един приход в размер над 1 000 лв., който е постъпил по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1514 

От МК ГЕРБ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания.  

 Допуснато е набиране на средства за финансиране на предизборната кампания и след 

приключването й. 

 Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ГЕРБ са предоставени парични 

средства от издигнатия кандидат (две финансирания), като общият им размер надвишава една 

минимална работна заплата.  

В рамките на законоустановения 5-дневен срок, не е изпратена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на кандидата и размера на предоставеното от него първо финансиране, 

с което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата 

норма.1515 

Второто финансиране е направено след края на кампанията. Информацията за 

предоставените средства и декларацията за произход на средствата са представени в Сметната 

палата с отчета за приходите, разходите и поетите задължения на МК.1516 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1517 

От МК ГЕРБ не са спазени изискванията на ИК за изпращане на информация в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, относно едно финансиране от 

кандидат, за публикуване в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК ГЕРБ е  

3 231 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1518  

От общо отчетените разходи, 2 120 лв. (66 на сто) са за материали. Останалите са 

разходи за външни услуги – 1 000 лв., които са предназначени за масови прояви, и разходи за 

данъци и такси – 111 лв.1519 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход на стойност над 1 000 лв., извършен по банков път, с което 

е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1520 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

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

отчетените.1521 

                                                 
1514 Одитни доказателства № МК-XVI-05/01 и № МК-XVI-05/02 
1515 ЕРИК 
1516 ЕРИК 
1517 Одитни доказателства № МК-XVI-05/01 и № МК-XVI-05/02; ЕРИК 
1518 Одитни доказателства № МК-XVI-04/01 и № МК-XVI-04/02 
1519 Одитни доказателства № МК-XVI-05/01 и № МК-XVI-05/02 
1520 Одитни доказателства № МК-XVI-05/01 и № МК-XVI-05/02 
1521 Одитни доказателства №№ МК-XVI-05/01, МК-XVI-05/02 и МК-XVI-05/03 
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Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК ГЕРБ са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

3 231 лв., съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК ГЕРБ. 

 

Раздел Шести – МК НФСБ 

МК НФСБ е регистрирана в ОИК Пловдив в състав от две политически партии –  

ПП НФСБ и ПП ВМРО-БНД, с представляващи Костадин Иванов Гаров и Борислав Кръстев 

Инчев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК НФСБ 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 78 783 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

една1522 от политическите партии, участващи в местната коалиция.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци, както и предоставени средства на издигнати кандидати от местната 

коалиция.1523 

От извършената документална проверка е установено, че 3 600 лв. са отчетени 

неправилно като парични средства1524, вместо като непарични средства, предоставени от  

ПП НФСБ. Констатираното несъответствие не влияе върху общия размер на приходите на 

МК.1525 

Всеки от приходите в размер над 1 000 лв. е постъпил по банков път по сметката за 

обслужване на предизборната кампания.1526 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1527 

От МК 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.  

 Установеният при проверката общ размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания съответства на декларирания в отчета на местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
1522 ПП НФСБ 
1523 Одитни доказателства № МК-XVI-06/01 и № МК-XVI-06/02 
1524 в раздел I „Набрани средства за финансиране на предизборната кампания“, ред 1.1 „Предоставени парични 

средства” на отчета и Приложение МК 1 към него 
1525 Одитни доказателства № МК-XVI-06/01 и № МК-XVI-06/02 
1526 Одитни доказателства № МК-XVI-06/01 и № МК-XVI-06/02 
1527 Одитни доказателства № МК-XVI-06/01 и № МК-XVI-06/02 
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При одита не е установена информация1528, която МК НФСБ е следвало да изпрати по 

време на предизборната кампания за включване в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК НФСБ е  

78 783 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета. 

Отчетените разходи са за външни услуги – 78 734 лв. и за материали – 49 лв. 

Установено е, че предоставените непарични средства в размер на 3 600 лв. неправилно 

са включени в разходната част на отчета на МК. Въз основа на установеното общият размер на 

разходите, извършени по време на предизборната кампания е 75 183 лв., предназначени за 

медийни услуги от печатни и електронни медии, електронни издания на вестници и списания, 

и наеми за помещения.1529 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

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

отчетените.1530 

Отчетените разходи са документално обосновани, като неправилно са отразени като 

разходи предоставените непарични средства в размер на 3 600 лв.1531 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания се установи, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1532 

Установените разходи на МК НФСБ са документално обосновани и не съответстват 

на отчетените, като са по-малко с 3 600 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 78 783 лв., 

формиран е от установените изразходвани от МК средства в размер на 75 183 лв. и 

предоставени непарични средства в размер на 3 600 лв., съответства на отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК НФСБ. 

 

Раздел Седми – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Родопи в състав от една 

коалиция от партии – КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и една политическа партия - ПП АБВ, с 

представляващ Павел Михайлов Михайлов. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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 3 335 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

коалицията, участваща в МК - 135 лв. и от издигнати кандидати - 3 200 лв.  

                                                 
1528 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
1529 Одитни доказателства № МК-XVI-06/01 и № МК-XVI-06/02 
1530 Одитни доказателства № МК-XVI-06/01 и № МК-XVI-06/02 
1531 Одитни доказателства №№ МК-XVI-06/01, МК-XVI-06/02 и МК-XVI-06/03 
1532 Одитни доказателства № МК-XVI-06/01 и № МК-XVI-06/02 
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Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци.1533 

Установено е набиране на средства в размер на 900 лв. за финансиране на предизборната 

кампания на МК след приключването й, в несъответствие с ИК.1534 

Установените при проверката приходи от предоставени средства, съответстват на 

отчетените в отчета на МК и на отразените в съответните приложения към него.1535 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1536 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. 

 Допуснато е набиране на средства за финансиране на предизборната кампания и след 

приключването й.  

 Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са 

предоставени парични средства от 5 издигнати кандидати1537, като размера на две от 

финансиранията надвишава една минимална работна заплата.1538 

В рамките на законоустановения 5-дневен срок, не е изпратена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на 4 кандидати и размера на предоставените от тях средства, както и 

една декларация за произход на средствата, с което не са спазени изискванията на чл. 171,  

ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.1539 

Информацията за кандидатите, предоставили средства в размер над една минимална 

работна заплата, както и 2 декларации за произход на средствата, е изпратена в Сметната 

палата заедно с отчета за приходите, разходите и поетите задължения на МК.1540  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1541 

От местната коалиция за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за доставчик на 

медийни усуги, с който е работила във връзка с предизборната кампания.1542 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ не са спазени изискванията на ИК за изпращане в 

Сметната палата на информация по време на предизборната кампания, относно 

финансирания от кандидати, за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е 3 335 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1543  

                                                 
1533 Одитни доказателства № МК-XVI-07/01 и № МК-XVI-07/02 
1534 Едно парично финансиране от кандидат, с декларация за произход на средствата от 02.12.2019 г. 
1535 Одитни доказателства № МК-XVI-07/01 и № МК-XVI-07/02 
1536 Одитни доказателства № МК-XVI-07/01 и № МК-XVI-07/02 
1537 Един кандидат е предоставил средства след края на предизборната кампанията. 
1538 Одитни доказателства № МК-XVI-07/01 и № МК-XVI-07/02 
1539 Одитни доказателства №№ МК-XVI-07/01, МК-XVI-07/02 и МК-XVI-07/04; ЕРИК 
1540 Одитни доказателства №№ МК-XVI-07/01, МК-XVI-07/02 и МК-XVI-07/04 
1541 Одитни доказателства № МК-XVI-07/01 и № МК-XVI-07/02; ЕРИК 
1542 ЕРИК 
1543 Одитни доказателства № МК-XVI-07/01 и № МК-XVI-07/02 
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Всички отчетени разходи са за външни услуги, формирани от разходи за плакати, 

флаери, диплянки и брошури, наеми за помещения и други външни услуги.1544 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., което не налага извършването им 

по банков път.1545 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

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

отчетените.1546 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.1547 

Отчетените разходи от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са документално обосновани и 

съответстват на установените от извършените проверки. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 3 335 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ. 
 

Раздел Осми - МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА е регистрирана в ОИК Родопи 

в състав от три партии - ПП „ВОЛЯ“, ПП ДБГ и ПП ССД, и две коалиции от партии - КП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ и КП „КАУЗА ПЛОВДИВ“, с представляващ Павел 

Ангелов Гимишев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА 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 2 400 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са получени 800 лв. парични дарения от две 

физически лица и са предоставени парични средства, в размер на 1 600 лв. от 4 издигнати 

кандидати.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от юридически лица и еднолични 

търговци, както и предоставени средства от политическите партии и/или коалиция, участващи 

в МК.1548 

Установените при проверката приходи от дарения и предоставени средства, 

съответстват на отчетените в отчета на МК и на отразените в съответните приложения към 

него.1549 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост 

от банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1550 

                                                 
1544 Одитни доказателства № МК-XVI-07/01 и № МК-XVI-07/02 
1545 Одитни доказателства № МК-XVI-07/01 и № МК-XVI-07/02 
1546 Одитни доказателства №№ МК-XVI-07/01, МК-XVI-07/02 и МК-XVI-07/03 
1547 Одитни доказателства № МК-XVI-07/01 и № МК-XVI-07/02 
1548 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02 
1549 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02 
1550 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02 
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Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1551 

От МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА са направени две парични дарения от физически лица и са предоставени парични 

средства от 4 издигнати кандидати, всяко в размер под една минимална работна заплата.1552 

Изискуемата информация за имената на дарителите, видът, целта и размера на 

направените дарения и за имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, 

е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с което са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата норма.1553 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1554 

От местната коалиция за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за доставчик на 

медийни усуги, с който е работила във връзка с предизборната кампания.1555 

Предоставената от МК 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 изискванията 

на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА е 2 309 лв., като не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1556  

От общо отчетените разходи, 2 200 лв. (95 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за медийни услуги, плакати, флаери, диплянки и брошури, и наеми за помещения; и 109 лв. са 

за такси.1557 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че един разход на стойност над 1 000 лв. е извършен по банков път, с 

което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1558 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1559 

                                                 
1551 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02 
1552 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02; ЕРИК 
1553 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02; ЕРИК 
1554 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02; ЕРИК 
1555 ЕРИК 
1556 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02 
1557 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02 
1558 Одитни доказателства № МК-XVI-08/01 и № МК-XVI-08/02 
1559 Одитни доказателства №№ МК-XVI-08/01, МК-XVI-08/02 и МК-XVI-08/03 



236 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА са документално 

обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 309 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА. 
 

Раздел Девети –МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 

Местна коалиция ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е регистрирана в ОИК Родопи в състав 

от три политически партии - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, ПП СДС и ПП ВМРО-БНД, с 

представляващи Таня Атанасова Такева и Васил Иванов Гюрдиев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 

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 300 лв. 

От извършената документална проверка е установено, че приходите са отчетени 

неправилно като парични средства, предоставени от политически партии, участващи в 

местната коалиция1560, вместо като дарения от физическо лице.1561 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

получена информация от доставчици на медийни услуги, е установено наличието на 

предоставена услуга, за която е издадена фактура на стойност 6 000 лв., получател на която е 

юридическо лице. Услугата е предоставена за предизборната кампания, платена е и има 

характер на предоставено непарично дарение. По време на предизборната кампания и към 

датата на представяне на отчета в Сметната палата, фактурата не е представена в местната 

коалицията за своевременното им включване в отчета.1562 

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

средства за финансиране на предизборната кампания възлиза на 6 300 лв. 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1563 

От МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 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 не съответстват на декларираните в отчета 

на местната коалиция, като ги надвишават с 6 000 лв. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
1560 в раздел I „Набрани средства за финансиране на предизборната кампания“, ред 1.1 „Предоставени парични 

средства” на отчета и Приложение МК 1 към него 
1561 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02 
1562 Одитни доказателства №№ МК-XVI-09/01, МК-XVI-09/02 и МК-XVI-09/03 
1563 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02 
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За финансиране на предизборната кампания на МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ са 

получени парично дарение от едно физическо лице и непарично дарение от юридическо лице. 

Направеното непарично дарение от юридическото лице е в размер над една минимална работна 

заплата.1564 

В законоустановения 5-дневен срок не е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на юридическото лице, видът, целта, размера на направеното дарение, 

както и декларация за произход на средствата, с което не е спазено изискването на чл. 171,  

ал. 3, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от ИК.1565 

Изискуемата информация за паричното дарение - име на дарителя, вид, цел и размер на 

направеното дарение, не е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен 

срок, с което не е спазено изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата 

норма.1566 

Във връзка с предизборната кампания МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е работила с 

една рекламна агенция. Информация за наименованието на агенцията не е подадена за 

публикуване в ЕРИК в законоустановения 5-дневен срок, с което не е спазено изискването на 

чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.1567 

От МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ не са спазени изискванията на ИК за изпращане на 

информация в Сметната палата по време на предизборната кампания, за публикуване в 

ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ е 260 лв., като не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1568  

Отчетените средства са разходвани за външни услуги (за наеми за помещения) – 190 лв. 

и за такси – 70 лв.1569  

Установените разходи съответстват на отчетените и са документално обосновани.1570 

Не са установени извършени разходи от МК в размер над 1 000 лв., поради което не е 

възникнала необходимост от плащане по банков път.1571 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация oт доставчици на стоки и услуги, е установено, че не е предоставена информация 

за извършени разходи от МК.1572 

Отчетените разходи от МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ са документално обосновани 

и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 6 260 лв., не 

съответства на отчетения с 6 000 лв., формиран е от извършените разходи от МК в размер на 

                                                 
1564 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02; ЕРИК 
1565 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02; ЕРИК 
1566 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02; ЕРИК 
1567 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02; ЕРИК 
1568 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02 
1569 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02 
1570 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02 
1571 Одитни доказателства № МК-XVI-09/01 и № МК-XVI-09/02 
1572 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 от раздела.; Одитни 

доказателства №№ МК-XVI-09/01, МК-XVI-09/02 и МК-XVI-09/03 
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260 лв. и предоставени непарични средства в размер на 6 000 лв. и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране не съответства на отчетения от  

МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, като го надвишава с 6 000 лв. 
 

Раздел Десети - МК ВОЛЯ  

Местна коалиция ВОЛЯ е регистрирана в ОИК Сопот в състав от две политически 

партии - ПП „ВОЛЯ“ и ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“, с упълномощен представител 

Владимир Иванов Александров. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК 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 2 700 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от  

6 издигнати кандидати.  

Не са отчетени и установени приходи от дарения от физически лица, юридически лица 

и еднолични търговци, както и предоставени средства от политическите партии, участващи в 

МК.1573 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства, съответстват 

на отчетените в отчета на МК и на отразените в съответното приложение към него.1574 

Всеки от постъпилите приходи е в размер под 1 000 лв. и въпреки липсата на нормативно 

изискване, предоставените средства са постъпили по банков път по сметката за обслужване на 

предизборната кампания.1575 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК.1576 

От МК ВОЛЯ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ВОЛЯ са предоставени парични 

средства от 6 издигнати кандидати. Предоставените средства от един кандидат са в размер над 

една минимална работна заплата.1577 

Изискуемата информация за имената на кандидатите, размера на предоставените от тях 

средства, както и една декларация за произход на средствата, е изпратена за публикуване в 

ЕРИК в законоустановения 5-дневен срок, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от 

ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.1578 

                                                 
1573 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02 
1574 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02 
1575 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02 
1576 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02 
1577 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02; ЕРИК 
1578 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02; ЕРИК 
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Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1579 

От местната коалиция за публикуване в ЕРИК е изпратена информация за доставчици 

на медийни усуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.1580 

Предоставената от МК 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 за предизборната кампания на МК ВОЛЯ е  

2 439 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1581  

От общо отчетените разходи, 2 206 лв. (90 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за медийни услуги от електронни медии и електронни издания на вестници, списания, 

информационни агенции и други външни услуги; и 233 лв. са за такси.1582 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че един разход на стойност над 1 000 лв. е извършен по банков път, с 

което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1583 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

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

отчетените.1584 

Отчетените разходи от са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка. 

Отчетените разходи от МК ВОЛЯ са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 439 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК ВОЛЯ. 

 

ГЛАВА ХVІІ 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Разград са взели участие 3 инициативни комитета, регистрирани от съответните ОИК и 

издигнали кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

                                                 
1579 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02; ЕРИК 
1580 ЕРИК 
1581 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02 
1582 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02 
1583 Одитни доказателства № МК-XVI-10/01 и № МК-XVI-10/02 
1584 Одитни доказателства №№ МК-XVI-10/01, МК-XVI-10/02 и МК-XVI-10/03 
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изключени1585 всички ИнК, тъй като един е представил отчет с нулеви стойности, а два не са 

представили отчети пред Сметната палата. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са установени 

данни, различни от отчетените от тях.1586 

 

Част Б 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Разград са взели участие 3 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране е 

изключена1587 1 МК, от която са декларирани приходи, разходи и поети задължения на 

стойност под 1 000 лв. При извършените насрещни проверки с предоставената от доставчиците 

на стоки и услуги информация за тази МК, не са установени данни, различни от отчетените от 

тях.1588 

Одит за съответствие е извършен1589 на 2 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Разград, включени в обхвата на одита, е 15 125 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област 

Разград 

 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД) 

(МК ВМРО-БНД)    

Разград 7 359 

2. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, 

ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) (СЪЮЗ НА ДЕМОКРЕТИЧНИТЕ 

СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ) 

(МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ)  

Разград 7 766 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 15 125 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Разград 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.1590 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Разград 

Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Разград са 

разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.1591 

 

                                                 
1585 Приложение № 2 
1586 Одитно доказателство № 2 
1587 Приложение № 2 
1588 Одитно доказателство № 2 
1589 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
1590 Чл. 168 от ИК 
1591 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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Раздел Първи – МК ВМРО-БНД 

Местна коалиция ВМРО-БНД е регистрирана в ОИК Разград, в състав от четири 

политически партии – ПП ВМРО-БНД, ПП АБВ, ПП МИР и ПП ПБСД. Коалицията се 

представлява от Евгени Гутев Драганов и Калоян Руменов Монев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ВМРО-БНД, е 7 359 лв. От тях,  

3 959 лв. представляват собствени средства на ПП ВМРО-БНД, участник в коалицията,  

500 лв. дарение от физическо лице и 2 900 лв. предоставени парични средства от 6 издигнати 

кандидати на коалицията.1592 

Предоставеното дарение и паричните финансирания са под 1 000 лв., всяко едно от тях, 

поради което не е възникнало задължение за постъпването им по банков път. 

При проверката не са установени получени дарения от юридически лица и от еднолични 

търговци.1593 

Отчетените приходи от МК съответстват на установените.1594 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, 

ал. 1 от ИК. 

От МК 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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ВМРО-БНД , са направени едно 

парично дарение от физическо лице и 6 финансирания от кандидати на МК, всяко в размер под 

една минимална работна заплата.1595  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителя, видът, целта и размера на направеното дарение, с което 

са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.1596  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на 4 кандидати 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.1597  

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

грешка информацията за кандидатите, е изпратена за публикуване в ЕРИК, в раздел 

„Дарители“ вместо в раздел „Кандидати/членове“.1598 

                                                 
1592 Одитно доказателство № МК-ХVII-01/01 
1593 Одитно доказателство № МК-XVII-01/01; ЕРИК 
1594 Одитно доказателство № MK-XVII-01/01 
1595 Одитно доказателство № MK-XVII-01/01 
1596 Одитно доказателство № МК-XVII-01/02; ЕРИК 
1597 Одитно доказателство № МК-XVII-01/02; ЕРИК 
1598 Одитно доказателство № МК-XVII-01/02; ЕРИК 
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Информацията за имената на 2 кандидати и размера на предоставените от тях средства, 

не е предоставена за публикуване в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок, с което не са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.1599  

Не са установени социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1600  

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.1601 

Предоставената от МК 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, с изключение на 

информацията за 2 кандидати, предоставили средства на местната коалиция. 

 

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., МК ВМРО-БНД отчита разходи в размер на 7 359 лв.  

От общо отчетените разходи, 6 870 лв. (93 на сто) са за външни услуги, които са 

формирани от разходи за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други, 

масови прояви, пощенски и куриерски услуги, телефони, наеми за помещения, транспортни 

средства, рекламни съоръжения и други външни услуги; и 489 лв. са за материали. 

При проверката е установено, че в отчета са допуснати технически сборни грешки,1602 

като общата стойност на разходите, извършени за предизборната кампания не се променя. 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1603   

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК ВМРО-БНД с 

информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от МК.1604  

Отчетените разходи от местната коалиция са документално обосновани и съответстват 

на установените при извършенaтa проверкa.1605  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.1606  

Отчетените разходи от МК ВМРО-БНД са документално обосновани и 

съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 7 359 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля определения размер по чл. 165,  

ал. 1, т. 4, б „а“ от ИК. 

                                                 
1599 Одитно доказателство № МК-XVII-01/02; ЕРИК 
1600 Одитни доказателства № МК-XVII-01/01 и № XVII-01/02; ЕРИК 
1601 Одитно доказателство № МК-XVII-01/02; ЕРИК 
1602 Разходите за материали са отчетени в общ размер на 489 лв., вместо 449 лв., а разходите за външни услуги, 

са отчетени в общ размер на 6 870 лв., вместо 6 910 лв. 
1603 Одитно доказателство № МК-XVII-01/01; ЕРИК 
1604 Одитни доказателства № МК-XVII-01/03 и № МК-XVII-01/04 
1605 Одитни доказателства № МК-XVII-01/03 и № МК-XVII-01/04  
1606 Одитни доказателства № МК-XVII-01/03 и № МК-XVII-01/04 
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Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК ВМРО-

БНД съответства на отчетения. 
 

Раздел Втори – МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ  

Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ е регистрирана в 

ОИК Разград, в състав от една коалиция от партии и две политически партии – КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“, ПП СДС и ПП ДБГ, и се представлява от 

Огнян Досев Обрешков и Иво Борисов Димитров. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ 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 11 837 лв. 

От тях, 2 037 лв. представляват направено дарение от едно физическо лице и 9 800 лв. 

са предоставени парични средства от 8 издигнати кандидати на коалицията. Установено е, че 

дарението е с непаричен характер1607, като в отчета на местната коалиция неправилно е 

отразено, като парично дарение. Общият размер на набраните средства за финансиране на 

кампанията не се променя.1608 

При проверката не са установени направени дарения от еднолични търговци и 

юридически лица. 

Установените приходи над 1 000 лв., са постъпили по банков път, в съответствие с  

чл. 170, ал. 1 от ИК.1609 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.1610  

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

подпомагането на предизборната кампания с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция, с изключение на едно непарично дарение, неправилно отчетено като 

парично. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ са предоставени парични средства от 8 кандидати на коалицията и е направено 

непарично дарение от едно физическо лице. Направеното дарение и средствата на 7 от 

кандидатите са над една минимална работна заплата, за всяко едно от тях. 

Изискуемата информация за имената на дарителя, видът, целта и размера на 

направеното дарение, както и декларация за произход на средствата, не са изпратени за 

публикуване в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок, 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.1611 

                                                 
1607 От физическото лице са заплатени извършени медийни услуги. 
1608 Одитни доказателства №№ МК-XVII-02/01, МК-XVII-02/03 и МК-XVII-02/04 
1609 Одитно доказателство № МК-XVII-02/01 
1610 Одитни доказателства № МК-XVII-02/01 и № МК-XVII-02/04 
1611 Одитни доказателства № МК-XVII-02/01 и № МК-XVII-02/02; ЕРИК 
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Информацията за имената на 8 кандидати на коалицията и размера на предоставените 

от тях средства, както и 7 декларации за произход на средствата, не е изпратена за публикуване 

в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок, 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.1612  

Информацията за дарителя и кандидатите, предоставили средства е изпратена за 

публикуване в ЕРИК след датата на изборите, като информацията за кандидатите погрешно е 

представена за оповестяване в раздел „Дарители“, вместо в раздел „Кандидати/членове“.1613 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1614  

Предоставената от МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ информация 

за публикуване в ЕРИК, е изпратена след законово регламентирания 7-дневен срок, с което не 

са изпълнени изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ, е 7 766 лв. 

При проверката е установено, че направеното непарично дарение от физическо лице за 

финансиране на кампанията, на стойност 2 037 лв. неправилно е декларирано в разходната част 

на отчета, като разход за външни услуги. В резултат на констатираното, отчетените разходи 

следва да бъдат намалени със същата сума, с което установеният общ размер на извършените 

разходи за предизборната кампания е 5 729 лв.1615  

Отчетените разходи са за външни услуги, предназначени за медийни услуги.1616 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1617   

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.1618  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.1619  

Отчетените разходи от МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ са 

документално обосновани и не съответстват на установените от извършените проверки, 

като са с 2 037 лв. повече. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ е 7 766 лв., формиран е от установените 

изразходвани средства от местната коалиция и стойността на полученото непарично дарение, 

съответства на отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от 

ИК. 

                                                 
1612 Одитни доказателства №№ МК-XVII-02/01, МК-XVII-02/02 и MK-XVII-02/03; ЕРИК 
1613 ЕРИК 
1614 Одитни доказателства № МК-XVII-02/01 и № МК-XVII-02/02; ЕРИК 
1615 Одитни доказателства №№ МК-XVII-02/01, МК-XVII-02/03 и МК-XVII-02/04 
1616 Одитно доказателство № МК-XVII-02/01; ЕРИК 
1617 Одитно доказателство № МК-XVII-02/01 
1618 Одитно доказателство № MK-XVII-02/05 
1619 Одитни доказателства №№ МК-XVII-02/03, МК-XVII-02/04 и МК-XVII-02/05  
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Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на отчетения от МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ. 

 

ГЛАВА ХVIII 

ОБЛАСТ РУСЕ 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Русе 

са взели участие 2 инициативни комитета, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени1620 и двата ИнК, тъй като са представили отчети с нулеви стойности. При 

извършените насрещни проверки с предоставена от доставчиците на стоки и услуги 

информация за тези ИнК не са установени данни, различни от отчетените от тях1621. 

 

Част Б 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Русе 

са взели участие 6 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати 

за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1622 3 МК, 

от които 2 са с декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв., а 

1 МК е представила отчет с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставена от доставчиците на стоки и услуги информация за тези МК не са установени 

данни, различни от отчетените от тях1623. 

Одит на съответствие е извършен1624 на 3 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Русе, включени в обхвата на одита, е 194 207 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област  

Русе 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (СДС, ДБГ, ССД, БНД и 

ДВИЖЕНИЕ 21) 

(МК СДС) 

Русе 29 565 

2. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Русе 119 011 

3. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) 

(МК ВМРО – БНД (НФСБ) 

Русе 45 631 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 194 207 

 

                                                 
1620 Приложение № 2  
1621 Одитно доказателство № 1  
1622 Приложение № 2  
1623 Одитно доказателство № 1  
1624 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1  
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2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Русе 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.1625 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област Русе 

Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Русе са 

разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.1626 

 

Раздел Първи – МК СДС 

Местна коалиция СДС е регистрирана в ОИК Русе, в състав от пет политически  

партии – ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“, ПП ДБГ, ПП СДС 

и ПП ССД. Местната коалиция се представлява от Станимир Стефанов Станчев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК СДС са в общ 

размер на 29 575 лв. Посочените средства са предоставени от 36 кандидати, издигнати от 

местната коалиция.  

Средствата над 1 000 лв. са постъпили по банков път, с което са спазени изискванията 

на чл. 170 ал. 1 от ИК.1627  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с предоставената 

пред Сметната палата информация от доставчиците на стоки и услуги, е установено наличие 

на предоставена услуга от един доставчик, за която е издадена фактура на стойност 245 лв. 

Услугата е предоставена в рамките на предизборната кампания, заплатена е от кандидат на МК 

и има характер на предоставени непарични средства. По време на предизборната кампания и 

към датата на представяне на отчета в Сметната палата, фактурата не е представена на местната 

коалиция, за своевременното й включване в отчета.1628  

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

средства за финансиране на предизборната кампания следва да се увеличи с 245 лв. и възлиза 

на 29 820 лв.  

Набраните средства за финансиране на предизборната кампания са отразени в отчета и 

в съответното приложение към него, с изключение на предоставените непарични средства от 

кандидат, издигнат от МК.1629 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК СДС 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция, с изключение на предоставени непарични средства от кандидат, 

издигнат от МК, в размер на 245 лв., които не са отразени в отчета.  

                                                 
1625 Чл. 168 от ИК 
1626 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
1627 Одитни доказателства № МК-XVIII-01/01 и № МК-XVIII-01/02 
1628 Одитни доказателства № МК-XVIII-01/02 и № МК-XVIII-01/03  
1629 ЕРИК 
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2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК СДС са предоставени парични 

средства от 36 кандидата, издигнати от местната коалиция. От всички кандидати са 

представени декларации по чл. 169, ал. 2 от ИК. 

Информацията за имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, 

заедно с декларации за произход на средствата, е предоставена за публикуване в ЕРИК в 

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

връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата разпоредба.1630 

За публикуване в ЕРИК е изпратена информация за доставчици на медийни услуги, с 

които МК е работила във връзка с предизборната кампания.1631  

От МК СДС са спазени изискванията на ИК за изпращането на информация по време 

на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК СДС е  

29 565 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.1632 

Всички отчетени средства са разходвани за външни услуги, предназначени за медийни 

услуги, плакати, флаери, диплянки, и наеми за помещения, транспортни средства и рекламни 

съоръжения.1633 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК СДС с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.1634 

При направената проверка на разходите и плащанията са установени разходи над  

1 000 лв., които са извършени по банков път, в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от 

ИК.1635 

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1636 

Установените при одита 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 29 820 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК в размер на 29 575 лв. и установените предоставени 

непарични средства в размер на 245 лв., не отговаря на отчетения, но не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

                                                 
1630 За двама кандидати срокът за представяне на информация за включване в ЕРИК изтича след края на 

предизборната кампания и информацията за тях е изпратена в Сметната палата ведно с отчета на МК; Одитни 

доказателства №№ МК-XVIII-01/01, МК-XVIII-01/02 и МК-XVIII-01/04  
1631 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-01/01, МК-XVIII-01/02, МК-XVIII-01/04 и МК-XVIII-01/05 
1632 Одитни доказателства № МК-XVIII-01/01 и № МК-XVIII-01/02 
1633 Одитно доказателство № МК-XVIII-01/02 
1634 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 от раздела.; Одитно 

доказателство № МК-XVIII-01/05 
1635 Одитни доказателства № МК-XVIII-01/01 и № МК-XVIII-01/02 
1636 Одитно доказателство № МК-XVIII-01/02 
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Установеният общ размер на финансирането не съответства на отчетения, като е 

повече с 245 лв.  

 

Раздел Втори - МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Русе, в състав от три 

политически партии – ПП АБВ, ПП ДРП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ и ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 

ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ и една коалиция от партии – КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“. Местната коалиция се представлява от Пламен Христомиров Рашев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ са в общ размер на 119 011 лв. От тях, 58 311 лв. са предоставени средства от 

един1637 от участниците в местната коалицията, 10 020 лв. са парични дарения, получени от 18 

физически лица и 50 680 лв. са предоставени парични средства от 12 кандидати, издигнати от 

местната коалиция.1638  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.1639 

При извършената документална проверка е установено, че от един от участниците в  

МК - КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ са предоставени общо средства в размер на 94 602 лв.1640 Въз 

основа на установеното, общият размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания следва да се увеличи с 36 291 лв. 

Направените парични дарения от 18 физически лица са на стойност под 1 000 лв. и са 

постъпили в касата на МК.1641 

Предоставени са средства от 12 кандидати, издигнати от МК, като тези на стойност над 

1 000 лв. са постъпили по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1642 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с предоставената 

пред Сметната палата информация от доставчици на стоки и услуги, е установено наличие на 

предоставена услуга от един доставчик, за която е издадена фактура на стойност 624 лв. 

Услугата е предоставена в рамките на предизборната кампания, заплатена е от кандидат на МК 

и има характер на предоставени непарични средства. По време на предизборната кампания и 

към датата на съставяне на отчета, фактурата не е представена на МК, за своевременното й 

включване в отчета.1643 Въз основа на установеното, общият размер на набраните средства за 

финансиране на предизборната кампания следва да се увеличи с 624 лв.  

Установените набрани средства за финансиране на предизборната кампания са в общ 

размер на 155 926 лв. или с 36 915 лв. повече от отразените в отчета и съответните приложения 

към него.1644  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

                                                 
1637 КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
1638 ЕРИК 
1639 Одитни доказателства № МК-XVIII-02/01 и № МК-XVIII-02/02  
1640 65 769 лв. са постъпили чрез банков превод от банковата сметка на Общински съвет на БСП - Русе по 

банковата сметка, обслужваща предизборната кампания на МК, 21 205 лв. са изтеглени от касата на Общински 

съвет на БСП и внесени на каса по банковата сметка, обслужваща предизборната кампания на МК, 2 480 лв. са 

прехвърлени средства от касата на Общинския съвет на БСП в касата на МК и 5 148 лв. са внесени в касата на 

МК от събран членски внос; Одитни доказателства №№ МК-XVIII-02/01, МК-XVIII-02/02 и МК-XVIII-02/03 
1641 Одитни доказателства № МК-XVIII-02/02 и № МК-XVIII-02/03 
1642 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-02/01, МК-XVIII-02/02 и МК-XVIII-02/03  
1643 Одитни доказателства № МК-XVIII-02/03 и № МК-XVIII-02/04 
1644 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-02/01, МК-XVIII-02/02, МК-XVIII-02/03 и МК-XVIII-02/04; ЕРИК 



249 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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 отразените в отчета, като ги надвишават с 36 915 лв. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са направени 

дарения от 18 физически лица и са предоставени парични средства от 12 кандидати, издигнати 

от местната коалиция. Размерът на направените дарения е на стойност една минималната 

работна заплата, поради което не е възникнала необходимост от представянето на декларация 

по чл. 169, ал. 1 от ИК. Предоставените средства от 10 кандидати са в размер над минималната 

работна заплата, поради което са придружени с декларации по чл. 169, ал. 2 от ИК.1645  

Информацията за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените дарения, 

както и за кандидатите и размера на предоставените от тях средства, заедно с декларации за 

произход на средствата, е предоставена за публикуване в ЕРИК в законоустановените 5-дневен 

и 7 дневен срокове, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2,  

т.т. 5, 6 и 8 от същата разпоредба.1646 

При извършената проверка е установено, че погрешно в ЕРИК е оповестена информация 

за предоставените средства от кандидати в раздел „Дарители“ вместо в раздел 

„Кандидати/членове“. 

От местната коалиция е предоставена за публикуване информация за доставчици на 

медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.1647  

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на ИК за изпращането на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е 119 011 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1648 

Отчетените средства са разходвани за материали - 232 лв. и за външни услуги -  

118 779 лв., предназначени за медийни услуги, плакати, флаери и диплянки, масови прояви, 

пощенски и куриерски услуги и наеми за помещения и рекламни съоръжения.1649 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. При проверката е установено:  

В отчета не са отразени разходи в общ размер на 33 199 лв., извършени към  

4 доставчика1650 на медийни услуги.1651 Съгласно представено обяснение от местната коалиция, 

разходите не са включени в отчета на МК, тъй като са направени от Общинския съвет на БСП-

Русе и са направени преди началото на предизборната кампания. Видно от предоставените 

документи, разходите в размер на 33 199 лв. се отнасят за предизборната кампания за изборите 

за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., като същите са заплатени от 

                                                 
1645 Одитни доказателства № МК-XVIII-02/01 и № МК-XVIII-02/02 
1646 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-02/01, МК-XVIII-02/02 и МК-XVIII-02/05; ЕРИК 
1647 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-02/01, МК-XVIII-02/02, МК-XVIII-02/03, МК-XVIII-02/04 и МК-XVIII-

02/05 
1648 Одитни доказателства № МК-XVIII-02/01 и № МК-XVIII-02/02; ЕРИК 
1649 Одитно доказателство № МК-XVIII-02/02 
1650 Директ медия ЕООД, Лайтмедия ООД, ЕТ КИПА-Калинка Трифонова и БТА 
1651 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-02/02, МК-XVIII-02/03, МК-XVIII-02/06 и МК-XVIII-02/07 
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банковата сметка, предназначена да обслужва предизборната кампания на местната 

коалиция.1652 

При извършената документална проверка е установено плащане от същата банкова 

сметка на сума в размер на 720 лв. за наем на рекламно съоръжение за периода от 28.09.2019 г. 

до 11.11.2019 г.1653, което не е отразено като разход в отчета за приходите, разходите и поетите 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.1654 

С оглед на гореизложеното, установените разходи, извършени от МК във връзка с 

предизборната кампания, са в размер на 152 930 лв., документално обосновани са и не 

съответстват на отчетените с 33 919 лв.1655 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

извършени по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1656  

Установените при одита разходи са документално обосновани, но не съответстват 

на отчетените. Общият размер на установените при проверката разходи е с 33 919 лв. повече 

от посоченият в отчета. 

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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 153 554 лв., 

формиран е от установените изразходвани средства от МК в размер на 152 930 лв. и 

предоставени непарични средства в размер на 624 лв., не отговаря на отчетения с 34 543 лв, но 

не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането не съответства на отчетения, като го 

надвишава с 34 543 лв. 

 

Раздел Трети – МК ВМРО – БНД (НФСБ) 

Местна коалиция ВМРО – БНД (НФСБ) е регистрирана в ОИК Русе, в състав от две 

политически партии – ПП ВМРО-БНД и ПП НФСБ, и се представлява от Асен Иванов 

Даскалов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетени са приходи за финансирането на предизборната кампания на МК ВМРО – БНД 

(НФСБ) в общ размер на 45 631 лв. От тях, 26 891 лв. са предоставени парични средства от 

една1657 от политическите партии, участващи в коалицията, 1 800 лв. са парични дарения, 

получени от две физически лица, 3 440 лв. са непарични дарения, получени от юридически 

лица и 13 500 лв. са предоставени средства от 15 кандидати, издигнати от местната 

коалиция.1658 

Средствата от ПП ВМРО-БНД, участваща в местната коалиция, са предоставени по 

касов път - 28 пъти, като стойността на всеки един приход е в размер под 1 000 лв. Направените 

парични дарения от 2 физически лица и предоставените средства от 15 кандидати, издигнати 

от МК, са на стойност под 1 000 лв., всяко от тях, поради което не е възникнала необходимост 

                                                 
1652 Одитно доказателство № МК-XVIII-02/01 
1653 Към „Енита Тонкова“ ЕООД 
1654 Одитно доказателство № МК-XVIII-02/07 
1655 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-02/01, МК-XVIII-02/02, МК-XVIII-02/03 и МК-XVIII-02/04 
1656 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-02/01, МК-XVIII-02/02 и МК-XVIII-02/03 
1657 ПП ВМРО-БНД 
1658 Одитни доказателства № МК-XVIII-03/01 и № МК-XVIII-03/02; ЕРИК 
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от получаването им по банков път. Направените непарични дарения от 2 юридически лица са 

под формата на платени услуги за масови прояви.1659 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и съответните приложения 

към него, и съответстват на отчетените.1660 

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 МК ВМРО – БНД (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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК ВМРО – БНД (НФСБ) са направени 

парични дарения от две физически лица и непарични дарения от две юридически лица. 

Предоставени са парични средства от 15 кандидата, издигнати от местната коалиция. Размерът 

на направените дарения и предоставените парични средства е над минималната работна заплата 

(с изключение на едно), поради което са представени декларации по чл. 169, ал. 1 и 2 от ИК.  

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената на дарителите, вида, целта и 

размера на направените дарния, за имената на кандидатите и размера на предоставените от тях 

средства, както и декларации за произход на средствата, с което са спазени изискванията на чл. 

171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5, 6 и 8 от същата разпоредба.1661 

От местната коалиция е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.1662  

От МК ВМРО – БНД (НФСБ) са спазени изискванията на ИК за изпращане на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК ВМРО – БНД (НФСБ) е 42 191 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1663 

Всички отчетени средства са за външни услуги, разходвани за медийни услуги, плакати, 

флаери, диплянки, брошури и други и наеми за помещения, транспортни средства, рекламни 

съоръжения и други.1664 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.1665 

                                                 
1659 Одитни доказателства № МК-XVIII-03/01 и № МК-XVIII-03/02  
1660 Одитни доказателства № МК-XVIII-03/01 и № МК-XVIII-03/02; ЕРИК 
1661 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-03/01, МК-XVIII-03/02 и МК-XVIII-03/03; ЕРИК 
1662 Одитни доказателства №№ МК-XVIII-03/01, МК-XVIII-03/02, МК-XVIII-03/03 и МК-XVIII-03/04; ЕРИК 
1663 Одитни доказателства № МК-XVIII-03/01 и № МК-XVIII-03/04 
1664 Одитно доказателство № МК-XVIII-03/04 
1665 Одитно доказателство № МК-XVIII-03/05  
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При направената проверка на разходите и плащанията са установени разходи над  

1 000 лв., които са извършени по банков път, в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от 

ИК.1666 

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1667 

Установените при одита 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 45 631 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК в размер на 42 191 лв. и предоставени непарични 

дарения в размер на 3 440 лв., отговаря на отчетения и не надхвърля определения размер по  

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА XIX 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Силистра са взели участие 7 инициативни комитета, регистрирани от съответните ОИК и 

издигнали кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени1668 6 ИнК, от които три са декларирали приходи, разходи и поети задължения на 

стойност под 1 000 лв., а три са представили отчети с нулеви стойности. При извършените 

насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези 

ИнК, не са установени данни, различни от отчетените от тях.1669 

Одит на съответствие е извършен1670 на един ИнК с декларирани приходи, разходи и 

поети задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчета на ИнК от 

област Силистра, включен в обхвата на одита, е 4 270 лв.  

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – ИнК ОИК в област 

Силистра 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ Тутракан 4 270 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТ: 4 270 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Силистра 

                                                 
1666 Одитно доказателство № МК-XVIII-03/04 
1667 Одитно доказателство № МК-XVIII-03/04 
1668 Приложение № 2  
1669 Одитно доказателство № 2  
1670 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1  
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При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверения при 

одита инициативен комитет.1671 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Силистра 

Установеният общ размер на средствата, които инициативният комитет от област 

Силистра е разходвал за финансиране на предизборните си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.1672 

 

Раздел Първи – ИнК ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ 

Инициативен комитет ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Тутракан, с представляващ Цветелина 

Емилова Георгиева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК ДИМИТЪР 

ВЕНКОВ СТЕФАНОВ са в общ размер на 4 270 лв. От тях, 3 710 лв. са парични дарения от 

физически и юридически лица, 540 лв. са предоставени парични средства от издигнатия 

кандидат и 20 лв. са предоставени средства от член на инициативния комитет.    

Направените парични дарения са от 6 физически лица (3 210 лв.) и от едно юридическо 

лице (500 лв.), които са постъпили по банков път.1673  

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

кандидата в размер на 540 лв., внесени в касата на инициативния комитет.1674  

От член на инициативния комитет, са предоставени парични средства в размер на  

20 лв., които са постъпили по банков път.1675  

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.1676 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От ИнК ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ 

са направени парични дарения от шест физически и едно юридическо лице, от които едно е в 

размер над минималната работна заплата, поради което е придружено от декларация по чл. 169 

от ИК. Предоставени са парични средства от член на ИнК и от издигнатия кандидат. 

                                                 
1671 Чл. 168 от ИК 
1672 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
1673 Одитно доказателство № ИнК-XIX-01/01  
1674 Одитно доказателство № ИнК-XIX-01/02  
1675 Одитно доказателство № ИнК-XIX-01/01 
1676 Одитни доказателства № ИнК-XIX-01/01 и № ИнК-XIX-01/02; ЕРИК 
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По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на дарителите, вида, целта, 

размера на направените дарения и една декларация за произход на дарените средства, 

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.1677 

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

е представена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на кандидата и един член 

на инициативния комитет, както и размера на предоставените от тях средства, съгласно 

изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата разпоредба.1678  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1679 

От ИнК ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ, са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

ИнК ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ е 4 266 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1680 

Разходите на ИнК са документално обосновани и отразени в отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1681 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 4 122 лв., предназначени за 

медийно отразяване и обслужване, плакати, флаери и диплянки, масови прояви; и за такси –  

144 лв.1682 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от ИнК.1683 

При направената проверка на плащанията е установен разход над 1 000 лв., който е 

извършен по банков път, в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.1684 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 4 266 лв., 

формиран е от извършените разходи от инициативния комитет, съответства на отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на кампанията съответства на 

отчетения. 

 

                                                 
1677 Одитни доказателства № ИнК-XIX-01/01 и № ИнК-XIX-01/03; ЕРИК 
1678 Одитни доказателства №№ ИнК-XIX-01/01, ИнК-XIX-01/02 и ИнК-XIX-01/03; ЕРИК 
1679 Одитни доказателства №№ ИнК-XIX-01/01, ИнК-XIX-01/02 и ИнК-XIX-01/04  
1680 Одитни доказателства №№ ИнК-XIX-01/01, ИнК-XIX-01/02 и ИнК-XIX-01/04 
1681 Одитно доказателство № ИнК-XIX-01/04 
1682 Одитно доказателство № ИнК-XIX-01/04 
1683 Одитно доказателство № ИнК-XIX-01/05  
1684 Одитно доказателство № ИнК-XIX-01/01 
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Част Б 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Силистра са взели участие 5 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени1685 2 МК, представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези МК, не са 

установени данни, различни от отчетените от тях.1686 

Одит за съответствие е извършен1687 на 3 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Силистра, включени в обхвата на одита, е 20 915 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника  – МК ОИК в област 

Силистра 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПАРТИЯ 

НДСВ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

„МИР“) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Силистра 13 941 

2. 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (КП 

„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „ВМРО-

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, ПП „ПАРТИЯ 

НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“) 

(МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) 

Силистра 2 174 

3. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА Тутракан 4 800 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 20 915 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Силистра 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.1688 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Силистра 

Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Силистра 

са разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.1689 

 

Раздел Първи – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Силистра, в състав от три 

политически партии и една коалиция от партии – ПП НДСВ, ПП ДРП БЪЛГАРСКАТА 

                                                 
1685 Приложение № 2  
1686 Одитно доказателство № 2  
1687 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1  
1688 Чл. 168 от ИК 
1689 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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ПРОЛЕТ, ПП „МИР“ и КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Местната коалиция се представлява от 

Светлана Вескова Великова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ” са в общ размер на 13 940 лв. От тях, 3 476 лв. представляват собствени средства 

на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“1690, участник в местната коалиция и 10 464 лв. са предоставени 

парични и непарични средства от един издигнат от местната коалиция кандидат. Не са 

установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.1691 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.1692 

При извършената проверка са установени средства, предоставени от издигнатия 

кандидат, съответно на 09.10.2019 г. в размер на 2 950 лв. и на 22.10.2019 г. в размер на  

1 800 лв., които не са постъпили по банков път, с което е извършено нарушение на чл. 170,  

ал. 1 от ИК.1693 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

Част от приходите над 1 000 лв. не са постъпили по банков път, с което е извършено 

нарушение на ИК. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са 

предоставени парични и непарични средства от един кандидат, издигнат от коалицията, в 

размер над една минимална работна заплата. 

Информацията за кандидата, предоставил средства на МК, заедно с декларации по  

чл. 169, ал. 2 от ИК, иа изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания за 

включване в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок в съответствие с изискването на чл. 

171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.1694 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1695  

За публикуване в ЕРИК е изпратена информация за наименованията на доставчици на 

медийни услуги, с които МК е работила във връзка с предизборната кампания.1696 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на ИК за изпращане в Сметната 

палата на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

                                                 
1690 Средствата са предоставени от ПП БСП, участваща в състава на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“; Одитно 

доказателство № МК-XIX-01/02  
1691 Одитни доказателства №№ МК-XIX-01/01, МК-XIX-01/02 и МК-XIX-01/05 
1692 Одитни доказателства № МК-XIX-01/01 и № МК-XIX-01/02; ЕРИК 
1693 Одитни доказателства № МК-XIX-01/01 и № МК-XIX-01/03  
1694 Одитно доказателство № MK-XIX-01/04  
1695 Одитни доказателства №№ МК-XIX-01/01, МК-XIX-01/02, МК-XIX-01/03 и МК-XIX-01/04; ЕРИК 
1696 Одитни доказателства № МК-XIX-01/04 и № МК-XIX-01/05; ЕРИК 
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3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е 10 086 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1697 

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1698 

Отчетените средства са разходвани за материали – 448 лв. и външни услуги – 9 638 лв., 

предназначени да медийно отразяване и обслужване, плакати, флаери и диплянки, масови 

прояви, пощенски/куриерски услуги и телефони, наеми за помещения и рекламни 

съоръжения.1699 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК  с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.1700 

При направената проверка на плащанията е установен разход над 1 000 лв., който е 

извършен по банков път, в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.1701 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

13 940 лв., формиран е от извършените разходи от местната коалиция в размер на 10 086 лв. и 

предоставени непарични средства в размер на 3 854 лв., отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на кампанията съответства на 

отчетения. 

 

Раздел Втори - МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е регистрирана в ОИК 

Силистра, в състав от три политически партии и една коалиция от партии – ПП ВМРО-БНД,  

ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП ЗНС и КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“. 

Представлява се от Веселин Георгиев Георгиев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ са в общ размер на 2 700 лв. От тях, 1 800 лв. са 

парични дарения от физическо лице и 900 лв. са предоставени парични средства от един 

издигнат от местната коалиция кандидат.1702  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.1703 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните 

приложенията към него и съответстват на отчетените.1704 

                                                 
1697 Одитни доказателства №№ МК-XIX-01/01, МК-XIX-01/02, МК-XIX-01/03 и МК-XIX-01/05 
1698 Одитно доказателство № МК-XIX-01/05 
1699 Одитно доказателство № МК-XIX-01/05 
1700 Одитно доказателство № MK-XIX-01/06  
1701 Одитно доказателство № MK-XIX-01/01 
1702 Одитно доказателство № МК-XIX-02/02  
1703 Одитни доказателства № МК-XIX-02/01 и № МК-XIX-02/04 
1704 Одитни доказателства № МК-XIX-02/01 и № МК-XIX-02/02; ЕРИК 
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Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК 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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ са направени две парични дарения от едно физическо лице и са предоставени 

парични средства от един издигнат от МК кандидат, в размер над една минимална работна 

заплата. 

Информацията за даренията и за предоставените средства от кандидат на МК, заедно с 

3 декларации за произход на средствата, не е изпратена в Сметната палата по време на 

предизборната кампания за включването й в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок, което 

е в несъответствие с изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата 

разпоредба.1705 Информацията и две декларации за произход на средствата1706 са представени 

в Сметната палата с отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във 

връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1707 

От МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ не са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е 2 174 лв. Не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1708 

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1709 

Отчетените средства са разходвани за: материали – 91 лв.; външни услуги – 2 078 лв., 

предназначени за медийно отразяване и обслужване, плакати, флаери и диплянки, масови 

прояви, пощенски/куриерски услуги и телефони, наеми за помещения и рекламни съоръжения; 

и такси – 6 лв.1710 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.1711 

                                                 
1705 Одитно доказателство № МК-XIX-02/02; ЕРИК 
1706 За едно от даренията не е представена декларация за произход на средствата съгласно чл. 169, ал. 1 от ИК. 
1707 Одитни доказателства №№ МК-XIX-02/01, МК-XIX-02/02, МК-XIX-02/03 и МК-XIX-02/04; ЕРИК 
1708 Одитни доказателства №№ МК-XIX-02/01, МК-XIX-02/02 и МК-XIX-02/04 
1709 Одитно доказателство № МК-XIX-02/03  
1710 Одитно доказателство № МК-XIX-02/03 
1711 Одитни доказателства № МК-XIX-02/03 и № МК-XIX-02/04 
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При направената проверка на плащанията не са установени разходи на стойност над  

1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от извършването им по банков път.1712 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените.  
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания е 2 174 лв., 

формиран е от извършените разходи от местната коалиция, съответства на отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на кампанията съответства на 

отчетения. 
 

Раздел Трети – МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 

Местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА” е регистрирана в ОИК 

Тутракан, в състав от две политически партии – ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“ и ПП АБВ, и една 

коалиция от партии – КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“. Местната коалиция се 

представлява от Кристиян Сашев Калчев. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА” са в общ размер на 4 800 лв. От тях, 500 лв. са 

парични дарения от едно физическо лице и 4 300 лв. са предоставени парични средства от 

издигнати кандидати на местната коалиция.1713  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.1714 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него и съответстват на отчетените.1715 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА“ са предоставени парични средства от един дарител физическо лице и осем 

кандидати, всяко в размер под една минимална работна заплата, поради което не е възникнала 

необходимост от представянето на декларации за произход на средствата. 

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за името на дарителя, вида, целта и размера на направеното дарение, с което са 

спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата разпоредба.1716  

                                                 
1712 Одитно доказателство № МК-XIX-02/01 
1713 Одитно доказателство № МК-XIX-03/02  
1714 Одитни доказателства №№ МК-XIX-03/01, МК-XIX-03/02 и МК-XIX-03/04 
1715 Одитни доказателства № МК-XIX-03/01 и № МК-XIX-03/02; ЕРИК 
1716 Одитни доказателства № МК-XIX-03/02 и № МК-XIX-03/03; ЕРИК 
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В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на осем кандидати, които са предоставили средства и размерът на 

средствата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от 

същата разпоредба.1717  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1718  

От МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е 4 800 лв. Не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1719 

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1720 

Отчетените средства са разходвани за канцеларски материали – 500 лв. и за външни 

услути – 4 300 лв., предназначени за медийно отразяване и обслужване, плакати, флаери и 

диплянки и масови прояви.1721 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.1722 

При направената проверка на плащанията не са установени разходи на стойност над  

1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от извършването им по банков път.1723 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания е 4 800 лв., 

формиран е от извършените разходи от местната коалиция, съответства на отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на кампанията съответства на 

отчетения. 

 

ГЛАВА ХХ 

ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Сливен e взел участие един ИнК, регистриран от съответната ОИК и издигнал кандидат за 

                                                 
1717 Одитно доказателство № МК-XIX-03/02; ЕРИК 
1718 Одитни доказателства № МК-XIX-03/01 и № МК-XIX-03/04; ЕРИК 
1719 Одитни доказателства №№ МК-XIX-03/01, МК-XIX-03/02 и МК-XIX-03/04 
1720 Одитно доказателство № МК-XIX-03/04 
1721 Одитно доказателство № МК-XIX-03/04 
1722 Одитно доказателство № МК-XIX-03/05 
1723 Одитно доказателство № МК-XIX-03/01 
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съответното населено място. От обхвата на одита на етап планиране е изключен1724ИнК, тъй 

като е декларирал приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. При 

извършената насрещна проверка с предоставената от доставчиците на стоки и услуги 

информация за ИнК не са установени данни, различни от отчетените от него1725. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Сливен са взели участие 4 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране е изключена1726 една МК, 

от която са декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. При 

извършената насрещна проверка с предоставената от доставчиците на стоки и услуги 

информация за тази МК не са установени данни, различни от отчетените от нея1727. 

Одит за съответствие е извършен1728 на 3 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на МК от 

област Сливен, включени в обхвата на одита, е 7 027 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника –MК ОИК в област 

Сливен 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. БАСТА (ПП БАСТА, ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”) 

(МК БАСТА() 

Сливен 1 884 

2. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП ДВИЖЕНИЕ 

21, ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ и КП ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА) 

(МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА) 

Сливен 2 200 

3. НФСБ (НФСБ, БЗНС) 

(МК НФСБ) 

Сливен 2 943 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 7 027 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Сливен 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита МК.1729 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Сливен 
Установеният общ размер на средствата, които МК от област Сливен са разходвали за 

финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за финансиране, 

определен в ИК.1730 

                                                 
1724 Приложение № 2 
1725 Одитно доказателство № 2 
1726 Приложение № 2 
1727 Одитно доказателство № 2 
1728 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
1729 Чл. 168 от ИК 
1730 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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Раздел Първи – МК БАСТА 

Местната коалиция БАСТА е образувана от 2 политически партии – ПП БАСТА и  

ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” и е регистрирана за участие в проведените на 27.10.2019 г. 

избори за общински съветници и кметове в община Сливен, с представляващ Стефан Пасков 

Стефанов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БАСТА 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 4 000 лв. Приходите са 

формирани от предоставени парични средства от осем издигнати кандидати на МК.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.1731 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и са отразените в съответното приложение към него.1732 

Всички приходи на МК БАСТА са под 1 000 лв., и не са възникнали обстоятелства за 

постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1733 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета.  

От MK БАСТА са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК БАСТА са предоставени парични 

средства от осем издигнати кандидати на МК. Предоставените средства от кандидатите са в 

размер под една минимална работна заплата, поради което не са възникнали обстоятелства за 

представяне на декларации за произход на средствата.1734  

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. При 

проверката е установено, че информацията за предоставените парични средства на кандидати 

на МК погрешно е представена за оповестяване в раздел „Дарители”, вместо в раздел 

„Кандидати/членове“ в ЕРИК.1735  

От МК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.1736 

Предоставената от МК БАСТА 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. 

 

                                                 
1731 Одитно доказателство № МК-XX-01/01  
1732 Одитно доказателство № МК-XX-01/01; ЕРИК 
1733 Одитно доказателство № МК-XX-01/01; ЕРИК 
1734 Одитни доказателства № МК-XX-01/01 и № МК-XX-01/02; ЕРИК 
1735 Одитни доказателства № МК-XX-01/01 и № МК-XX-01/02; ЕРИК 
1736 Одитно доказателство № МК-XX-01/02; ЕРИК 
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3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК БАСТА е  

1 884 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1737  

Всички отчетените разходи са за външни услуги, които са формирани от разходи за 

медийни услуги и запощенски и куриерски услуги, телефони.1738  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.1739 

При направената проверка на разходите и плащанията не са установени разходи на 

стойност над 1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от извършването им по 

банков път, в изпълнение на изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1740  

Отчетените разходи от МК БАСТА са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършената проверка.1741 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 884 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на на декларирания в отчета на МК БАСТА. 

 

Раздел Втори – МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

Местната коалиция ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА е образувана от 2 

политически партии и 1 коалиция от партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“, ПП „ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ“ и КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“, и е регистрирана за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет и общински съветници в община Сливен, с 

представляващ Саркис Гаро Шаклиян. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА 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 2 500 лв. Приходите са формирани от предоставени парични средства от пет 

издигнати кандидати на МК. 1742  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.1743 

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.1744 

                                                 
1737 Одитни доказателства № МК-XX-01/01 и № МК-XX-01/03 
1738 Одитно доказателство № МК-XX-01/01 
1739 Одитно доказателство № МК-XX-01/03 
1740 Одитно доказателство № МК-XX-01/01 
1741 Одитни доказателства № МК-XX-01/01 и № МК-XX-01/03 
1742 Одитни доказателства № МК-XX-02/01 и № МК-XX-02/02 
1743 ЕРИК 
1744 ЕРИК 
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Всеки от приходите е на стойност под 1 000 лв., и не са възникнали обстоятелства за 

постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.1745 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От MK ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 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. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА са предоставени парични средства от пет издигнати кандидати на МК. 

Предоставените средства са в размер под една минимална работна заплата, поради което не са 

възникнали обстоятелства за представяне на декларации за произход на средствата.1746  

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..1747  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1748  

Предоставената от МК 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 изискванията 

на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА е 2 200 лв., като не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1749  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са формирани от разходи за 

медийни услуги.1750  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.1751  

Един разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършван по банков път в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1752  

                                                 
1745 Одитни доказателства № МК-XX-02/01 и № МК-XX-02/02  
1746 Одитно доказателство № МК-XX-02/02; ЕРИК 
1747 Одитно доказателство № МК-XX-02/03; ЕРИК 
1748 Одитни доказателства № МК-XX-02/02 и № МК-XX-02/03; ЕРИК 
1749 Одитни доказателства № МК-XX-02/01 и № МК-XX-02/04 
1750 Одитнo доказателствo № МК-XX-02/02 
1751 Одитно доказателство № МК-XX-02/04 
1752 Одитно доказателство № МК-XX-02/02 
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Отчетените разходи от МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА са документално 

обосновани и съответстват на установените при извършената проверка.1753 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 200 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на на декларирания в отчета на МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА. 

 

Раздел Трети – МК НФСБ 

Местната коалиция НФСБ е образувана от 2 политически партии - ПП НФСБ и ПП 

БЗНС и е регистрирана за участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински 

съветници и кметове в община Сливен, с представляващи Доброслав Иванов Иванов и Симеон 

Стоянов Стефанов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК НФСБ 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 2 943 лв., формирани от  

1 541 лв. предоставени парични средства от една1754 от политическите партии, участващи в 

състава на МК и 1 402 лв. предоставени парични средства от един кандидат на коалицията.1755  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.1756  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.1757  

При проверката не са установените приходи в размер над 1 000 лв., за които да е 

възникнало обстоятелство за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170,  

ал. 1 от ИК.1758  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От MK 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.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК НФСБ са предоставени два пъти 

парични средства от един издигнат кандидат на МК. Предоставените средства от кандидата са 

                                                 
1753 Одитно доказателство № МК-XX-02/02 
1754 ПП НФСБ 
1755 ЕРИК 
1756 Одитни доказателства №№ МК-XX-03/01, МК-XX-03/03 и МК-XX-03/04; ЕРИК 
1757 Одитни доказателства №№ МК-XX-03/01, МК-XX-03/03 и МК-XX-03/04; ЕРИК 
1758 Одитни доказателства №№ МК-XX-03/01, МК-XX-03/03 и МК-XX-03/04 
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в размер над една минимална работна заплата, с което са възникнали обстоятелства за 

представяне на декларация за произход на средствата.1759  

В законоустановения 7-дневен срок от МК е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на кандидата, размера на предоставените от него средства и 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 от същата норма. Поради допусната техническа грешка, информацията за 

кандидата на МК, предоставил средства, е изпратена от ПП НФСБ за публикуване в ЕРИК в 

раздел „Дарители“ на партията, вместо в раздел „Кандидати/членове“ на местната коалиция.1760 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1761  

Предоставената от МК НФСБ 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., МК НФСБ отчита разходи в общ размер на 2 943 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, 2 319 лв. (79 на сто) са за външни услуги, които са 

формирани от разходи за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други, и 

наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други. Останалите 

разходи са за материали - 474 лв. и за командировки - 150 лв.1762  

Всички разходи на МК НФСБ са на стойност под 1 000 лв. и не е възникнала 

необходимост за извършването им по банков път.1763  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.1764  

Отчетените разходи от МК НФСБ са документално обосновани, и съответстват на 

установените при извършената проверка.1765  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 943 лв. и 

съответства на отчетения, формиран от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК НФСБ. 

                                                 
1759 Одитни доказателства №№ МК-XX-03/01, МК-XX-03/03 и МК-XX-03/04; ЕРИК 
1760 Одитни доказателства №№ МК-XX-03/01, МК-XX-03/02, МК-XX-03/03, МК-XX-03/04 и МК-XX-03/05; ЕРИК 
1761 Одитни доказателства №№ МК-XX-03/01, МК-XX-03/02, МК-XX-03/03 и МК-XX-03/04; ЕРИК. 
1762 Одитни доказателства №№ МК-XX-03/01, МК-XX-03/03, МК-XX-03/04 и МК-XX-03/05; ЕРИК 
1763 Одитни доказателства № МК-XX-03/01 и № МК-XX-03/04 
1764 Одитно доказателство № МК-XX-03/06 
1765 Одитни доказателства №№ МК-XX-03/01, МК-XX-03/02, МК-XX-03/03 и МК-XX-03/04 
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ГЛАВА ХХI 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Смолян са взели участие 14 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1766  

3 ИнК, от които са декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под  

1 000 лв. и 8 ИнК, представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са 

установени данни, различни от отчетените от тях.1767 

Одит за съответствие е извършен1768 на 3 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на ИнК от 

област Смолян, включени в обхвата на одита, е 6 695 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – ИнК ОИК в област 

Смолян 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ Неделино 2 595 

2. МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ Смолян 2 530 

3. МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА Смолян 1 570 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 6 695  

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Смолян 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.1769 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Смолян 
Установеният общ размер на средствата, които ИнК от област Смолян са разходвали за 

финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за финансиране, 

определен в ИК.1770 

 

Раздел Първи – ИнК БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

Инициативен комитет БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ, е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Неделино, с представляващ Здравко 

Митков Борисов. 

 

                                                 
1766 Приложение № 2 
1767 Одитно доказателство № 2 
1768 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
1769 Чл. 168, ал. 1 от ИК 
1770 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 



268 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

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 2 595 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от член 

на ИнК в размер на 807 лв. и парични дарения от 4 физически лица на обща стойност  

1 788 лв. Не е установено финансиране на предизборната кампания от издигнатия от ИнК 

кандидат, както и получени дарения от юридически лица и еднолични търговци.1771 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета на ИнК и на 

отразените в съответните приложения към него.1772 

При извършената проверка е установено, че всички приходи, независимо, че са под  

1 000 лв., са постъпили по банковата сметка, предназначена за обслужването на предизборната 

кампания на ИнК.1773 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ са 

направени 4 парични дарения от физически лица, като размерът им не надвишава една 

минимална работна заплата и са предоставени парични средства от член на ИнК, надвишаващи 

размера на минималната работна заплата.  

Изпратена е в рамките на законоустановения 7-дневен срок, информация за даренията - 

име на дарителя, вида, целта и размера на направените дарения, за публикуване в ЕРИК, с което 

е спазено изискването на чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 5 от ИК.1774 

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

техническа грешка, името на един член на ИнК, предоставил парични средства, е изпратено за 

публикуване в ЕРИК, в раздел „Дарители”, вместо в раздел „Кандидати/членове“.1775 

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, е предоставена за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на един член на ИнК и размера на предоставените от него 

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.1776 От ИнК е предоставена за публикуване в ЕРИК една декларация за 

произход на средствата, за общия размер на предоставените от член на ИнК средства  

(2 финансирания).  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1777 

                                                 
1771 Одитни доказателства № ИнК-XXI-01/01 и № ИнК-XXI-01/02 
1772 Одитни доказателства № ИнК-XXI-01/01 и № ИнК-XXI-01/02 
1773 Одитни доказателства № ИнК-XXI-01/01 и № ИнК-XXI-01/02 
1774 Одитни доказателства №№ ИнК-XXI-01/01, ИнК-XXI-01/02 и ИнК-XXI-01/03; ЕРИК 
1775 Одитно доказателство № ИнК-XXI-01/03; ЕРИК 
1776 Одитни доказателства №№ ИнК-XXI-01/01, ИнК-XXI-01/02 и ИнК-XXI-01/03; ЕРИК 
1777 Одитни доказателства №№ ИнК-XXI-01/01, ИнК-XXI-01/02 и ИнК-XXI-01/03; ЕРИК 
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От ИнК е изпратена за публикуване в ЕРИК информация за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работил във връзка с предизборната кампания.1778 

Предоставената от ИнК БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 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 за предизборната кампания на ИнК БОЯН 

РАДОЕВ КЕХАЙОВ е 2 595 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1779 

Отчетените средства са разходвани за материали – 1 033 лв., външни услуги – 1 516 лв. 

и банкови такси – 46 лв.  

Разходите на ИнК са документално обосновани и отразени в отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1780 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от ИнК.1781 

При извършената документална проверка на разходите е установено, че не са 

извършвани плащания в размер над 1 000 лв. и не е възникнала необходимост от плащане по 

банков път.1782 

Отчетените разходи от ИнК БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ са документално обосновани 

и съответстват на установените от извършените проверки. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 595 лв., 

формиран е от извършените разходи от ИнК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК БОЯН 

РАДОЕВ КЕХАЙОВ. 
 

Раздел Втори – ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ 

ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ е регистриран за участие в проведените на 

27.10.2019 г. избори за кмет на община Смолян, с представляващ Искрен Весков Кошничаров. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ са в размер на 2 560 лв., които представляват получени 

парични дарения от 5 физически лица. Не са предоставени дарения от юридически лица и 

еднолични търговци, както и средства от членовете на ИнК и издигнатия от ИнК кандидат.1783 

Установените при проверката получени парични дарения, съответстват на отчетените в 

отчета на ИнК и на отразените в съответното приложение към него.1784 

                                                 
1778 Одитно доказателство № ИнК-XXI-01/03; ЕРИК 
1779 Одитни доказателства № ИнК-XXI-01/01 и № ИнК-XXI-01/02 
1780 Одитни доказателства № ИнК-XXI-01/01 и № ИнК-XXI-01/02 
1781 Одитно доказателство № ИнК-XXI-01/04 
1782 Одитни доказателства № ИнК-XXI-01/01 и № ИнК-XXI-01/02 
1783 Одитни доказателства № ИнК-XXI-02/01 и № ИнК-XXI-02/02 
1784 Одитни доказателства № ИнК-XXI-02/01 и № ИнК-XXI-02/02 
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За финансиране на предизборната кампания на ИнК не са предоставяни средства в 

размер над 1 000 лв. и не е възниквала необходимост от банков превод по сметката за 

обслужване на предизборната кампания.1785 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ 

са направени 5 парични дарения от физически лица, като размерът им не надвишава една 

минимална работна заплата.  

Изпратена е в рамките на законоустановения 7-дневен срок, информация за даренията - 

име на дарителя, вида, целта и размера на направените дарения, за публикуване в ЕРИК, с което 

е спазено изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.1786  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1787 

От ИнК е изпратена за публикуване в ЕРИК информация за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работил във връзка с предизборната кампания.1788 

Предоставената от ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ 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 за предизборната кампания на  

ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ е 2 530 лв., като не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1789 

От общо отчетените разходи, 2 417 лв. (96 на сто) са разходи за външни услуги, които 

са предназначени за печатни медии, плакати, флаери, диплянки, брошури и за други външни 

услуги, и 113 лв. са за материали.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от ИнК с изисканата и 

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

отчетените.1790 

Разходите на ИнК са документално обосновани и отразени в отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1791 

                                                 
1785 Одитни доказателства № ИнК-XXI-02/01 и № ИнК-XXI-02/02 
1786 Одитни доказателства №№ ИнК-XXI-02/01, ИнК-XXI-02/02 и ИнК-XXI-02/03; ЕРИК 
1787 Одитни доказателства №№ ИнК-XXI-02/01, ИнК-XXI-02/02 и ИнК-XXI-02/03; ЕРИК 
1788 Одитно доказателство № ИнК-XXI-02/03; ЕРИК 
1789 Одитни доказателства № ИнК-XXI-02/01 и № ИнК-XXI-02/02 
1790 Одитно доказателство № ИнК-XXI-02/04 
1791 Одитни доказателства № ИнК-XXI-02/01 и № ИнК-XXI-02/02 
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При извършената документална проверка на разходите е установено, че не са 

извършвани плащания в размер над 1 000 лв. и не е възникнала необходимост от плащане по 

банков път.1792 

Отчетените разходи от ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

2 530 лв., формиран е от извършените разходи от ИнК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 2 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ. 

 

Раздел Трети – ИнК МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА 
ИнК МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА, е регистриран за участие в проведените на 

27.10.2019 г. избори за общински съветници в община Смолян, с представляващ Златка 

Асенова Якубова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

ИнК МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА са в размер на 1 570 лв., от които 1 070 лв. 

предоставени парични средства от членове на ИнК (2 финансирания) и 500 лв. предоставени 

парични средства от издигнатия кандидат. За финансиране на предизборната кампания не са 

предоставени парични/непарични дарения от физически, юридически лица и еднолични 

търговци.1793 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета на ИнК и на 

отразените в съответните приложения към него.1794 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК не са предоставяни средства в 

размер над 1 000 лв. и не е възниквала необходимост от банков превод по сметката за 

обслужване на предизборната кампания.1795 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК МЕДИХА САЛИХОВА 

ЗАИМОВА са предоставени парични средства от издигнатия кандидат и от 2 членoве на ИнК. 

Предоставените средства са в размер под една минимална работна заплата, с което не са 

възникнали обстоятелства за представяне на декларация за произход на средствата.1796  

                                                 
1792 Одитни доказателства № ИнК-XXI-02/01 и № ИнК-XXI-02/02 
1793 Одитни доказателства № ИнК-XXI-03/01 и № ИнК-XXI-03/02 
1794 Одитни доказателства № ИнК-XXI-03/01 и № ИнК-XXI-03/02 
1795 Одитни доказателства № ИнК-XXI-03/01 и № ИнК-XXI-03/02 
1796 Одитни доказателства № ИнК-XXI-03/01 и № ИнК-XXI-03/02 
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В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на издигнатия кандидат, размера на предоставените от него средства, 

както и за имената на 2 членове на ИнК 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.1797  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1798 

Предоставената от ИнК МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА 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 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

ИнК МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА е 1 570 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1799 

Отчетените средства са разходвани за: материали – 280 лв., външни услуги – 330 лв., 

възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната кампания) – 880 лв. и 

банкови такси – 90 лв.  

Разходите на ИнК са документално обосновани и отразени в отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1800 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от ИнК.1801 

При направената документална проверка на разходите е установено, че не са 

извършвани плащания в размер над 1 000 лв. и не е възникнала необходимост от плащане по 

банков път.1802 

Отчетените разходи от ИнК МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА са документално 

обосновани и съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 570 лв., 

формиран е от извършените разходи от ИнК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 2 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК 

МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Смолян са взели участие 8 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

                                                 
1797 Одитни доказателства №№ ИнК-XXI-03/01, ИнК-XXI-03/02 и ИнК-XXI-03/03; ЕРИК 
1798 Одитни доказателства №№ ИнК-XXI-03/01, ИнК-XXI-03/02 и ИнК-XXI-03/03; ЕРИК 
1799 Одитни доказателства № ИнК-XXI-03/01 и № ИнК-XXI-03/02 
1800 Одитни доказателства № ИнК-XXI-03/01 и № ИнК-XXI-03/02 
1801 Одитни доказателства №№ ИнК-XXI-03/01, ИнК-XXI-03/02, ИнК-XXI-03/03 и ИнК-XXI-03/04; ЕРИК 
1802 Одитни доказателства № ИнК-XXI-03/01 и № ИнК-XXI-03/02 
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изключени1803 3 МК, представили отчет с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация, за тези МК, не са 

установени данни, различни от отчетените от тях.1804 

Одит за съответствие1805 е извършен на 5 местни коалиции с декларирани приходи, 

разходи и поети задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Смолян, включени в обхвата на одита, е 85 847 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

Смолян 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. НОВОТО ВРЕМЕ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ) 

(МК НОВОТО ВРЕМЕ) 

Баните 1 060 

2. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Девин 8 403  

3. МИР (КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР) 

(МК МИР) 

Девин 1 572 

4. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ) 

(МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) 

Златоград 4 500 

5. НОВОТО ВРЕМЕ (ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, 

ДВИЖЕНИЕ 21, ЗС АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, НОВОТО 

ВРЕМЕ) 

(МК НОВОТО ВРЕМЕ) 

Смолян 70 312 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 85 847 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Смолян 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.1806 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Смолян 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Смолян са 

разходили за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в Изборния кодекс.1807 

 

Раздел Първи – МК НОВОТО ВРЕМЕ 

Местна коалиця НОВОТО ВРЕМЕ е регистрирана в ОИК Баните в състав от  

3 политически партии – ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП ДПС и ПП ЗС „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, с 

представляващ Ферад Рюстем Емин. 

 

                                                 
1803 Приложение № 2 
1804 Одитно доказателство № 2 
1805 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
1806 Чл. 168, ал. 1 от ИК 
1807 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на  

МК НОВОТО ВРЕМЕ са в размер на 1 060 лв., от които 1 000 лв. са предоставени непарични 

средства от една1808 от политическите партии, участващи в МК и 60 лв. предоставени парични 

средства от издигнат кандидат на местната коалиция.1809 

Не са отчетени и установени приходи от парични или непарични дарения от физически 

лица, юридически лица и еднолични търговци.1810  

Установените при проверката приходи от предоставени парични и непарични средства 

съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните приложения към него.1811 

Постъпилите приходи са в размер под 1 000 лв. и не е възниквала необходимост от 

банков превод по сметката за обслужване на предизборната кампания.1812 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК 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 при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК НОВОТО ВРЕМЕ са предоставени 

парични средства от издигнатия кандидат в размер под една минимална работна заплата.1813 

Изискуемата информация за имената на издигнатия кандидат и размера на 

предоставените от него средства, не е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения 

5-дневен срок, с което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 

6 от същата норма.1814 

Във връзка с предизборната кампания МК НОВОТО ВРЕМЕ не е работила със 

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

обществеността.1815 

От МК НОВОТО ВРЕМЕ не са спазени изискванията на ИК за изпращане в Сметната 

палата на информация в пет дневен срок от откриване на предизборната кампания, за 

включване в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК НОВОТО ВРЕМЕ е 60 лв., представляващи разходи за такси. Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.1816 

                                                 
1808 ПП ДПС 
1809 Одитни доказателства № МК-XXI-01/01 и № МК-XXI-01/02 
1810 Одитни доказателства № МК-XXI-01/01 и № МК-XXI-01/02 
1811 Одитни доказателства № МК-XXI-01/01 и № МК-XXI-01/02 
1812 Одитни доказателства № МК-XXI-01/01 и № МК-XXI-01/02 
1813 Одитни доказателства № МК-XXI-01/01 и № МК-XXI-01/02 
1814 Одитни доказателства № МК-XXI-01/01 и № МК-XXI-01/02; ЕРИК 
1815 Одитно доказателство № МК-XXI-01/04 
1816 Одитни доказателства № МК-XXI-01/01 и № МК-XXI-01/02 
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Разходите на МК са документално обосновани и отразени в отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1817 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1818 

При направената документална проверка на разходите е установено, че не са 

извършвани плащания в размер над 1 000 лв. и не е възникнала необходимост от плащане по 

банков път.1819 

Отчетените разходи от МК НОВОТО ВРЕМЕ са документално обосновани и 

съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 060 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК и получените непарични средства, съответства на 

отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 2 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране не съответства на отчетения от  

МК НОВОТО ВРЕМЕ. 
 

Раздел Втори – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Девин в състав от една 

партия - ПП  (ДПС) и една коалиция от партии – КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, с представляващ 

Здравко Владимиров Иванов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е  

8 403 лв., от които 2 483 лв. са предоставени непарични средства от политическата партия и 

коалиция от партии, участващи в състава на местната коалиция; 333 лв. са парични и 

непарични дарения от едно физическо лице и 5 587 лв. са предоставени парични и непарични 

средства от 3 кандидати на МК.1820 

Установените при проверката приходи от дарения и предоставени средства 

съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните приложения към него.1821 

Размерът на предоставените парични средства от един издигнат кандидат е над 1 000 лв. 

Средствата са постъпили по банковата сметка за обслужване на предизборната кампания, с 

което е спазена разпоредбата на чл. 170, ал. 1 от ИК.1822 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
1817 Одитни доказателства № МК-XXI-01/01 и № МК-XXI-01/02 
1818 Одитно доказателство № МК-XXI-01/04 
1819 Одитни доказателства № МК-XXI-01/01 и № МК-XXI-01/02 
1820 Одитни доказателства № МК-XXI-02/01 и № МК-XXI-02/02 
1821 Одитни доказателства № МК-XXI-02/01 и № МК-XXI-02/02 
1822 Одитни доказателства № МК-XXI-02/01 и № МК-XXI-02/02 
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За финансиране на предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са получени 

дарения от едно физическо лице (парично и непарично) и са предоставени средства от  

3 кандидати (1 парично финансиране и 2 непарични финансирания).1823 

Не е изпратена в рамките на законоустановения 5-дневен срок, информация за 

паричното дарение от физическото лице, направено преди откриване на предизборната 

кампания - име на дарителя, вида, целта и размера на дарението, за публикуване в ЕРИК, с 

което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 от същата 

норма.1824 

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената на един кандидат, 

размера на предоставените от него парични средства и 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 от същата 

норма.1825 
Документите за полученото непарично дарение и предоставените непарични средства 

от двама кандидати сапредставени в МК след края на предизборната кампания, поради което 

информацията за публикуване в ЕРИК не е изпратена своевременно, но стойността им е 

отразена в отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания на МК.1826 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1827 

Предоставената от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Спазени изискванията на ИК за изпращане 

на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК, с изключение 

на информацията за едно парично дарение от физическото лице, която не е изпратена в срок.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е 5 040 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.1828 

От общо отчетените разходи, 4 970 лв. (99 на сто) са разходи за рекламни материали. 

Разходите на МК са документално обосновани и отразени са в отчета за приходите, разходите 

и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1829 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1830 

Установените и отчетени разходи от МК в размер над 1 000 лв. са извършени по банков 

път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал.1 от ИК.1831 

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МК „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ”. 
 

                                                 
1823 ЕРИК 
1824 Одитни доказателства № МК-XXI-02/01 и № МК-XXI-02/02; ЕРИК 
1825 Одитни доказателства № МК-XXI-02/01 и № МК-XXI-02/02; ЕРИК 
1826 Одитно доказателство № МК-XXI-02/04 
1827 Одитни доказателства № МК-XXI-02/01 и № МК-XXI-02/02; ЕРИК 
1828 Одитни доказателства № МК-XXI-02/01 и № МК-XXI-02/02 
1829 Одитни доказателства № МК-XXI-02/01 и № МК-XXI-02/02 
1830 Одитно доказателство № МК-XXI-02/03 
1831 Одитни доказателства № МК-XXI-02/01 и № МК-XXI-02/02 
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

8 403 лв., формиран е от извършените разходи от МК в размер на 5 040 лв. и предоставени 

непарични средства в размер на 3 363 лв., съответства на декларирания и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ. 

 

Раздел Трети – МК МИР 

Местна коалиция МИР е регистрирана в ОИК Девин в състав от една коалиция от 

партии – КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” и една политическа партия – 

ПП „МИР“, с представляващ Пламен Малинов Балталийски. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК МИР 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 1 572 лв.1832 

За финансиране на предизборната кампания е направено едно парично дарение в размер 

на 400 лв., от едно физическо лице и 1 172 лв. са от предоставени парични средства от  

3 кандидати от МК.  

Не са отчетени и установени приходи от предоставени средства, от политическата 

партия и коалиция от партии, участващи в състава на местната коалиция, както и дарения от 

еднолични търговци и юридически лица.1833 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета на МК и 

отразените в съответните приложения към него.1834 

За финансиране на предизборната кампания на МК не са дарени и предоставяни 

средства в размер над 1 000 лв. и не е възниквала необходимост от банков превод по сметката 

за обслужване на предизборната кампания.1835 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК МИР 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК МИР е получено едно дарение от 

едно физическо лице и са предоставени парични средства от трима издигнати кандидати, в 

размер под една минимална работна заплата за всеки един.1836 

В законоустановения 7-дневен срок е предоставена1837 за публикуване в ЕРИК 

информация за името на един дарител, вида, целта и размера на направеното дарение, както и 

                                                 
1832 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02 
1833 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02 
1834 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02 
1835 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02 
1836 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02 
1837 от ПП „МИР“ – участник в местната коалиция 
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за имената на трима кандидати, издигнати от МК и размера на представените от тях средства, 

с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата 

норма.1838 Поради допусната техническа грешка информацията в ЕРИК е публикувана в раздел 

„Дарители“ на ПП „МИР“, в част „Регистрирани участници в ЦИК“, вместо в раздел 

„Кандидати/членове“ на МК МИР, в част „Регистрирани участници в ОИК“.  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1839 

Изпратената информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово 

регламентираната.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК МИР е  

1 572 лв. представляващи разходи за външни услуги, предназначени за плакати и флаери. Не 

са отчетени и не са установени поети задължения, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1840 

Разходите на МК са документално обосновани и отразени в отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1841 

В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1842 

Не са установени извършени разходи над 1 000 лв., което не налага извършването им по 

банков път.1843 

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МК МИР. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

1 572 лв., формиран е от извършените разходи от МК, съответства на декларирания и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК МИР. 

 

Раздел Четвърти – МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 

Местна коалиция ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е регистрирана в ОИК Златоград в състав 

от 2 политически партии – ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ и ПП ВМРО-БНД, с представляващ 

Емилия Младенова Кръстева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 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  

4 500 лв.1844 

                                                 
1838 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02; ЕРИК 
1839 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02; ЕРИК 
1840 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02 
1841 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02 
1842 Одитно доказателство № МК-XXI-03/03 
1843 Одитни доказателства № МК-XXI-03/01 и № МК-XXI-03/02 
1844 Одитни доказателства № МК-XXI-04/01 и № МК-XXI-04/02 
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За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от  

9 кандидати, постъпили по банков път по сметката за обслужване на предизборната 

кампания.1845 

Установените при проверката предоставени средства от издигнатите кандидати, 

съответстват на отчетените в отчета на МК и на отразените в съответното приложение към 

него.1846 

Не са отчетени и установени приходи от парични или непарични дарения от физически 

лица, юридически лица и еднолични търговци, както и собствени средства на политическите 

партии, участващи в местната коалиция.1847 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ са 

предоставени парични средства от девет кандидати, в размер под една минимална работна 

заплата. 

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

предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената на кандидатите и размера на 

предоставените от тях парични средства, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от 

ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.1848 

Във връзка с предизборната кампания МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ не е работила със 

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

обществеността.1849 

Предоставената от МК 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 общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ е 4 500 лв., като не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета. 

Отчетените средства са разходвани за материали – 1 800 лв., външни услуги – 2 600 лв. и 

банкови такси – 100 лв.1850 

Разходите на МК са документално обосновани и отразени в отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.1851 

                                                 
1845 Одитни доказателства № МК-XXI-04/01 и № МК-XXI-04/02 
1846 Одитни доказателства № МК-XXI-04/01 и № МК-XXI-04/02 
1847 Одитни доказателства № МК-XXI-04/01 и № МК-XXI-04/02 
1848 Одитни доказателства № МК-XXI-04/01 и № МК-XXI-04/02; ЕРИК 
1849 Одитни доказателства № МК-XXI-04/01 и № МК-XXI-04/02; ЕРИК 
1850 Одитни доказателства № МК-XXI-04/01 и № МК-XXI-04/02 
1851 Одитни доказателства № МК-XXI-04/01 и № МК-XXI-04/02 
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В информацията, представена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги не 

са посочени разходи, извършени от МК.1852 

Не са установени извършени разходи от МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” в размер над  

1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от плащане по банков път.1853 

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МКПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 4 500 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, съответства на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от  

МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ. 

 

Раздел Пети – МК НОВОТО ВРЕМЕ 

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ е регистрирана в ОИК Смолян в състав от една 

коалиция от партии - КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, и три партии - 

ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“, ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ и ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, с 

представляващ Анастас Георгиев Караджов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК НОВОТО ВРЕМЕ 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 85 154 лв.1854  

За финансиране на предизборната кампания са направени парични дарения от  

2 юридически лица, в общ размер на 50 000 лв. и са предоставени парични и непарични 

средства от 4 кандидати на МК на обща стойност 35 154 лв.  

Не са отчетени и установени приходи от парични или непарични дарения от физически 

лица и еднолични търговци, и предоставени собствени средства на политическите партии и 

коалицията от партии, участващи в местната коалиция.1855  

Установено е набиране на средства в размер на 9 900 лв. за финансиране на 

предизборната кампания на МК след приключването й, което е недопустимо и в 

несъответствие с Изборния кодекс.1856 

Установените при проверката дарения и предоставени средства, съответстват на 

отчетените в отчета и на отразените в съответните приложения към него.1857 

Всеки от постъпилите приходи в размер над 1 000 лв. е извършен по банков път по 

сметката, предназначена за обслужване на предизборната кампания, в съответствие с 

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1858 

От МК НОВОТО ВРЕМЕ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания.  

                                                 
1852 Одитно доказателство № МК-XXI-04/03 
1853 Одитни доказателства № МК-XXI-04/01 и № МК-XXI-04/02 
1854 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02 
1855 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02 
1856 Едно парично финансиране от кандидат, постъпило по банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания на 30.10.2019 г. 
1857 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02 
1858 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02 
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 Допуснато е набиране на средства за финансиране на предизборната кампания и след 

приключването й, в несъответствие с Изборния кодекс.  

 Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 5-дневен срок, от  

МК НОВОТО ВРЕМЕ е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за един дарител – 

юридическо лице, вида, целта и размера на направеното от него дарение и имената на един 

кандидат, предоставил парични и непарични средства. Изпратени са и декларации за произход 

на средствата от дарителя и кандидата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, 

във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.1859 

От местната коалиция, в законоустановения 7-дневен срок е предоставена за 

публикуване в ЕРИК информация за имената на 2 кандидата и размера на предоставените от 

тях средства1860 и за името на юридическото лице, вида, целта и размера на направеното от него 

дарение, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 

от същата норма. Декларациите за произхода на средствата от дарителя и кандидатите, са 

изпратени в законоустановения 7-дневен срок, за публикуване в ЕРИК.1861 

Не са установени социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1862 

Предоставената от МК НОВОТО ВРЕМЕ 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 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК НОВОТО 

ВРЕМЕ е 68 058 лв. Отчетени са поети задължения за получени стоки и/или услуги в размер 

на 704 лв., неразплатени към датата на извършване на одита.1863 

От общо отчетените разходи, 67 436 лв. (99 на сто) са разходи за външни услуги, които 

са предназначени за: медийни услуги от печатни и електронни медии; плакати, флаери, 

диплянки, брошури; масови прояви; наеми за помещения, транспортни средства, рекламни 

съоръжения и други; и 312 лв. за материали.1864 При направената документална проверка е 

установено, че в общата сума на отчетените разходи са включени 310 лв. разходи за банкови 

такси, които не са отразени на съответият ред1865 в отчета. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

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

отчетените.1866 

                                                 
1859 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02; ЕРИК 
1860 Едно парично финансиране от кандидат от общо три е направено след края на кампанията. Информацията за 

предоставените средства и декларацията за произход на средствата са представени на 14.11.2019 г. 
1861 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02; ЕРИК 
1862 ЕРИК 
1863 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02 
1864 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02 
1865 р. 5.3 Такси 
1866 Одитно доказателство № МК-XXI-05/03 
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Отчетените разходи от МК НОВОТО ВРЕМЕ са документално обосновани и 

съответстват на установените при извършените проверки.1867 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1868 

Установените при одита разходи на МК НОВОТО ВРЕМЕ 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 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 70 312 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК в размер на 68 058 лв., в т.ч. поети задължения за 

стоки и /или услуги за предизборната кампания неразплатени към датата на извършване на 

одита, и предоставени непарични средства в размер на 2 254 лв., съответства на отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК 

НОВОТО ВРЕМЕ. 

 

ГЛАВА ХХII 

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област София 

град са взели участие 25 ИнК, регистрирани от ОИК Столична и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени1869 15 ИнК, 

от които 5 са декларирали приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв., а 

останалите 10 са представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са 

установени данни, различни от отчетените от тях.1870 

Одит на съответствието е извършен1871 на 10 ИнК с декларирани приходи, разходи и 

поети задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчета на ИнК от 

област София град, включени в обхвата на одита, е в размер на 393 214 лв. 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника - ИнК ОИК в област 

София град 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН Столична 10 440 

2 БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ Столична 23 766 

3 ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ Столична 6 478 

4 ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ Столична 2 306 

                                                 
1867 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02 
1868 Одитни доказателства № МК-XXI-05/01 и № МК-XXI-05/02 
1869 Приложение № 2 
1870 Одитно доказателство № 2 
1871 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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5 ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА Столична 1 854  

6 МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА Столична 229 750 

7 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ Столична 16 822 

8 РАДОСЛАВ СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ Столична 60 000 

9 САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ Столична 999 

10 СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ Столична 40 799 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОТЧЕТИ: 393 214 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област София град 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.1872 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

София град 
Установеният общ размер на средствата, които ИнК са разходвали за предизборната си 

кампания не надхвърля общия размер на финансиране, определен в ИК, с изключение на един 

ИнК1873, от който са разходвани повече средства.  

 

Раздел Първи – ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН 

Инициативен комитет АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници на община Столична, с 

представляващ Полина Панайотова Ваклин. 

 

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., от ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН са отчетени приходи в общ размер 

10 440 лв., представляващи предоставени парични средства от издигнатия кандидат от ИнК.1874 

При извършената документална проверка е установено, че за финансиране на 

предизборната кампания от издигнатият кандидат са платени медийни услуги, предоставени 

от две електронни медии. Извършените разходи от кандидата, представляват предоставени 

непарични средства на ИнК и са неправилно отразени в отчета като предоставени парични 

средства от издигнатия кандидат.1875 

При проверката не са установени предоставени средства от членовете на ИнК, както и 

направени дарения от физически и юридически лица и еднолични търговци.1876 

Размерът на установените при проверката приходи съответства на декларирания в 

отчета, като в отчета и Приложение ИнК 2 към него, общият размер на предоставените парични 

средства от кандидата следва да е с нулева стойност, а общата стойност на предоставените 

непарични средства от кандидата следва да е 10 440 лв.1877 

Приходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, с което е спазено 

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1878 

                                                 
1872 Чл. 168 от ИК 
1873 ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН 
1874 Одитни доказателства № ИнК-XXII-01/01 и № ИнК-XXII-01/03; ЕРИК 
1875 Одитно доказателство № ИнК-XXII-01/03 
1876 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-01/01, ИнК-XXII-01/02, ИнК-XXII-01/03 и ИнК-XXII-01/04 
1877 Одитно доказателство № ИнК-XXII-01/03; ЕРИК 
1878 Одитно доказателство № ИнК-XXII-01/03 
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Не са установени нарушения на законовите забрани, свързани с финансирането и 

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН са спазени изискванията на Изборния 

кодекс относно източниците за финансиране на предизборната кампания. Спазени са 

законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

Установеният общ размер на набраните средства за финансиране на предизборната 

кампания на ИнК съответства на декларирания в отчета, като е установено 

несъответствие по отделните елементи на приходите. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 

ВАКЛИН, от издигнатия кандидат са предоставени непарични средства, стойността на които 

надхвърля минималната работна заплата, с което са възникнали обстоятелства за подаване на 

декларация за произход на средствата.1879 

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

за публикуване в ЕРИК информация за имената на кандидата и размера на предоставените от 

него средства, 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 от същата норма.1880 

Не са установени рекламни и социологически агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало  да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1881 

Предоставената от ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН 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., ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН отчита разходи в общ размер на  

10 440 лв., които представляват платени външни услуги за медийни услуги от електронни 

медии.1882 

При извършената документална проверка е установено, че предоставените непарични 

средства от издигнатия кандидат за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, в 

размер на 10 440 лв., са неправилно отразени и като разходи в отчета на ИнК, в т.ч. 9 600 лв. - 

разходи за електронни медии и 840 лв. - разходи за БНР. Въз основа на установеното общият 

размер на разходите следва да е с нулева стойност.1883 

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, не са установени извършени плащания и/или 

поети задължения от ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН.1884 

Установено е несъответствие по отношение размера на декларираните разходи. 

 

                                                 
1879 Одитно доказателство № ИнК-XXII-01/03; ЕРИК 
1880 Одитно доказателство № ИнК-XXII-01/02; ЕРИК 
1881 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-01/01, ИнК-XXII-01/02, ИнК-XXII-01/03 и ИнК-XXII-01/04; ЕРИК 
1882 ЕРИК 
1883 Одитно доказателство № ИнК-XXII-01/03 
1884 Одитно доказателство № ИнК-XXII-01/04 
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е в размер на 10 440 лв. Формиран е от получените непарични средства и надхвърля 

с 5 440 лв. определения1885 размер по чл. 165, ал. 2 от ИК. 

Не са спазени от ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН законовите изисквания за 

общия размер на финансиране на предизборната кампания за избор за общински съветници.  

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Втори – ИнК БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ 

Инициативен комитет БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Столична, с представляващ Светлозар 

Красимиров Алексиев. 

 

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., от ИнК БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ са отчетени приходи в общ размер  

24 887 лв. От тях, 100 лв. представляват предоставени парични средства от един член на ИнК, 

8 031 лв. са предоставени парични средства от издигнатия кандидат от ИнК и 16 756 лв. са 

получени парични дарения от физически лица.1886 

При проверката не са установени направени дарения от юридически лица и еднолични 

търговци.1887 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета и в 

съответните приложения към него.1888 

Всички приходи са извършени по банков път, в т.ч. тези в размер над 1 000 лв., с което 

е изпълнено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1889 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ от 

73 физически лица са направени 73 парични дарения.1890 Размерът на 3 от тях, надвишава 

минималната работна заплата и са възникнали обстоятелства за подаване на декларации за 

произход на дарените средства.1891 

                                                 
1885 5 000 лв. 
1886 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/01; ЕРИК 
1887 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-02/01, ИнК-XXII-02/02, ИнК-XXII-02/03 и ИнК-XXII-02/04 
1888 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/01; ЕРИК 
1889 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/01 
1890 34 от даренията са направени преди началото на предизборната кампания, а останалите - в хода на кампанията. 
1891 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/01; ЕРИК 
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От ИнК, чрез електронно подаване на данни, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен 

срокове, е предоставена за публикуване в ЕРИК информация1892 за имената на дарителите, 

вида, целта и размера на направените дарения, както и 3 декларации за произход на дарените 

средства, надхвърлящи размера на една минимална 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.1893 

За финансиране и подпомагане на предизборната кампания са направени  

4 финансирания с предоставени парични средства от един член на ИнК и от издигнатия 

кандидат. От ИнК в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, чрез електронно 

подаване на данни, е публикувана в ЕРИК информация за финансиранията - имена на 

издигнатия кандидат и члена на ИнК, предоставили средства, размер на предоставените от тях 

средства, както и 3 декларации за произход на средствата, надхвърлящи 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.1894 

Във връзка с предизборната кампания от ИнК БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ са 

ползвани услугите на една рекламна агенция, за наименованието на която е подадена 

информация по електронен път, 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.1895 

От ИнК е предоставяна и информация за доставчици на медийни услуги, с които е 

работил във връзка с предизборната кампания.1896 

Не са установени социологически агенции и агенции за връзки с обществеността, за 

които е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1897 

Предоставената от ИнК БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ 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., ИнК БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ отчита разходи в общ размер на  

23 766 лв., от които 2 128 лв. са за материали, 20 711 лв. (87 на сто) са за външни услуги и  

927 лв. са за данъци и такси.1898 

Отчетените разходи за външни услуги са формирани от разходи за медиини услуги, 

плакати, флаери, диплянки, брошури и др., наеми и други външни услуги.1899 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи на ИнК БОРИС 

БОРИСЛАВОВ БОНЕВ с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. 

Установените разходи съответстват на отчетените от инициативния комитет.1900 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.1901 

                                                 
1892 За 34 дарения - в законоустановения 5-дневен срок, а за 39 дарения и 3 декларации - в законоустановения  

7-дневен срок 
1893 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/02; ЕРИК 
1894 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/02; ЕРИК 
1895 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/02; ЕРИК 
1896 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-02/01, ИнК-XXII-02/02, ИнК-XXII-02/03 и ИнК-XXII-02/04; ЕРИК 
1897 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-02/01, ИнК-XXII-02/02, ИнК-XXII-02/03 и ИнК-XXII-02/04; ЕРИК 
1898 Одитни доказателства № ИнК-XXII-02/01 и № ИнК-XXII-02/03; ЕРИК 
1899 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/03 
1900 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/04 
1901 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/03 
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При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1902 

Отчетените разходи от ИнК БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ са документално 

обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е в размер на 23 766 лв., формиран е от извършените разходи от ИнК и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 6 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Трети – ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ 
Инициативен комитет ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на район Оборище, община Столична, с 

представляващ Найден Георгиев Дилков. 

 

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., от ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ са отчетени приходи в общ размер на  

6 750 лв., които представляват предоставени парични средства от издигнатия кандидат.1903 

При направените документална проверка и анализ на приходите е установено, че от 

издигнатият кандидат са предоставени 6 700 лв., а 50 лв. са парични средства, предоставени от 

един член на ИнК.1904  

При проверката не са установени направени дарения от физически и юридически лица 

и еднолични търговци.1905 

Общият размер на отчетените приходи съответства на установения, като сумата, 

предоставена от един член на ИнК е погрешно декларирана в отчета и в Приложение ИнК 2 

към него, като предоставени средства от кандидата. Погрешно също, в Приложение ИнК 1 към 

отчета, е посочено, че за финансиране на предизборната кампания не са предоставяни 

средствата от членове на ИнК.1906 

Всички приходи в размер над 1 000 лв. са постъпили по банковата сметка за обслужане 

на предизборната кампания, с което е изпълнено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1907 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите 

забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания.  

Общият размер на отчетените приходи съответства на установения, като по 

отделни елементи на приходите е установено несъответствие. 

 

                                                 
1902 Одитни доказателства № ИнК-XXII-02/01 и № ИнК-XXII-02/03 
1903 Одитно доказателство № ИнК-XXII-03/01; ЕРИК 
1904 Одитно доказателство № ИнК-XXII-03/02; ЕРИК 
1905 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-03/01, ИнК-XXII-03/02, ИнК-XXII-03/03 и ИнК-XXII-03/04 
1906 Одитни доказателства № ИнК-XXII-03/01 и № ИнК-XXII-03/02; ЕРИК 
1907 Одитно доказателство № ИнК-XXII-03/01 
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2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ са 

предоставени парични средства 5 пъти1908 от издигнатия кандидат и веднъж1909 от един член на 

ИнК. Предоставените средства от един член на ИнК не нахвърлят размера на минималната 

работна заплата и не са възникнали обстоятелства за подаване на декларация за произход на 

средствата. Общата сума на предоставените средства от издигнатия кандидат надхвърля 

стойността на една минимална работна заплата, с което са възникнали обстоятелства за 

подаване на декларация за произход на средствата.1910 

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

е представена за публикуване в ЕРИК информация за 6 финансирания с парични средства от 

издигнатия кандидат и от един член на ИнК - имена и размер на предоставените средства, както 

и 5 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.1911 

Не са установени рекламни и социологически агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1912 

Предоставената от ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ информация за публикуване в 

ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата при спазване 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., ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ отчита разходи в общ размер на 6 478 лв., 

от които 6 447 лв. (99,5 на сто) са за външни услуги и 30 лв. са за банкови такси. Не са отчетени 

и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата 

на съставяне на отчета.1913 

Отчетените разходи за външни услуги са за плакати, флаери, диплянки, брошури и 

други, както и за други разходи за външни услуги (регистрация и поддръжка на домейн, 

канцеларски услуги).1914 

При направената документална проверка на разходите е установено, че от ИнК не е 

отчетен извършен разход за печат на рекламни материали, по фактура1915 на стойност 100 лв., 

платена в брой. Допусната е и техническа грешка при сумиране на 11 разходооправдателни 

документи, отчетени по ред 2.4. „Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други“, 

като отчетената сума следва да се завиши с 20 лв. Предвид установеното, отчетените разходи 

от ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ следва да се завишат общо със 120 лв. и възлизат  

на 6 598 лв.1916 

                                                 
1908 Три пъти преди началото на предизборната кампания и два пъти по време на кампанията 
1909 По време на предизборната кампания 
1910 Одитни доказателства № ИнК-XXII-03/01 и № ИнК-XXII-03/02; ЕРИК 
1911 Одитно доказателство № ИнК-XXII-03/02; ЕРИК 
1912 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-03/01, ИнК-XXII-03/02, ИнК-XXII-03/03 и ИнК-XXII-03/04 
1913 Одитни доказателства № ИнК-XXII-03/01 и № ИнК-XXII-03/03; ЕРИК 
1914 Одитно доказателство № ИнК-XXII-03/03 
1915 фактура № 0000000813 от 27.09.2019 г., с издател ИНТЕГРАЛ КОМЕРС 1 ЕООД 
1916 Одитно доказателство № ИнК-XXII-03/03 
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Не са установени извършени разходи за предоставени стоки и/или услуги от  

ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ по данни от доставчици на медийни услуги, предоставили 

информация в Сметната палата.1917 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи, 

като са със 120 лв. по-малко от установените при извършената проверка.1918 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1919 

Установените разходи не съответстват на отчетените, като са със 120 лв. повече. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

6 598 лв., формиран е от отчетените разходи в размер на 6 478 лв. и от установените неотчетени 

разходи от ИнК на обща стойност 120 лв., и не съответсва на отчетения, като е със 120 лв. 

повече. Установеният общ размер на финансиране не надхвърля определения размер по  

чл. 165, ал. 4, т. 2 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране не съответства на отчетения от ИнК, 

като е със 120 лв. повече. 

 

Раздел Четвърти – ИнК ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ 
Инициативен комитет ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на район Банкя, община Столична, с 

представляващ Александрина Величкова Стоянова. 

 

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., от ИнК ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ са отчетени приходи в общ размер на  

2 306 лв., от които 1 906 лв. са предоставени парични средства от издигнатия кандидат и  

400 лв. са предоставени парични средства от четирима членове на ИнК.1920 

При проверката не са установени направени дарения от физически и юридически лица 

и еднолични търговци.1921 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета и в 

съответните приложения към него.1922 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв. и не е възникнала необходимост от 

извършването им по банков път.1923 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите 

забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания.  

                                                 
1917 Одитно доказателство № ИнК-XXII-03/04 
1918 Одитно доказателство № ИнК-XXII-03/03; ЕРИК 
1919 Одитни доказателства № ИнК-XXII-03/01 и № ИнК-XXII-03/03 
1920 Одитно доказателство № ИнК-XXII-04/01; ЕРИК 
1921 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-04/01, ИнК-XXII-04/02, ИнК-XXII-04/03 и ИнК-XXII-04/04 
1922 Одитно доказателство № ИнК-XXII-04/01; ЕРИК 
1923 Одитно доказателство № ИнК-XXII-04/01 
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Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ са 

предоставени парични средства от издигнатия кандидат осем пъти и от четирима членове на 

ИнК по веднъж. Размерът на предоставените средства от всеки един член на ИнК не надхвърля 

минималната работна заплата, а общият размер на предоставените средства от издигнатия 

кандидат надвишава стойността на една минимална работна заплата, с което са възникнали 

обстоятелства за представяне на декларация за произход на средствата.1924 

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

за публикуване в ЕРИК информация за направените финансирания от кандидата и членовете 

на ИнК - имена, размер на предоставените средства и 7 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.1925 

Не са установени рекламни и социологически агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1926 

Предоставената от ИнК ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ информация за публикуване в 

ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата при спазване 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., ИнК ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ отчита разходи в общ размер на 2 306 лв., от 

които 2 280 лв. (99 на сто) са за външни услуги и 26 лв. са за банкови такси. Не са отчетени и 

не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата 

на съставяне на отчета.1927 

Отчетените разходи за външни услуги са за медийни услуги от електронни издания, за 

плакати, флаери, диплянки, брошури и други, за наеми на рекламни съоръжения, както и за 

други разходи за външни услуги (счетоводни услуги и монтаж).1928 

Не са установени извършени разходи за предоставени стоки и/или услуги от  

ИнК ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ по данни от доставчици на медийни услуги, предоставили 

информация в Сметната палата.1929 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.1930 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход със стойностно изражение над 1 000 лв., който е извършен 

по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1931 

                                                 
1924 Одитни доказателства № ИнК-XXII-04/01 и № ИнК-XXII-04/02; ЕРИК 
1925 Одитно доказателство № ИнК-XXII-04/02; ЕРИК 
1926 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-04/01, ИнК-XXII-04/02, ИнК-XXII-04/03 и ИнК-XXII-04/04 
1927 Одитни доказателства № ИнК-XXII-04/01 и № ИнК-XXII-07/03; ЕРИК 
1928 Одитно доказателство № ИнК-XXII-04/03 
1929 Одитно доказателство № ИнК-XXII-04/04 
1930 Одитно доказателство № ИнК-XXII-04/03 
1931 Одитни доказателства № ИнК-XXII-04/01 и № ИнК-XXII-04/03 
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Отчетените разходи от ИнК ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ са документално обосновани 

и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 2 306 лв., формиран е от извършените разходи от ИнК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 4, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Пети – ИнК ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА 

Инициативен комитет ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на район Кремиковци, община Столична, с 

представляващ Ралица Павлова Рашкова. 

 

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., от ИнК ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА са отчетени приходи в общ размер на  

1 854 лв., които представляват предоставени парични средства от издигнатия кандидат.1932 

При проверката не са установени предоставени средства от членовете на ИнК, както и 

направени дарения от физически и юридически лица и еднолични търговци.1933 

Отчетените приходи съответстват на установените при извършената проверка.1934 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв. и не е възникнала необходимост от 

извършването им по банков път.1935 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА от 

издигнатия кандидат са предоставени парични средства четири пъти. Общият размер на 

предоставените средства надвишава стойността на една минимална работна заплата, с което са 

възникнали обстоятелства за представяне на декларация за произход на средствата.1936 

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

за публикуване в ЕРИК информация за направените от кандидата на ИнК финансирания - име 

на кандидата, размер на предоставените от него средства 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 от същата норма.1937 

                                                 
1932 Одитни доказателства № ИнК-XXII-05/01 и № ИнК-XXII-05/03; ЕРИК 
1933 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-05/01, ИнК-XXII-05/02, ИнК-XXII-05/03 и ИнК-XXII-05/04 
1934 Одитно доказателство № ИнК-XXII-05/03; ЕРИК 
1935 Одитни доказателства № ИнК-XXII-05/01 и № ИнК-XXII-05/03 
1936 Одитно доказателство № ИнК-XXII-05/03; ЕРИК 
1937 Одитно доказателство № ИнК-XXII-05/02; ЕРИК 
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Не са установени рекламни и социологически агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1938 

Предоставената от ИнК ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА 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., ИнК ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА отчита разходи в общ размер на  

1 854 лв., от които 1 802 лв. представляват разходи за външни услуги и 52 лв. са за такси. Не 

са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.1939 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за плакати, флаери, диплянки, 

брошури и други, за масови прояви, както и за наеми.1940 

Не са установени извършени разходи за предоставени стоки и/или услуги от  

ИнК ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА по данни от доставчици на медийни услуги, предоставили 

информация в Сметната палата.1941 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.1942 

Не са установени разходи в размер над 1 000 лв. и не възникнала необходимост от 

извършването им по банков път.1943 

Отчетените разходи от ИнК ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА са документално 

обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 1 854 лв., формиран от извършените разходи от ИнК и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 4, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Шести – ИнК МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА - НАЙДЕНОВА 

Инициативен комитет МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА - НАЙДЕНОВА е 

регистриран за участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Столична, с 

представляващ Никола Николов Вапцаров. 

 

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., от ИнК МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА - НАЙДЕНОВА са отчетени 

приходи в общ размер на 229 778 лв. От тях, 63 494 лв. представляват предоставени парични 

(38 510 лв.) и непарични (24 984 лв.) средства от трима членове на ИнК, 20 000 лв. са 

                                                 
1938 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-05/01, ИнК-XXII-05/02, ИнК-XXII-05/03 и ИнК-XXII-05/04 
1939 Одитни доказателства № ИнК-XXII-05/01 и № ИнК-XXII-05/03; ЕРИК 
1940 Одитно доказателство № ИнК-XXII-05/03 
1941 Одитно доказателство № ИнК-XXII-05/04 
1942 Одитно доказателство № ИнК-XXII-05/03 
1943 Одитни доказателства № ИнК-XXII-05/01 и № ИнК-XXII-05/03 
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предоставени парични средства от издигнатия кандидат от ИнК и 146 284 лв. са получени 

парични (131 336 лв.) и непарични (14 948 лв.) дарения от 166 физически лица.1944 

Установено е набиране на средства в размер на 9 550 лв. за финансиране на 

предизборната кампания на ИнК и след приключването й, което е недопустимо и в 

несъответствие с ИК - направено е едно парично дарение в размер на 550 лв. на 05.11.2019 г. и 

са предоставени парични средства на стойност 9 000 лв. от един член на ИнК на 02.12.2019 г.1945 

При проверката не са установени направени дарения от юридически лица и еднолични 

търговци.1946 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета и в 

съответните приложения към него.1947 

Всички приходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, с което е изпълнено 

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1948 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА - НАЙДЕНОВА са спазени изискванията на 

Изборния кодекс относно източниците за 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 ИК. 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК МАЯ БОЖИДАРОВА 

МАНОЛОВА - НАЙДЕНОВА от 166 физически лица са направени 172 дарения (167 парични 

и 5 непарични), като от 5 физически лица са направени повече от едно дарение1949. В ЕРИК е 

оповестената информация за 165 дарители, тъй като едно дарение1950 е получено от ИнК след 

приключване на предизборната кампания на 05.11.2019 г. Размерът на 64 от направените 

дарения надвишава минималната работна заплата и за тях са възникнали обстоятелства за 

подаване на декларации за произход на дарените средства.1951 

От ИнК, чрез електронно подаване на данни, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен 

срокове, е предоставена за публикуване в ЕРИК информация1952 за имената на дарителите, 

вида, целта, размера на направените дарения, както и декларации за произход на дарените 

средства, надхвърлящи размера на една минимална 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.1953 

                                                 
1944 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-06/01, ИнК-XXII-06/02 и ИнК-XXII-06/03; ЕРИК 
1945 Одитни доказателства № ИнК-XXII-06/01 и № ИнК-XXII-06/02 
1946 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-06/01, ИнК-XXII-06/02, ИнК-XXII-06/03 и ИнК-XXII-06/04 
1947 Одитно доказателство № ИнК-XXII-06/01; ЕРИК 
1948 Одитно доказателство № ИнК-XXII-06/01 
1949 общо 11 бр.- 10 парични и 1 непарично 
1950 Информацията за направеното дарение е предоставена заедно с отчета за приходите и разходите 
1951 43 от даренията са направени преди началото на предизборната кампания, а останалите - в хода на кампанията; 

Одитно доказателство № ИнК-XXII-06/01; ЕРИК 
1952 За 43 дарения и 30 декларации - в законоустановения 5-дневен срок, а за 122 дарения и 34 декларации - в 

законоустановения 7-дневен срок 
1953 Одитно доказателство № ИнК-XXII-06/02; ЕРИК 
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За финансиране и подпомагане на предизборната кампания са направени  

8 финансирания с предоставени парични и непарични средства от 3 членове на ИнК и от 

издигнатия кандидат.  

От ИнК в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, чрез електронно подаване 

на данни, е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 7 финансирания1954 - имена 

на кандидата и членовете на ИнК, предоставили средства, размер на предоставените от тях 

средства, както и 6 декларации за произход на средствата, надхвърлящи 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.1955 

Не е публикувана в ЕРИК информация за едно финансиране в размер над минималната 

работна заплата, направено от член на ИнК, предоставил парични средства два пъти, както и 

декларация за произход на средствата, тъй като средствата са предоставени след приключване 

на предизборната кампания (на 02.12.2019 г.) Декларацията за произход на предоставените 

средства е изпратена в Сметната палата заедно с отчета за приходите, разходите и поетите 

задължения, във връзка с предизборната кампания.1956 

Във връзка с предизборната кампания от ИнК МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА - 

НАЙДЕНОВА са ползвани услугите на две рекламни агенции, за наименованията на които е 

подадена информация по електронен път 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.1957 

От ИнК е предоставяна и информация за доставчиците на медийни услуги, с които е 

работил във връзка с предизборната кампания.1958 

Не са установени социологически агенции и агенции за връзки с обществеността, за 

които е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1959 

Предоставената от ИнК МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА - НАЙДЕНОВА 

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., ИнК МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА - НАЙДЕНОВА отчита разходи в общ 

размер на 189 818 лв., от които 300 лв. са за материали, 188 993 лв. (99,5 на сто) са за външни 

услуги и 525 лв. са за такси.1960 

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

предоставени от БНТ, 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, както и за други разходи за външни 

услуги (счетоводни и други услуги).1961 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от ИнК МАЯ 

БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА - НАЙДЕНОВА с информацията, предоставена от доставчици 

                                                 
1954 6 парични и 1 непарично 
1955 Одитно доказателство № ИнК-XXII-06/02; ЕРИК 
1956 Одитни доказателства № ИнК-XXII-06/01 и № ИнК-XXII-06/02; ЕРИК 
1957 Одитно доказателство № ИнК-XXII-06/02; ЕРИК 
1958 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-06/01, ИнК-XXII-06/02, ИнК-XXII-06/03 иИнК-XXII-06/04; ЕРИК 
1959 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-06/01, ИнК-XXII-06/02, ИнК-XXII-06/03 и ИнК-XXII-06/04; ЕРИК 
1960 Одитни доказателства № ИнК-XXII-06/01 и № ИнК-XXII-06/03; ЕРИК 
1961 Одитно доказателство № ИнК-XXII-06/03 
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на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на отчетените от инициативния 

комитет.1962 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.1963 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1964 

Отчетените разходи от ИнК МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА - НАЙДЕНОВА са 

документално обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 229 750 лв., формиран от извършените разходи общо в размер на 189 818 лв. и 

от получените непарични средства и дарения на обща стойност 39 932 лв., и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 6 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Седми – ИнК НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ 

Инициативен комитет НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на район Панчаревo, община Столична, с 

представляващ Капка Павлова Амзина. 

 

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., от ИнК НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ са отчетени приходи в общ размер на  

16 900 лв., от които 16 000 лв. са получени парични дарения от едно физическо и едно 

юридическо лице и 900 лв. са получени непарични дарения от три юридически лица.1965 

При проверката не са установени предоставени средства от издигнатия кандидат на ИнК 

и направени дарения от еднолични търговци.1966 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета, като 

едно непарично дарение, получено от физическо лице, е погрешно отразено в  

Приложение ИнК 3.2 „Получените дарения от юридически лица и еднолични търговци“, 

вместо в приложение ИнК 3.1 „Получените дарения от физически лица“.1967 

Всички приходи в размер над 1 000 лв. са постъпили по банковата сметка за обслужване 

на предизборната кампания, с което е изпълнено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1968 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите 

забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания.  

                                                 
1962 Одитно доказателство № ИнК-XXII-06/04 
1963 Одитно доказателство № ИнК-XXII-06/03 
1964 Одитни доказателства № ИнК-XXII-06/01 и № ИнК-XXII-06/03 
1965 Одитно доказателство № ИнК-XXII-07/01; ЕРИК 
1966 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-07/0, ИнК-XXII-07/02, ИнК-XXII-07/03 и ИнК-XXII-07/04 
1967 Одитни доказателства № ИнК-XXII-07/01 и № ИнК-XXII-07/02; ЕРИК 
1968 Одитно доказателство № ИнК-XXII-07/01 
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Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ, от 

едно физическо и четири юридически лица, са направени общо 6 дарения, от които 3 парични 

и 3 непарични, като от едно юридическо лице са дарени парични средства два пъти. Всяко едно 

от направените парични дарения е в размер над една минимална работна заплата, с което са 

възникнали обстоятелства за представяне на декларации за произход на средствата.1969 

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

за публикуване в ЕРИК информация за 3 парични дарения - име на дарителя, вид, целт и размер 

на направените дарения, 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. 5 и т. 8 от същата норма.1970 

Не са възникнали обстоятелства за публикуване в ЕРИК на информация за три 

непарични дарения, тъй като договорните взаимоотношения за дарителство са оформени 

документално след приключване на предизборната кампания и са предоставени на ИнК на 

13.12.2019 г.1971 Информацията е изпратена в Сметната палата заедно с отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения на ИнК.1972 

Не са установени рекламни и социологически агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1973 

Предоставената от ИнК НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ информация за публикуване в 

ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата при спазване 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., ИнК НИЛОКАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ отчита разходи в общ размер на  

15 922 лв., от които 159 лв. са за материали, 10 485 лв. (66 на сто) са за външни услуги,  

4 610 лв. са за възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната 

кампания), 68 лв. са за такси и 600 лв. са разходи за дарения. Не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.1974 

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

електронни медии, БНТ, други доставчици за аудио-визуални медийни услуги; консултански 

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

разходи за външни услуги (счетоводни услуги).1975 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от ИнК НИЛОКАЙ ПЕТРОВ 

ГЮРОВ с информацията предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от инициативния комитет.1976 

                                                 
1969 Одитни доказателства № ИнК-XXII-07/01 и № ИнК-XXII-07/02; ЕРИК 
1970 Одитно доказателство № ИнК-XXII-07/02; ЕРИК 
1971 Одитно доказателство № ИнК-XXII-07/02; ЕРИК 
1972 Одитно доказателство № ИнК-XXII-07/02 
1973 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-07/01, ИнК-XXII-07/02, ИнК-XXII-07/03 и ИнК-XXII-07/04 
1974 Одитни доказателства № ИнК-XXII-07/01 и № ИнК-XXII-07/03; ЕРИК 
1975 Одитно доказателство № ИнК-XXII-07/03 
1976 Одитно доказателство № ИнК-XXII-07/04 



297 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.1977 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.1978 

Отчетените разходи от ИнК НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 16 822 лв., формиран е от извършените разходи в размер на 15 922 лв. и от 

получените непарични дарения на обща стойност 900 лв., и не надхвърля определения размер 

по чл. 165, ал. 4, т. 2 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Осми – ИнК РАДОСЛАВ СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ 

Инициативен комитет РАДОСЛАВ СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ е регистриран за 

участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Столична, с представляващ 

Борислав Руменов Райчев. 

 

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., от ИнК РАДОСЛАВ СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ са отчетени приходи в общ 

размер на 60 000 лв., от които 30 000 лв. представляват предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат и 30 000 лв. са направено парично дарение от едно юридическо лице.1979 

При извършената документална проверка е установено, че от юридическото лице, по 

банковата сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания на инициативния 

комитет, са преведени средства в размер на 30 000 лв. Същевременно от представляващия ИнК 

са внесени по сметката 3 400 лв., представляващи предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат. Остатъкът от отчетените предоставените средства от кандидата, в размер 

на 26 600 лв. не е постъпил по банков път, и за тях не са представени документи.1980 

При проверката не са установени направени дарения от физически лица и еднолични 

търговци, както и предоставени средства от членове на ИнК.1981 

Отчетените приходи не са документално обосновани и не съответстват на установените 

при извършената проверка, с изключение на 33 400 лв.1982 

Поради липсата на документална обоснованост не може да се изрази увереност, че 

всички приходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, и че е спазено изискването 

на чл. 170, ал. 1 от ИК.1983 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

                                                 
1977 Одитно доказателство № ИнК-XXII-07/03 
1978 Одитни доказателства № ИнК-XXII-07/01 и № ИнК-XXII-07/03 
1979 Одитно доказателство № ИнК-XXII-08/01; ЕРИК 
1980 Одитно доказателство № ИнК-XXII-08/01 
1981 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-08/01, ИнК-XXII-08/02 и ИнК-XXII-08/04 
1982 Одитно доказателство № ИнК-XXII-08/01; ЕРИК 
1983 Одитно доказателство № ИнК-XXII-02/01 
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Установените при проверката приходи не съответстват на декларираните в отчета 

на ИнК РАДОСЛАВ СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ.  

Спазени са изискванията на Изборния кодекс относно източниците за финансиране на 

предизборната кампания. От ИнК са спазени законовите забрани за финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК РАДОСЛАВ СТОИЛОВ 

КАРАТАНЧЕВ са предоставени парични средства от издигнатия кандидат и от едно 

юридическо лице е направено едно парично дарение.  

Размерът на направеното дарение надвишава минималната работна заплата и са 

възникнали обстоятелства за подаване на декларация за произход на средствата.1984 

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от ИнК е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената на дарителя, вида, целта и 

размера на направеното дарение, 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. 5 и т. 8 от същата норма.1985 

Паричните средства от издигнатия кандидат са предоставени преди откриване на 

предизборната кампания и са в размер над минималната работна заплата, с което са възникнали 

обстоятелства за подаване на декларация за произход на средствата.  

Информация за имената на издигнатия кандидат и за размера на предоставените от него 

средства, както и една декларация за произход на средствата са предоставени за публикуване 

в ЕРИК с един ден закъснение, с което не е спазен законоустановеният 5-дневен срок по  

чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.1986  

Не са установени рекламни и социологически агенции и агенции за връзки с 

обществеността, за които е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.1987 

Предоставената от ИнК РАДОСЛАВ СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Не са спазени 

изискванията на ИК за изпращане на изискуемата информация за публикуване в ЕРИК в 

петдневния срок от откриване на предизборната кампания. 

 

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., ИнК РАДОСЛАВ СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ отчита разходи в общ размер на  

60 000 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета. 

При съставянето на отчета са допуснати технически грешки, както при аритметичното 

изчисляване на сборните величини на разходите по елементи, така и при изчисляването 

(сумирането) на общият размер на извършените разходи, който по отчет е установен в размер 

на 55 000 лв., от които 13 096 лв. са разходи за материали и 41 904 лв. (76 на сто) са разходи за 

външни услуги.1988 

Отчетените разходи за външни услуги са за медийни услуги от печатни и електронни 

медии, както и за плакати, флаери, диплянки, брошури и други.1989 

                                                 
1984 Одитно доказателство № ИнК-XXII-08/01; ЕРИК 
1985 Одитно доказателство № ИнК-XXII-08/02; ЕРИК 
1986 Одитно доказателство № ИнК-XXII-08/02; ЕРИК 
1987 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-08/01, ИнК-XXII-08/02, ИнК-XXII-08/03 и ИнК-XXII-08/04; ЕРИК 
1988 Одитни доказателства № ИнК-XXII-08/01 и № ИнК-XXII-08/03; ЕРИК 
1989 Одитно доказателство № ИнК-XXII-08/03 
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Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от ИнК РАДОСЛАВ 

СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. 

Установените разходи съответстват на отчетените от инициативния комитет.1990 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че са документално обосновани отчетени разходи в размер на  

41 345 лв., а за разходи в общ размер на 13 656 лв.1991 не са представени документи. 

Същевременно не са отчетени като разходи 179 лв. за платени банкови такси и 1 200 лв. за 

възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната кампания). Въз основа 

на посоченото, общият размер на установените разходи възлиза на 42 724 лв.1992 

Отчетените разходи не са документално обосновани с първични счетоводни документи, 

с изключение на 41 345 лв., и не съответстват на установените, като са с 12 276 лв. повече.1993 

Поради липсата на документална обоснованост на част от отчетените разходи, не може 

да се изрази увереност, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, както и че е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК. 

Установените при проверката разходи не съответстват на отчетените, като са с 

12 276 лв. по-малко.  

Отчетени разходи в размер на 13 656 лв не са документално обосновани и за тях не 

може да се изрази увереност, че са извършени за предизборната кампания. 

Не може да се изрази увереност, че всички разходи над 1 000 лв. са извършени по банков 

път. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 42 724 лв., 

формиран е от установените разходи в размер 42 724 лв. и не съответства на отчетения, като е 

с 12 276 лв. по-малко. Установеният общ размер на финансиране не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 3, т. 6 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране не съответства на отчетения от ИнК, 

като е с 12 276 лв. по-малко. 

 

Раздел Девети – ИнК САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ 

Инициативен комитет САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на кметство Бистрица, община Столична, с 

представляващ Александър Йорданов Пашалийски. 

 

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., от ИнК САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ са отчетени приходи в общ размер на  

1 080 лв., от които 530 лв. са предоставени парични средства от един член на ИнК, а  

550 лв. е стойността на едно получено непарично дарение от физическо лице.1994 

При проверката не са установени предоставени средства от издигнатия кандидат и 

направени дарения от юридически лица и еднолични търговци.1995 

                                                 
1990 Одитно доказателство № ИнК-XXII-08/04 
1991 в т.ч. 1 000 лв. за канцеларски материали, 10 096 лв. за гориво, 1600 лв. от общо отчетените 2 000 лв. за други 

материали, както и 960 лв. от общо отчетените 1 644 лв. за плакати, флаери, диплянки, брошури и други.  
1992 Одитни доказателства № ИнК-XXII-08/01 и № ИнК-XXII-08/03 
1993 Одитно доказателство № ИнК-XXII-08/03 
1994 Одитно доказателство № ИнК-XXII-09/01; ЕРИК 
1995 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-09/01, ИнК-XXII-09/02, ИнК-XXII-09/03 и ИнК-XXII-09/04 
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Отчетените приходи съответстват на установените при извършената проверка.1996 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв. и не е възникнала необходимост от 

извършването им по банков път.1997 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ са 

предоставени парични средства от един член на ИнК и е направено едно непарично дарение от 

физическо лице. Размерът на предоставените средства и стойността на полученото дарение не 

надвишават една минимална работна заплата, с което не са възникнали обстоятелства за 

представяне на декларации за произход на средствата.1998 

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, е предоставена за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на дарителя и члена на ИнК, предоставил средства, вида, целта 

и стойността на направеното дарение, както и за размера на предоставените средства, с което 

са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата 

норма.1999 

Не са установени рекламни и социологически агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2000 

Предоставената от ИнК САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ 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., ИнК САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ отчита разходи в общ размер на 449 лв., от 

които 15 лв. са за материали и 434 лв. (97 на сто) са за външни услуги. Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.2001 

Отчетените разходи за външни услуги са за плакати, флаери, диплянки, брошури и 

други, за наеми, както и за други разходи за външни услуги (банкови такси).2002 

                                                 
1996 Одитно доказателство № ИнК-XXII-09/03; ЕРИК 
1997 Одитни доказателства № ИнК-XXII-09/01 и № ИнК-XXII-09/03 
1998 Одитно доказателство № ИнК-XXII-09/03; ЕРИК 
1999 Одитно доказателство № ИнК-XXII-09/02 
2000 Одитни доказателства № ИнК-XXII-09/01, ИнК-XXII-09/03 и ИнК-XXII-09/04 
2001 Одитни доказателства № ИнК-XXII-09/01 и № ИнК-XXII-09/03; ЕРИК 
2002 Одитно доказателство № ИнК-XXII-09/03 
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Не са установени извършени разходи за предоставени стоки и/или услуги от  

ИнК САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ по данни от доставчици на медийни услуги, 

предоставили информация в Сметната палата.2003 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.2004 

Не са установени разходи в размер над 1 000 лв. и не възникнала необходимост от 

извършването им по банков път.2005 

Отчетените разходи от ИнК САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 999 лв., формиран е от извършените разходи в размер на 449 лв. и от едно 

получено непарично дарение на стойност 550 лв. и не надхвърля определения размер по  

чл. 165, ал. 5, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Десети – ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ 

Инициативен комитет СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на район Младост, община Столична, с 

представляващ Венцислав Андреев Мирчев. 

 

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., от ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ са отчетени приходи в общ размер на 

40 900 лв., от които 4 000 лв. са предоставени парични средства от двама членове на ИнК,  

19 000 лв. са собствени средства на издигнатия кандидат от ИнК, и 17 900 лв. са получени 

дарения (16 000 лв. парични и 1 900 лв. непарични) от физически лица.2006 

При проверката не са установени направени дарения от юридически лица и еднолични 

търговци.2007 

Установените при проверката приходи от направени дарения и от предоставени 

парични средства съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните 

приложения към него.2008 

Всички парични дарения и средства са постъпили по банковата сметка за обслужване 

на предизборната кампания, в т.ч. приходите в размер над 1 000 лв., с което е изпълнено 

изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2009 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

                                                 
2003 Одитно доказателство № ИнК-XXII-09/04 
2004 Одитно доказателство № ИнК-XXII-09/03 
2005 Одитни доказателства № ИнК-XXII-09/01 и № ИнК-XXII-09/03 
2006 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/01; ЕРИК 
2007 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-10/01, ИнК-XXII-10/02, ИнК-XXII-10/03 и ИнК-XXII-10/04 
2008 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/01; ЕРИК 
2009 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/01 
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От ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ 

са направени 20 дарения2010 от 20 физически лица и са предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат и от 2 членoве на ИнК, като от издигнатия кандидат са предоставени 

средства три пъти.2011 

Всяко едно финансиране (общо 5) с парични средства, както и 4 от направените дарения 

(3 парични и 1 непарични) са в размер над една минимална работна заплата, с което са 

възникнали обстоятелства за представяне на декларация за произход на средствата.2012 

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, е предоставена за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на дарителите, вида, целта, размера/ стойността на направените 

дарения, за имената на кандидата и членовете на ИнК, размера на предоставените от тях 

средства, както и 9 декларации 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.т. 5, 6 и 8 от същата норма.2013 

Във връзка с предизборната кампания от ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАННОВ са 

ползвани услугите на една рекламна агенция. Информация за наименованието на агенцията е 

подадена 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.2014 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работил във връзка с предизборната кампания.2015 

Не са установени социологически агенции и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се изпраща 

информация за публикуване в ЕРИК.2016 

Предоставената от ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ 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., ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ отчита разходи в общ размер на  

38 899 лв., от които 798 лв. са за материали и 38 101 лв. (98 на сто) са за външни услуги. Не са 

отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени 

към датата на съставяне на отчета. 2017 

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

доставчици на радиоуслуги, електронни издания на вестници, списания, информационни 

                                                 
2010 17 парични и 3 непарични 
2011 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/01; ЕРИК 
2012 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/01; ЕРИК 
2013 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/02; ЕРИК 
2014 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/02; ЕРИК 
2015 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/02; ЕРИК 
2016 Одитни доказателства №№ ИнК-XXII-10/01, ИнК-XXII-10/03 и ИнК-XXII-10/03; 
2017 Одитни доказателства № ИнК-XXII-10/01 и № ИнК-XXII-10/03; ЕРИК 
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агенции и др.; консултантски услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и др.; масови 

прояви, както и за наеми и други.2018 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ 

СТЕФАНОВ с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените от инициативния комитет.2019 

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.2020 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания се установи, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2021 

Отчетените разходи от ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 40 799 лв., формиран е от извършените разходи в размер на 38 899 лв. и от 

получените непарични дарения на обща стойност 1 900 лв., и не надхвърля определения размер 

по чл. 165, ал. 4, т. 4 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., в област 

София град са взели участие 3 МК, регистрирани от ОИК Столична и издигнали кандидати за 

съответните населени места. 

Одит за съответствие2022 е извършен на трите местни коалиции, декларирали приходи, 

разходи и поети задължения над 1 000 лв. 

Общият размер на финансиране на предизборната кампания по отчет на местните 

коалиции от област София град, е 509 976 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област  

София град 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1.  ГЕРБ (СДС) Столична 385 753 

2. ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, 

ЗНС, НДСВ) 

(МК ДБГ) 

Столична 48 450 

3. НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) 

(МК НФСБ/БДС РАДИКАЛИ) 

Столична 75 773 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОТЧЕТИ: 509 976 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област София град 

                                                 
2018 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/03 
2019 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/04 
2020 Одитно доказателство № ИнК-XXII-10/03 
2021 Одитни доказателства № ИнК-XXII-10/01 и № ИнК-XXII-10/03 
2022 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.2023 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

София град 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област София град 

са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в Изборния кодекс.2024 

 

Раздел Първи – МК ГЕРБ (СДС) 
Местна коалиция ГЕРБ (СДС) е регистрирана в ОИК Столична, в състав от  

2 политически партии – ПП „ГЕРБ“ и ПП СДС, и се представлява от Цветомир Петров Паунов. 

 

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., МК ГЕРБ (СДС) отчита приходи в общ размер на 385 753 лв., които 

представляват собствени средства на политическите партии, участващи в местната коалиция.  

От ПП „ГЕРБ“ са предоставени парични средства в размер на 135 971 лв. и непарични 

средства на обща стойност 229 782 лв. От ПП СДС са предоставени парични средства в размер 

на 20 000 лв.2025  

При извършената проверка не са установени приходи от направени дарения от 

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

издигнати кандидати от МК ГЕРБ (СДС).2026 

Отчетените приходи съответстват на установените при извършената проверка.2027 

Всички приходи в размер над 1 000 лв. са постъпили по банковата сметка за обслужване 

на предизборната кампания, с което е изпълнено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2028 

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК ГЕРБ (СДС) 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
Във връзка с предизборната кампания от МК ГЕРБ (СДС) са ползвани услугите на една 

рекламна агенция, за наименованието на която е подадена информация по електронен път 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.2029  

                                                 
2023 Чл. 168 от ИК 
2024 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
2025 Одитни доказателства № МК-XXII-01/01 и № МК-XXII-01/03; ЕРИК 
2026 Одитни доказателства №№ МК-XXII-01/01, МК-XXII-01/03 и МК-XXII-01/04; ЕРИК 
2027 Одитно доказателство № МК-XXII-01/03; ЕРИК 
2028 Одитнo доказателствo № МК-XXII-01/01 
2029 Одитно доказателство № МК-XXII-01/02; ЕРИК 
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От МК е предоставяна и информация за доставчици на медийни услуги, с които е 

работила във връзка с предизборната кампания.2030 

Не са установени социологически агенции и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността, за които е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2031 

Предоставената от МК ГЕРБ (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 
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., МК ГЕРБ (СДС) отчита разходи в общ размер 155 971 лв., като не са отчетени и 

не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата 

на съставяне на отчета.2032 

От общо отчетените разходи, 155 773 лв. (99,9 на сто) са разходи за външни услуги и 

198 лв. са за данъци и такси.2033 

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

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

други електронни издания за онлайн новинарски услуги; масови прояви; наеми за помещения, 

транспортни средства, рекламни съоръжения и др.; както и за други разходи за външни 

услуги.2034 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК ГЕРБ (СДС) с 

информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от местната коалиция.2035 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.2036 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2037 

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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 385 753 лв., формиран е от извършените разходи от МК в размер на  

155 791 лв. и от получените непарични средства на обща стойност 229 782 лв., и не надхвърля 

определения максимален2038 общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК. 

                                                 
2030 Одитно доказателство № МК-XXII-01/02 
2031 Одитно доказателство № МК-XXII-01/02 
2032 Одитни доказателства №№ МК-XXII-01/01, МК-XXII-01/03 и МК-XXII-01/04 
2033 ЕРИК 
2034 ЕРИК 
2035 Одитно доказателство № МК-XXII-01/04 
2036 Одитни доказателства № МК-XXII-01/01 и № МК-XXII-01/03; ЕРИК 
2037 Одитни доказателства № MК-XXII-01/01 и № МК-XXII-01/03 
2038 8 000 000 лв. 
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Раздел Втори – МК ДБГ 

Местна коалиция ДБГ е регистрирана в ОИК Столична, в състав от 3 политически 

партии – ПП ДБГ, ПП ЗНС и ПП НДСВ. Местната коалиция се представлява от Димитър 

Андреев Делчев и от Румен Маринов Йончев. 

 

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., МК ДБГ отчита приходи в общ размер на 45 950 лв., от които 27 764 лв. 

представляват предоставени парични средства на ПП ДБГ (22 764 лв.) и ПП ЗНС (5 000 лв.), 

участващи в местната коалиция, и 18 186 лв. са направени дарения от физически лица.2039  

При извършената проверка не са установени приходи от направени дарения от 

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

кандидати от МК ДБГ.2040 

Отчетените приходи съответстват на установените при извършената проверка.2041 

Всички приходи в размер над 1 000 лв. са постъпили по банковата сметка за обслужване 

на предизборната кампания, с което е изпълнено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2042 

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК ДБГ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания са направени две дарения, едно парично и 

едно непарично, от две физически лица. Даренията са направени в хода на предизборната 

кампания и размерът им надвишава минималната работна заплата, с което са възникнали 

обстоятелства за подаване на декларации за произход на средствата.2043 

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от МК е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на дарителите, вида, целта 

и размера на направените дарения, както и 2 декларации за произход на дарените средства, 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.2044 

Не са установени рекламни и социологически агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, за които е следвало да се изпраща информация за публикуване в 

ЕРИК.2045  

От МК е предоставяна информация за доставчици на медийни услуги, с които е 

работила във връзка с предизборната кампанията.2046 

                                                 
2039 Одитни доказателства № МК-XXII-02/01 и № МК-XXII-02/03; ЕРИК 
2040 Одитни доказателства №№ МК-XXII-02/01, МК-XXII-02/03 и МК-XXII-02/04 
2041 Одитно доказателство № МК-XXII-02/03; ЕРИК 
2042 Одитнo доказателствo № МК-XXII-02/01 
2043 Одитно доказателство № МК-XXII-02/02; ЕРИК 
2044 Одитно доказателство № МК-XXII-02/02 
2045 Одитни доказателства №№ МК-XXII-02/01, МК-XXII-02/03 и МК-XXII-02/04 
2046 Одитни доказателства №№ МК-XXII-02/01, МК-XXII-02/03 и МК-XXII-02/04 
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Предоставената от МК 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 
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., МК ДБГ отчита разходи в общ размер на 36 264 лв., от които 272 лв. са за 

материали, 35 884 лв. (99 на сто) са за външни услуги и 108 лв. са за данъци и такси. Отчетени 

са поети задължения за получени стоки и/или услуги в размер на 2 500 лв., неразплатени към 

датата на съставяне на отчета.2047 

Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги от електронни медии, 

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

издания за онлайн новинарски услуги; пощенски и куриерски услуги; наеми, както и за други 

разходи за външни услуги.2048 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК ДБГ с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от местната коалиция.2049 

Към датата на извършване на одита, отчетените 2 500 лв., представляващи поето 

задължение към един доставчик на стоки и услуги, не са разплатени.2050 

Отчетените разходи от са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.2051 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2052 

Установените разходи на МК ДБГ документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

Към датата на извършване на одита, местната коалиция има неразплатени 

задължения 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е 48 450 лв., формиран е от извършените разходи от МК в размер на 36 264 лв. и 

от получените непарични дарения на обща стойност 12 186 лв. и не надхвърля определения 

максимален2053 общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК. 

 

Раздел Трети – МК НФСБ/БДС РАДИКАЛИ 

                                                 
2047 Одитно доказателство № МК-XXII-02/03; ЕРИК 
2048 Одитно доказателство № МК-XXII-02/03 
2049 Одитно доказателство № МК-XXII-02/04 
2050 Одитно доказателство № МК-XXII-02/05 
2051 Одитно доказателство № МК-XXII-02/03 
2052 Одитни доказателства № MК-XXII-02/01 и № МК-XXII-02/03 
2053 8 000 000 лв. 
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Местна коалиция НФСБ/БДС РАДИКАЛИ е регистрирана в ОИК Столична, в състав от 

2 политически партии – ПП НФСБ и ПП БДС РАДИКАЛИ. Местната коалиция се представлява 

от Валери Симеонов Симеонов и от Цветан Венциславов Манчев. 

 

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., МК НФСБ/БДС РАДИКАЛИ отчита приходи в общ размер на 75 773 лв., 

представляващи предоставени парични средства от ПП НФСБ, участник в местната 

коалиция.2054  

При извършената документална проверка е установено, че от ПП НФСБ, по банковата 

сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания на местната коалиция, са 

преведени средства в размер на 66 875 лв. Същевременно, от ПП НФСБ са платени рекламни 

и други материали, на обща стойност 8 998 лв., които са предоставени на МК за финансиране 

и подпомагане на предизборната кампания. Извършените разходи от ПП НФСБ представляват 

предоставени непарични средства от партията на МК и са неправилно отразени в отчета на МК 

като предоставени собствени парични средства от ПП НФСБ. Въз основа на установеното, 

отчетеният общ размер на предоставените парични средства от партии, участващи в МК, 

следва да се намали с 8 998 лв. и възлиза на 66 875 лв., стойността на предоставените непарични 

средства да е 8 998 лв., а общият размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания на МК да се увеличи със 100 лв., и възлиза на 75 873 лв.2055 

При извършената проверка не са установени приходи от направени дарения от 

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

издигнати кандидати от МК НФСБ/БДС РАДИКАЛИ.2056 

Отчетените приходи са документално обосновани, като общият им размер не 

съответства на установения и е със 100 лв. по-малък. В Приложение МК 1 към отчета, размерът 

на предоставените парични средства от ПП НФСБ следва да е 66 875 лв., а общата стойност на 

предоставените непарични средства от ПП НФСБ - 8 998 лв.2057 

Всички приходи в размер над 1 000 лв. са постъпили по банковата сметка за обслужване 

на предизборната кампания, с което е изпълнено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2058 

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От MK НФСБ/БДС РАДИКАЛИ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за 

финансиране и подпомагане на предизборната кампания.  

Установено е несъответствие по отделните елементи на приходите, както и по 

отношение на общият размер на набраните средства за финансиране на предизборната 

кампания. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
Във връзка с предизборната кампания от МК НФСБ/БДС РАДИКАЛИ са ползвани 

услугите на една агенция за осъществяване на връзки с обществеността. Информация за 

наименованието на агенцията е подадена от МК по електронен път за публикуване в ЕРИК, в 

законоустановения 7-дневен срок, с което е спазено е изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

                                                 
2054 ЕРИК 
2055 Одитни доказателства № МК-XXII-03/01 и № МК-XXII-03/03 
2056 Одитни доказателства №№ МК-XXII-03/01, МК-XXII-03/03 и МК-XXII-03/04; ЕРИК 
2057 Одитно доказателство № МК-XXII-03/03; ЕРИК 
2058 Одитнo доказателство № МК-XXII-03/01 
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връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма. Информацията погрешно е оповестена в ЕРИК, в част 

„Регистрирани участници в ЦИК“, за участника ПП НФСБ, вместо в част „Регистрирани 

участници в ОИК“, за участника МК НФСБ/БДС РАДИКАКИ.2059 

При извършената проверка не са установени социологически и рекламни агенции, 

предоставили стоки и/или услуги на MК, за които е следвало да се изпраща информация за 

публикуване в ЕРИК.2060 

Оповестената по време на предизборната кампания информация от  

МК НФСБ/БДС РАДИКАЛИ е в съответствие със законово регламентираната, като е 

погрешно публикувана в ЕРИК в част „Регистрирани участници в ЦИК“, вместо в част 

„Регистрирани участници в ОИК“. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

MK НФСБ/БДС РАДИКАЛИ е 75 773 лв., като не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.2061 

От общо отчетените разходи, 1 030 лв. са за материали и 74 743 лв. (99 на сто) са за 

външни услуги.2062 

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

медии, БНТ, други доставчици за аудио-визуални медийни услуги, доставчици за радиоуслуги, 

електронни издания на вестници и други електронни издания за онлайн новинарски услуги; 

консултански услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и др.; масови прояви; пощенски и 

куриерски услуги, както и за наеми.2063 

При проверката е установено, че предоставени непарични средства от ПП НФСБ за 

финансиране и подпомагане на предизборната кампания, общо в размер на 8 998 лв., са 

неправилно отразени и като разходи в отчета на местната коалиция, в т.ч. 1 030 лв. - разходи за 

други материали, 7 639 лв. - разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други, 89 лв. – за 

пощенски и куриерски услуги и 240 лв. за масови прояви. Същевременно не са отчетени 41 лв., 

представляващи разходи за банкови такси. Въз основа на установеното, общият размер на 

отчетените разходи следва да се намали с 8 998 лв., да се увеличи с 41 лв., и възлиза на  

66 816 лв.2064 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК НФСБ/БДС 

РАДИКАЛИ с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените 

разходи съответстват на отчетените от местната коалиция.2065 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка, с изключение на включените и като разходи 8 998 лв., представляващи 

предоставени непарични средства от ПП НФСБ, и на неотчетените 41 лв. за банкови такси.2066 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2067 

                                                 
2059 Одитно доказателство № МК-XXII-03/02 
2060 Одитни доказателства №№ MК-XXII-03/01, MК-XXII-03/02, MК-XXII-03/03 и МК-XXII-03/04; ЕРИК 
2061 ЕРИК 
2062 ЕРИК 
2063 ЕРИК 
2064 Одитно доказателство № МК-XXII-03/03 
2065 Одитно доказателство № МК-XXII-03/04 
2066 Одитни доказателства № МК-XXII-03/01 и № МК-XXII-03/03; ЕРИК 
2067 Одитни доказателства № MК-XXII-03/01 и № МК-XXII-03/03 
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Установените разходи от MK НФСБ/БДС РАДИКАЛИ са документално обосновани и 

не съответстват на отчетените, като са по-малко с 8 957 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 75 814 лв., 

формиран е от установените изразходвани средства от МК в размер на 66 816 лв. и от 

предоставените непарични средства на обща стойност 8 998 лв. и не съответства на отчетения, 

като е с 41 лв. повече. Установеният общ размер на финансиране не надхвърля определения 

максимален2068 общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране не съответства на отчетения от МК, 

като е с 41 лв. повече. 

 

ГЛАВА ХХIII 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в Софийска 

област са взели участие 18 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени2069 13 ИнК, 

като от 2 са декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв., а от 

11 не са представени отчети. При извършените насрещни проверки с предоставена от 

доставчиците на стоки и услуги информация за ИнК, не са установени данни, различни от 

отчетените от тях2070. 

Одит за съответствие е извършен2071 на 5 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчети на ИнК от 

Софийска област, включени в обхвата на одита, възлиза на 8 321 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - ИнК ОИК в Софийска 

област 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. МАЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА Ботевград 1 350 

2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ Горна Малина 1 500 

3. ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ Етрополе 2 963 

4. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ -

ЛЪВСКИ 

Самоков 1 488 

5. АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ Челопеч 1 020 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 8 321 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в Софийска област 

                                                 
2068 8 000 000 лв. 
2069 Приложение № 2 
2070 Одитно доказателство № 2 
2071 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.2072 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в Софийска 

област 
Установеният общ размер на средствата, които инициативните комитети от Софийска 

област са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.2073 

 

Раздел Първи – ИнК МАЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА 

Инициативен комитет МАЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на кметство Трудовец, община Ботевград, с 

представляващ Пенка Георгиева Иванова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК МАЯ СТЕФАНОВА 

ПЕНЧЕВА 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 1 350 лв. Отчетените приходи са формирани от парични дарения, направени от 

едно физическо лице в размер на 350 лв. и от едно юридическо лице в размер на 1 000 лв.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и средства, предоставени 

от членове или кандидата на инициативния комитет.2074 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.2075 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2076 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК МАЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА 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. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК МАЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА са 

направени дарения от едно физическо лице2077 и едно юридическо лице2078, като дарението от 

юридическото лице е в размер над една минимална работна заплата.2079  

                                                 
2072 Чл. 168 от ИК 
2073 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
2074 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-01/01 и № ИнК-XXIII-01/02  
2075 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-01/01 и № ИнК-XXIII-01/02; ЕРИК 
2076 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-01/01 и № ИнК-XXIII-01/02 
2077 Дарението е направено на 02.10.2019 г. 
2078 Дарението е направено на 01.10.2019 г. 
2079 Одитно доказателство № ИнК-XXIII-01/01; ЕРИК 
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Изискуемата информация за даренията - имена на дарителите, вида, целта и размера на 

дарените средства, в т.ч. една декларация за произход на средствата, е изпратена за 

публикуване в ЕРИК след законовия 7-дневен срок, в несъответствие с чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.2080 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2081  

Предоставената от ИнК МАЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА информация за публикуване в 

ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата по време на предизборната кампания, но извън законоустановения 7-дневен 

срок, в несъответствие с ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на ИнК МАЯ 

СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА е 1 350 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2082 

Отчетените разходи са за външни услуги – 1 335 лв. (99 на сто), формирани от разходи 

за плакати и флаери, и наеми на рекламни съоръжения; и за банкови такси - 15 лв.2083  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от инициативния комитет.2084  

Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на установените при извършената проверка.2085  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2086  

Отчетените разходи от ИнК МАЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА са документално 

обосновани и съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на ИнК МАЯ 

СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА е 1 350 лв., формиран е от извършените разходи, отговаря на 

отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 5, т. 3 от ИК, в рамките на ал. 1, т. 4 от 

същата норма, максимален общ размер на финансиране на предизборната кампания за кмет на 

кметство с население над 3 хил. жители.2087 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Втори – ИнК АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ 

Инициативен комитет АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Горна Малина, с представляващ Деян 

Желев Йовков. 

                                                 
2080 Одитно доказателство № ИнК-XXIII-01/03; ЕРИК 
2081 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-01/01 и № ИнК-XXIII-01/02; ЕРИК 
2082 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-01/01 и № ИнК-XXIII-01/02; ЕРИК 
2083 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-01/01 и № ИнК-XXIII-01/02; ЕРИК 
2084 Одитни доказателства №№ ИнК-XXIII-01/01, ИнК XXIII-01/02 и ИнК-XXIII-01/04; ЕРИК 
2085 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-01/01 и № ИнК-XXIII-01/02  
2086 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-01/01 и № ИнК-XXIII-01/02; ЕРИК 
2087 10 000 лв. 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК АНГЕЛ ДИМИТРОВ 

ЖИЛАНОВ 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 1 500 лв. Приходите са формирани от предоставени собствени парични от един 

член на инициативния комитет.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци или физически и 

юридически лица, както и средства предоставени от кандидата на инициативния комитет.2088 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответното приложение към него.2089 

Приход на стойност над 1 000 лв. е извършен по банков път, в съответствие с чл. 170, 

ал. 1 от ИК.2090 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ са спазени изискванията на Изборния кодекс 

относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите 

забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

Приход на стойност над 1 000 лв. е извършен по банков път, в съответствие с 

изискванията на Изборния кодекс. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ 

са предоставени парични средства от един член на инициативния комитет, в размер над една 

минимална работна заплата. 

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от ИнК АНГЕЛ 

ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 

финансиране със средства на член на инициативния комитет – имена и размер на 

предоставените средства, както и една декларация за произход на средствата, в размер над 

минималната работна заплата, в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка 

с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.2091  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на инициативния комитет, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2092  

Предоставената от ИнК АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ 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 

                                                 
2088 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-02/01 и № ИнК-ХХIII-02/02  
2089 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-02/01 и № ИнК-ХХIII-02/02; ЕРИК 
2090 Одитно доказателство № ИнК-ХХIII-02/01  
2091 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-02/01 и № ИнК-ХХIII-02/03; ЕРИК 
2092 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-02/01 и № ИнК-ХХIII-02/02; ЕРИК 
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Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на ИнК АНГЕЛ 

ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ е 1 500 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2093 

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за плакати и 

флаери и за други разходи за външни услуги2094.2095  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от инициативния комитет.2096  

Отчетените разходи са документално обосновани  и съответстват на установените при 

извършената проверка.2097  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2098  

Отчетените разходи от ИнК АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общият размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ е 1 500 лв., формиран от извършените разходи, отговаря 

на отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК, максимален общ размер 

на финансиране на предизборната кампания за кмет на община с население до  

30 хил. жители.2099 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Трети – ИнК ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ 

Инициативен комитет ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ е регистриран за 

участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Етрополе, с представляващ 

Десислава Христова Найденова. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ 

ДИМИТРОВ 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 3 600 лв.  

Формираните приходи са от непарични дарения направени от двадесет физически лица 

на обща стойност 600 лв. и предоставени собствени парични средства от издигнатия кандидат 

в размер на 3 000 лв.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица, както 

и средства предоставени от членовете на инициативния комитет.2100 

                                                 
2093 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-02/01 и № ИнК-ХХIII-02/02; ЕРИК 
2094 Отчетените разходи са за счетоводно обслужване и банкови такси 
2095 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-02/01 и № ИнК-ХХIII-02/02; ЕРИК 
2096 Одитни доказателства №№ ИнК-ХХIII-02/01, ИнК-ХХIII-02/02 и ИнК-ХХIII-02/04; ЕРИК 
2097 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-02/01 и № ИнК-ХХIII-02/02 
2098 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-02/01 и № ИнК-ХХIII-02/02; ЕРИК 
2099 25 000 лв. 
2100 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-03/01 и № ИнК-ХХIII-03/02  



315 

Установените при проверката приходи, съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.2101 

Приход на стойност над 1 000 лв. е извършен по банков път, в съответствие с чл. 170, 

ал. 1 от ИК.2102 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ са спазени изискванията на Изборния 

кодекс относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са 

законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

Приход на стойност над 1 000 лв. е извършен по банков път, в съответствие с 

изискванията на Изборния кодекс. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ 

ДИМИТРОВ са получени непарични дарения от двадесет физически лица на обща стойност 

600 лв. Направените дарения не надвишават една минимална работна заплата.  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация относно имената на дарителите, вида, целта и стойността на направените 

непарични дарения, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, 

т. 5 от същата норма.2103  

За финансиране на предизборната кампания на ИнК ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ 

ДИМИТРОВ са предоставени парични средства от издигнатия кандидат в размер над една 

минимална работна заплата 

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация относно финансирането със средства на кандидата на инициативния комитет – 

имена и размер на предоставените средства, 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 от същата норма.2104 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на инициативния комитет, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2105  

Предоставената от ИнК ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ 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 за предизборната кампания на ИнК ДИМИТЪР 

РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ е 2 363 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2106 

                                                 
2101 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-03/01 и № ИнК-ХХIII-03/02; ЕРИК 
2102 Одитно доказателство № ИнК-ХХIII-03/01  
2103 Одитно доказателство № ИнК-ХХIII-03/03; ЕРИК 
2104 Одитно доказателство № ИнК-ХХIII-03/04; ЕРИК 
2105 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-03/01 и № ИнК-ХХIII-03/02; ЕРИК 
2106 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-03/01 и № ИнК-ХХIII-03/02; ЕРИК 
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Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за медийни 

услуги от електронни медии и за плакати и флаери.2107  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от инициативния комитет.2108  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.2109  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен разход в размер над 1 000 лв., който е извършен по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2110  

Отчетените разходи от ИнК ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общият размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ е 2 963 лв., формиран е от извършените разходи 

в размер на 2 363 лв. и получени непарични дарения на стойност 600 лв., отговаря на отчетения 

и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК, максимален общ размер на финансиране 

на предизборната кампания за кмет на община с население до 30 хил. жители.2111 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Четвърти – ИнК ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ-ЛЪВСКИ 

Инициативен комитет ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ-ЛЪВСКИ е регистриран за 

участие в проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в община Самоков, с 

представляващ Пенка Христова Джелепова. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 

ДЖЕЛЕПОВ-ЛЪВСКИ 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 1 488 лв. 

Отчетените приходи представляват предоставени собствени средства на член на 

инициативния комитет - 10 лв. и собствени средства на издигнатия кандидат – 1 478 лв. 

Собствените средства на издигнатия от ИнК кандидат, са непарични средства, предоставени 

под формата на заплатени услуги2112 за предизборната кампания.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.2113 

Установените при проверката приходи от предоставени парични и непарични средства 

съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните приложения към него.2114 

                                                 
2107 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-03/01 и № ИнК-ХХIII-03/02; ЕРИК 
2108 Одитни доказателства №№ ИнК-ХХIII-03/01, ИнК-ХХIII-03/02 и ИнК-ХХIII-03/05; ЕРИК 
2109 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-03/01 и № ИнК-ХХIII-03/02 
2110 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-03/01 и № ИнК-ХХIII-03/02; ЕРИК 
2111 25 000 лв. 
2112 7 финансирания със стойности съответно: 96 лв., 510 лв., 30 лв., 350 лв. 100 лв., 192 лв. и 200 лв. 
2113 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-04/01 и № ИнК-XXIII-04/02  
2114 Установените финансирания от кандидата на инициативния комитет в общ размер на 1 478 лв., предоставени 

под формата на заплатени услуги за предизборната кампания, са отчетени като предоставени парични средства в 

съответното приложение към отчета поради допусната техническа грешка.; Одитни доказателства № ИнК-

XXIII-04/01 и № ИнК-XXIII-04/02; ЕРИК 
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Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2115 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ-ЛЪВСКИ 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. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При извършване на проверката е установено, че при представяне на информацията 

ведно с отчета на ИнК2116, е допусната следната техническа грешка: информацията за 1 478 лв. 

непарични средства, предоставени под формата на заплатени услуги за предизборната 

кампания (7 финансирания) от кандидата на инициативния комитет са оповестени като едно 

финансиране с парични средства в размер на 1 478 лв.2117 

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

от ИнК ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ-ЛЪВСКИ не е изпратена за публикуване в ЕРИК 

изискуемата информация за едно финансиране със средства на член на ИнК – имена и размер 

на предоставените средства, както и изискуемата информация за 7 финансирания със средства 

на кандидата на ИнК – имена и стойност на предоставените средства, както и една декларация 

за произход на средствата в размер над минималната работна заплата, с което не са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.2118 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2119  

В хода на предизборната кампания от ИнК ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ-

ЛЪВСКИ не е предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно предоставени 

средства от един член на инициативния комитет и издигнатия кандидат, с което не са 

спазени изисквания на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на ИнК ДИМИТЪР 

ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ-ЛЪВСКИ е 1 488 лв.2120 

Установено е, че предоставените непарични средства от кандидата на ИнК, на обща 

стойност 1 478 лв. неправилно са включени в разходната част на отчета. Въз основа на 

установеното, общият размер на разходите на ИнК е 10 лв., формирани от разходи за банкови 

такси. 

                                                 
2115 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-04/01 и № ИнК-XXIII-04/02 
2116 вх. № 48-00-1657/04.12.2019 г.  
2117 ЕРИК 
2118 Одитно доказателство № ИнК-XXIII-04/05; ЕРИК 
2119 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-04/01 и № ИнК-XXIII-04/02; ЕРИК 
2120 В отчета на ИнК, в раздел II „Извършени разходи за предизборната кампания“, неправилно са отразени 

разходи в размер на 1 478 лв., представляващи предоставени непарични средства на кандидата на ИнК, 

относими към раздел ІІІ „Обща стойност на получените непарични средства/дарения“. Одитни доказателства  

№ ИнК-XXIII-04/01 и № ИнК-XXIII-04/02; ЕРИК 
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При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от инициативния комитет.2121  

Отчетените разходи не съответстват на установените при извършената проверка, като 

са повече с 1 478 лв.2122  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2123  

Отчетените разходи от ИнК ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ-ЛЪВСКИ 

несъответстват на установените, като са повече с 1 478 лв. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

ИнК ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ-ЛЪВСКИ е 1 488 лв., формиран е от извършените 

разходи в размер на 10 лв. и получени непарични средства на стойност 1 478 лв., отговаря на 

отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 2 от ИК, в рамките на ал. 1, т. 4 от същата 

норма, максимален общ размер на финансиране на предизборната кампания при избори за 

общински съветници.2124 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Раздел Пети – ИнК АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ 

Инициативен комитет АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Челопеч, с представляващ Деян Стефан 

Димитров Барев. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК АЛЕКСИ ИВАНОВ 

КЕСЯКОВ 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 1 020 лв. 

Приходите са формирани от предоставени собствени парични средства в размер на  

850 лв. от двама членове на ИнК и парични средства на издигнатия кандидат - 170 лв.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци или физически и 

юридически лица.2125 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.2126 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2127 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

                                                 
2121 Одитни доказателства №№ ИнК-XXIII-04/01, ИнК XXIII-04/02 и ИнК-XXIII-04/05; ЕРИК 
2122 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-04/01 и № ИнК-XXIII-04/02  
2123 Одитни доказателства № ИнК-XXIII-04/01 и № ИнК-XXIII-04/02; ЕРИК 
2124 5 000 лв. 
2125 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-05/01 и № ИнК-ХХIII-05/02  
2126 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-05/01 и № ИнК-ХХIII-05/02; ЕРИК 
2127 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-05/01 и № ИнК-ХХIII-05/02 



319 

От ИнК АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ 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. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ са 

предоставени парични средства от двама членове на ИнК, в размер под една минимална 

работна заплата. 

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

ИнК АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация за 2 финансирания със средства на членове на ИнК – имена и размер на 

предоставените средства, в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с 

ал. 2, т. 6 от същата норма.2128  

За предизборната кампания, на ИнК АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ, са предоставени2129 

собствени средства от издигнатия кандидат. Предоставените средства са в размер под една 

минимална работна заплата. 

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

от ИнК АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ, е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация за 3 финансирания със средства на кандидата – имена и размер на предоставените 

средства, в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата 

норма.2130 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на инициативния комитет, за които 

е следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2131  

Предоставената от ИнК АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ 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 за предизборната кампания на ИнК АЛЕКСИ 

ИВАНОВ КЕСЯКОВ е 1 020 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2132 

Отчетените разходи са за външни услуги – 1 000 лв. (98 на сто), формирани от разходи 

за плакати и флаери и за пощенски и куриерски услуги; и за банкови такси – 20 лв.2133  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от инициативния комитет.2134  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.2135  

                                                 
2128 Одитно доказателство № ИнК-ХХIII-05/03; ЕРИК 
2129 три пъти 
2130 Одитно доказателство № ИнК-ХХIII-05/04; ЕРИК 
2131 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-05/01 и № ИнК-ХХIII-05/02; ЕРИК 
2132 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-05/01 и № ИнК-ХХIII-05/02; ЕРИК 
2133 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-05/01 и № ИнК-ХХIII-05/02; ЕРИК 
2134 Одитни доказателства №№ ИнК-ХХIII-05/01, ИнК-ХХIII-05/02 и ИнК-ХХIII-05/05; ЕРИК 
2135 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-05/01 и № ИнК-ХХIII-05/02 
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При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2136  

Отчетените разходи от ИнК АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общият размер на финансиране на предизборната кампания на ИнК 

АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ е 1 020 лв., формиран от извършените разходи, отговаря на 

отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК, максимален общ размер на 

финансиране на предизборната кампания за кмет на община с население до  

30 хил. жители.2137 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В Софийска област от съответните общински избирателни комисии са регистрирани  

30 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за съответните населени 

места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени2138 14 МК, като 9 са декларирали 

приходи, разходи и поети задължения на стойност до 1 000 лв., вкл., 4 са представили отчети с 

нулеви стойности, а от 1 МК не е представен отчет. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация, за тези МК не са установени 

данни, различни от отчетените от тях2139. 

Одит за съответствие е извършен2140 на 16 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчети на МК от 

Софийска област, включени в обхвата на одита, възлиза на 105 797 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в 

Софийска 

област  

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ВОЛЯ Божурище 1 796 

2. ГЕРБ (СДС) Божурище 1 796 

3. ДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА БОТЕВГРАДСКА 

ОБЩИНА 

(МК ДИБО) 

Ботевград 28 703 

4. ГЕРБ (ВМРО) Горна Малина 1 677 

5. АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ Драгоман 1 318 

6. АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (КОАЛИЦИЯ 

„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ”, ПАРТИЯ 

„ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, ПАРТИЯ 

„ВОЛЯ“, ПАРТИЯ „МИР“, ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ“, ПАРТИЯ „ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ 

НА ГРАЖДАНИТЕ“) 

Елин Пелин 

3 734 

                                                 
2136 Одитни доказателства № ИнК-ХХIII-05/01 и № ИнК-ХХIII-05/02; ЕРИК 
2137 25 000 лв. 
2138 Приложение № 2 
2139 Одитно доказателство № 2 
2140 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
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(МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) 

7. ГЛАС НАРОДЕН (ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, ПП 

„БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ И ПП 

„ЕВРОРОМА“) 

(МК ГЛАС НАРОДЕН) 

Златица 7 156 

8. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, ПП АБВ) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Костинброд 1 156 

9. ВМРО – БНД (ПП ДБГ, ПП СДС, ПП ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН, ПП НФСБ, ПП ВМРО - БНД) 

(МК ВМРО – БНД)) 

Костинброд 9 556 

10. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Пирдоп 2 526 

11. ВМРО-БНД (СДС) Самоков 1 100 

12. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ (АБВ - 

АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ,  

БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)  

(МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

Самоков 11 000 

13. ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ (БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДИ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 

„РАДИКАЛИ“, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ) 

(МК ДНБ) 

Своге 26 434 

14. АБВ (ВМРО, НФСБ, ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) 

(МК АБВ) 

Своге 1 989 

15. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДБГ) 

(МК ДБО) 

Своге 1 340 

16. ГЕРБ (СДС) Своге 4 516 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 105 797 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в Софийска област 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.2141 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в Софийска 

област 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от Софийска област 

са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.2142 

 

Раздел Първи – МК ВОЛЯ 

Местна коалиция ВОЛЯ е регистрирана в ОИК Божурище в състав от три политически 

партии – ПП „ВОЛЯ“, ПП ЗНС и ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, и се 

представлява от Петрана Николова Котупанова. 
 

                                                 
2141 Чл. 168 от ИК 
2142 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в  отчета на МК 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 1 796 лв.  

 Отчетените приходи представляват предоставени парични средства от партия, 

участваща в състава на местната коалиция2143 в размер на 296 лв. и предоставени парични 

средства на издигнати от местната коалицията кандидати - 1 500 лв.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.2144  

Предоставените собствени средства от ПП ВОЛЯ са с произход средства от държавна 

субсидия.2145 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2146 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2147 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК ВОЛЯ 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. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК ВОЛЯ са предоставени средства от 

трима кандидати. Средствата не надвишават една минимална работна заплата.2148  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК, 

изискуемата информация за финансиранията със средства на кандидати – имена и размер на 

предоставените средства, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с 

ал. 2, т. 5 от същата норма.2149  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2150 

От МК ВОЛЯ е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованието 

на доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.2151 

Предоставената от МК 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 

 

                                                 
2143 ПП „ВОЛЯ“ 
2144 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/01 и № МК-ХХIII-01/02  
2145 ПП „ВОЛЯ“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП 

получава държавна субсидия 
2146 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/01 и № МК-ХХIII-01/02; ЕРИК 
2147 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/01 и № МК-ХХIII-01/02 
2148 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/01 и № МК-ХХIII-01/01; ЕРИК 
2149 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/02 и № МК-ХХIII-01/03; ЕРИК 
2150 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/01 и № МК-ХХIII-01/02; ЕРИК 
2151 ЕРИК 
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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., МК ВОЛЯ отчита разходи в общ размер на 1 796 лв.  

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за: плакати, 

флаери, диплянки и брошури, масови прояви, наеми за помещения и рекламни съоръженияи  

други разходи.2152  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2153  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2154 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ВОЛЯ са 

документално обосновани.2155  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен разход в размер над 1 000 лв., който е извършен по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2156  

Отчетените разходи от МК ВОЛЯ са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на  финансиране на предизборната кампания на МК ВОЛЯ е 

1 796 лв., формиран е от извършените разходи, отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания при избори за общински съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК. 

 

Раздел Втори – МК ГЕРБ (СДС) 

Местна коалиция ГЕРБ (СДС) е регистрирана в ОИК Божурище в състав от две 

политически партии – ПП „ГЕРБ“ и ПП СДС, и се представлява от Николина Панайотова 

Ангелкова. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ГЕРБ (СДС) е 1 796 лв. 

 Формираните приходи представляват предоставени средства от партия, участваща в 

състава на местната коалиция2157, и са формирани съответно от 106 лв. парични средства и  

1 690 лв. - непарични средства, предоставени под формата на заплатени услуги за 

предизборната кампания.  

                                                 
2152 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/01 и № МК-ХХIII-01/02; ЕРИК 
2153 Одитно доказателство № МК-ХХIII-01/04 
2154 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/01 и № МК-ХХ0III-01/02 
2155 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/01 и № МК-ХХ0III-01/02 
2156 Одитни доказателства № МК-ХХIII-01/01 и № МК-ХХIII-01/02  
2157 ПП „ГЕРБ“ 
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 Не са установени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица, както 

и средства, предоставени от издигнати от местната коалиция кандидати.2158  

 Предоставените собствени средства от ПП „ГЕРБ“ са с произход средства от държавна 

субсидия.2159 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2160  

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2161 

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК ГЕРБ (СДС) 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. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не са установени факти и обстоятелства2162, за които е следвало  

МК ГЕРБ (СДС) да изпраща информация по време на предизборната кампания, за публикуване 

в ЕРИК.2163 

От МК ГЕРБ (СДС) е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.2164 

 

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., МК ГЕРБ (СДС) отчита разходи в размер на 1 796 лв.  

Установено е, че предоставените непарични средства от от ПП „ГЕРБ“, на стойност  

1 690 лв. неправилно са включени в разходната част на отчета. Въз основа на установеното, 

общият размер на разходите на МК е 106 лв., формирани от: 96 лв. разходи за плакати, флаери, 

листовки, брошури и дипляни, и 10 лв. за банкови такси. 

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2165  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2166 

                                                 
2158 Одитни доказателства № МК-ХХIII-02/01 и № МК-ХХIII-02/02 
2159 ПП „ГЕРБ“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава 

държавна субсидия 
2160 Одитни доказателства № МК-ХХIII-02/01 и № МК-ХХIII-02/02 
2161 Одитни доказателства № МК-ХХIII-02/01 и № МК-ХХIII-02/02; ЕРИК 
2162 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
2163 Одитни доказателства № МК-ХХIII-02/01 и № МК-ХХIII-02/02; ЕРИК 
2164 ЕРИК 
2165 Одитно доказателство № МК-ХХIII-02/03  
2166 Одитни доказателства № МК-ХХIII-02/01 и № МК-ХХIII-02/02 
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Отчетените разходи от МК ГЕРБ (СДС) са документално обосновани с първични 

счетоводни документи, но не съответстват на установените при извършената проверка, като са 

повече с 1 690 лв.2167  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2168 

Отчетените разходи от МК ГЕРБ (СДС) са документално обосновани и 

несъответстват на установените, като са повече с 1 690 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК ГЕРБ 

(СДС) е 1 796 лв., формиран е от извършените разходи в размер на 106 лв. и получени 

непарични средства на стойност 1 690 лв., отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер на финансиране на предизборната 

кампания при избори за общински съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Трети – МК ДИБО 

Местна коалиция ДИБО е регистрирана в ОИК Ботевград в състав от четири 

политически партии – ПП „ВОЛЯ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА БОТЕВГРАДСКА 

ОБЩИНА“, ПП ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ и ПП „ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“. Местната коалиция се представлява от Йордан Александров 

Йорданов и Ангел Илиев Ангелов, заедно и поотделно. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ДИБО е 28 798 лв.   

 Формираните приходи са от собствени средства на една политическа партия, участваща 

в МК2169, в размер на 4 070 лв., средства на издигнати от местната коалиция кандидати в размер 

на 14 500 лв. и непарично дарение от физическо лице, предоставено под формата на заплатени 

услуги за предизборната кампания, на стойност 10 228 лв. Не са установени дарения от 

еднолични търговци и юридически лица.2170 

 Предоставените собствени средства от ПП „ДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА 

БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА“ са от събран членски внос за 2017 г. и 2018 г.2171  

 Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2172 

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

с чл. 170, ал. 1 от ИК.2173 

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

                                                 
2167 Одитни доказателства № МК-ХХIII-02/01 и № МК-ХХIII-02/02 
2168 Одитни доказателства № МК-ХХIII-02/01 и № МК-ХХIII-02/02 
2169 ПП „ДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА“ 
2170 Одитни доказателства № МК-ХХIII-03/01 и № МК-ХХIII-03/02 
2171 Одитно доказателство № МК-ХХIII-03/02 
2172 Одитни доказателства № МК-ХХIII-03/01 и № МК-ХХIII-03/02 
2173 Одитни доказателства № МК-ХХIII-03/01 и № МК-ХХIII-03/02 
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От МК ДИБО са спазени изискванията на Изборния кодекс относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания. 

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

изискванията на Изборния кодекс. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При извършване на одита е установено, че при оповестяване на информацията в ЕРИК 

от МК ДИБО е допусната следната техническа грешка: името на един кандидат на местната 

коалиция и неговата декларация за произход на средствата са посочени погрешно в раздел 

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

За предизборната кампания на МК ДИБО е направено едно дарение с непарични 

средства от физическо лице, в размер над една минимална работна заплата.2174 

В хода на предизборната кампания, след законовия 7-дневен срок, от МК ДИБО е 

изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за полученото дарение – имената 

на физическото лице, вида, целта и размера на направеното от него дарение, както и една 

декларация за произход на средствата, 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.2175  

За предизборната кампания на МК ДИБО са направени финансирания от 13 кандидати 

на местната коалиция, като едно от тях е в размер над една минимална работна заплата.2176 

В хода на предизборната кампания, след законоустановения 7-дневен срок, от  

МК ДИБО е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 13 финансирания 

със средства на кандидати на местната коалиция – имена и размер на предоставените средства, 

както и една декларация за произход на средствата, 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. 6 и т. 8 от 

същата норма.2177  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2178 

От МК ДИБО е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованието 

на доставчик на медийни услуги, с който е работила във връзка с предизборната кампания.2179 

В хода на предизборната кампания, от МК ДИБО, не е предоставена, за публикуване в 

ЕРИК, информация относно направено дарение от физическо лице и предоставени средства 

от кандидати, с което не са спазени изисквания на ИК. Изискуемата информация е изпратена 

в Сметната палата след законоустановения срок. 

 

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., от MK ДИБО са отчетени разходи в размер на 18 475 лв. От тях, 1 210 лв. са за 

материали, 17 135 лв. (93 на сто) са за външни услуги и 130 лв. за банкови такси. 

                                                 
2174 Одитно доказателство № МК-ХХIII-03/02; ЕРИК 
2175 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-03/01, МК-ХХIII-03/02 и МК-ХХIII-03/03; ЕРИК 
2176 Одитно доказателство № МК-ХХIII-03/02; ЕРИК 
2177 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-03/01, МК-ХХIII-03/02 и МК-ХХIII-03/03; ЕРИК 
2178 Одитни доказателства № МК-ХХIII-03/01 и № МК-ХХIII-03/02; ЕРИК 
2179 ЕРИК 
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Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги от печатни 

медии, електронни медии и електронни издания на вестници; плакати, флаери, диплянки и 

брошури, масови прояви, наеми за помещения, транспортни средства и рекламни 

съоръжения.2180  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2181  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2182  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ДИБО са 

документално обосновани.2183  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени  разходи в размер над 1 000 лв., които са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2184  

Отчетените разходи от МК ДИБО са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ДИБО 

е 28 703 лв., формиран е от извършените разходи в размер на 18 475 лв. и получени непарични 

средства на стойност 10 228 лв., отговаря на отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, 

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

при избори за общински съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Четвърти – МК ГЕРБ (ВМРО) 

Местна коалиция ГЕРБ (ВМРО) е регистрирана в ОИК Горна Малина в състав от две 

политически партии – ПП „ГЕРБ“ и ПП ВМРО-БНД, и се представлява от Николина 

Панайотова Ангелкова. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ГЕРБ (ВМРО) е 1 677 лв. 

 Отчетените приходи представляват непарични средства от една от партиите, участващи 

в състава на местната коалиция2185, предоставени под формата на заплатени услуги за 

предизборната кампания.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица, както 

и средства, предоставени от издигнати от местната коалиция кандидати.2186  

                                                 
2180 Одитни доказателства № МК-ХХIII-03/01 и № МК-ХХIII-03/02 
2181 Одитно доказателство № МК-ХХIII-03/04 
2182 Одитни доказателства № МК-ХХIII-03/01 и № МК-ХХIII-03/02 
2183 Одитни доказателства № МК-ХХIII-03/01 и № МК-ХХIII-03/02 
2184 Одитни доказателства № МК-ХХIII-03/01 и № МК-ХХIII-03/02 
2185 ПП „ГЕРБ“ 
2186 Одитни доказателства № МК-ХХIII-04/01 и № МК-ХХIII-04/02 
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 Предоставените собствени средства от ПП „ГЕРБ“ са с произход средства от държавна 

субсидия.2187 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2188  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2189 

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК ГЕРБ (ВМРО) 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. 

  

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не са установени факти и обстоятелства2190, за които е следвало  

МК ГЕРБ (ВМРО) да изпраща информация по време на предизборната кампания, за 

публикуване в ЕРИК.2191 

 

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., МК ГЕРБ (ВМРО) отчита разходи в размер на 1 677 лв..2192 

Установено е, че предоставените непарични средства от ПП „ГЕРБ“, на стойност  

1 677 лв. неправилно са включени в разходната част на отчета. Въз основа на установеното, 

общият размер на разходите на МК следва да е с нулева стойност. 

В информацията, предоставена в Сметната палата  от доставчици на стоки и услуги, 

няма данни за извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2193  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2194 

Отчетените разходи от МК ГЕРБ (ВМРО) не съответстват на установените при 

извършената проверка, като са повече с 1 677 лв.2195  

Отчетените разходи от МК ГЕРБ (ВМРО) несъответстват на установените, като 

са повече с 1 677 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК ГЕРБ (ВМРО) е 1 677 лв., формиран е от получени непарични средства, отговаря на 

                                                 
2187 ПП „ГЕРБ“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава 

държавна субсидия 
2188 Одитни доказателства № МК-ХХIII-04/01 и № МК-ХХIII-04/02 
2189 Одитни доказателства № МК-ХХIII-04/01 и № МК-ХХIII-04/02 
2190 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
2191 Одитни доказателства № МК-ХХIII-04/01 и № МК-ХХIII-04/02; ЕРИК 
2192 В отчета на МК, в раздел II „Извършени разходи за предизборната кампания“, неправилно са отразени 

разходи в размер на 1 677 лв., представляващи предоставени непарични средства на ПП ГЕРБ, относими към 

раздел ІІІ „Обща стойност на получените непарични средства/дарения“ 
2193 Одитно доказателство № МК-ХХIII-04/03  
2194 Одитни доказателства № МК-ХХIII-04/01 и № МК-ХХIII-04/02 
2195 Одитни доказателства № МК-ХХIII-04/01 и № МК-ХХIII-04/02 
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отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер 

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

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Пети – МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ 

Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ е регистриранав ОИК 

Драгоман в състав от една коалиция от партии и четири политически партии –  

КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „ВОЛЯ“, ПП ДБГ, ПП „МИР“ и  

ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“. Местната коалицията се представлява от 

Венцислав Петров Димитров. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ“ е 1 318 лв. Формираните приходи са от средства на издигнати от местната 

коалиция кандидати.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци и физически или юридически лица.2196  

Установените при проверката приходи са документално обосновани, съответстват на 

отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.2197 

  Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2198  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК „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 и съответстват на 

декларираните в отчета. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За предизборната кампания на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ са 

направени три финансирания със собствени средства на кандидати на местната коалиция, всяко 

в размер под една минимална работна заплата.2199 

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

МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ не е изпратена за публикуване в ЕРИК 

изискуемата информация за финансиранията със средства на кандидати на местната  

коалиция – имена и размер на предоставените средства, с което не са спазени изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.2200  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2201 

                                                 
2196 Одитни доказателства № МК-ХХIII-05/01 и № МК-ХХIII-05/02 
2197 Одитни доказателства № МК-ХХIII-05/01 и № МК-ХХIII-05/02  
2198 Одитни доказателства № МК-ХХIII-05/01 и № МК-ХХIII-05/02 
2199 Одитни доказателства № МК-ХХIII-05/01 и № МК-ХХIII-05/03 
2200 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-05/01, МК-ХХIII-05/02 и МК-ХХIII-05/03; ЕРИК 
2201 Одитни доказателства № МК-ХХIII-05/01 и № МК-ХХIII-05/02; ЕРИК 
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В хода на предизборната кампания, от МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, 

не е предоставена, за публикуване в ЕРИК, информация относно предоставени средства от 

кандидати, с което не са спазени 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., от MK „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ са отчетени разходи в размер 

на 1 318 лв. 

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за плакати, 

флаери, диплянки и брошури и за масови прояви.2202  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2203  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2204  

Констатирано се съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи са документално 

обосновани.2205  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2206  

Отчетените разходи от МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ са 

документално обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК 

„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ е 1 318 лв., формиран е от извършените разходи, 

отговаря на отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален 

общ размер на финансиране на предизборната кампания при избори за общински съветници и 

за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Шести – МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е регистриранав ОИК Елин 

Пелин в състав от една коалиция и пет политически партии – КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „ВОЛЯ“, ПП ДБГ, ПП „МИР“, ПП „ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ и ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ. Местната коалиция се  

представлява от Стефан Григоров Николов. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета за приходите, разходите и поетите 

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

                                                 
2202 Одитни доказателства № МК-ХХIII-05/01 и № МК-ХХIII-05/02 
2203 Одитно доказателство № МК-ХХIII-05/04 
2204 Одитни доказателства № МК-ХХIII-05/01 и № МК-ХХIII-05/02 
2205 Одитни доказателства № МК-ХХIII-05/01 и № МК-ХХIII-05/02 
2206 Одитни доказателства № МК-ХХIII-05/01 и № МК-ХХIII-05/02 
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съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ е 3 734 лв. Формираните приходи са от средства на издигнати от местната 

коалиция кандидати.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци и физически или юридически лица.2207  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответното приложение към него.2208 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2209 

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2210  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК 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 и съответстват на 

декларираните в отчета. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За предизборната кампания на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ са 

направени осем финансирания със собствени средства на кандидати на местната коалиция, 

всяко в размер под една минимална работна заплата.2211 

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

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ не е изпратена за публикуване в ЕРИК 

изискуемата информация за финансиранията със средства на кандидати на местната  

коалиция – имена и размер на предоставените средства, с което не са спазени изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.2212  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2213 

В хода на предизборната кампания, от МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, 

не е предоставена, за публикуване в ЕРИК, информация относно предоставени средства от 

кандидати, с което не са спазени 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., от MK „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ са отчетени разходи в размер 

на 3 734 лв. 

                                                 
2207 Одитни доказателства № МК-ХХIII-06/01 и № МК-ХХIII-06/02 
2208 Одитни доказателства № МК-ХХIII-06/01 и № МК-ХХIII-06/02  
2209 Одитни доказателства № МК-ХХIII-06/01 и № МК-ХХIII-06/02 
2210 Одитни доказателства № МК-ХХIII-06/01 и № МК-ХХIII-06/02 
2211 Одитни доказателства № МК-ХХIII-06/01 и № МК-ХХIII-06/03 
2212 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-06/01, МК-ХХIII-06/02 и МК-ХХIII-06/03; ЕРИК 
2213 Одитни доказателства № МК-ХХIII-06/01 и № МК-ХХIII-06/02; ЕРИК 
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Отчетените разходи са за външни услуги – 3 674 лв. (98 на сто), формирани от разходи 

за: медийни услуги от печатни и електронни медии, плакати, флаери, диплянки и брошури2214 

и наеми за помещения; и за банкови такси - 60 лв.2215  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2216  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2217  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи са документално 

обосновани.2218  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2219  

Отчетените разходи от МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ са документално 

обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е 3 734 лв., формиран е от извършените разходи, 

отговаря на отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален 

общ размер на финансиране на предизборната кампания при избори за общински съветници и 

за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Седми – МК ГЛАС НАРОДЕН 

Местна коалиция ГЛАС НАРОДЕН е регистрирана в ОИК Златица в състав от три 

политически партии – ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, ПП „ЕВРОРОМА“ и ПП ПБСД, и се 

представлява от Елена Христова Герасимова. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ГЛАС НАРОДЕН е 7 156 лв. 

 Отчетените приходи представляват предоставени парични средства от една от партиите, 

участващи в състава на местната коалиция2220.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица, както 

и средства, предоставени от издигнати от местната коалиция кандидати.2221  

                                                 
2214 В отчета на МК, представен пред Сметната палата, в раздел II „Извършени разходи за предизборната 

кампания“, т. 2.4 „Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и др.“, е допусната техническа грешка, като 

вместо коректната сума - 1 620 лв., е въведена грешна стойност за разходите - 1 644 лв.  
2215 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-06/01, МК-ХХIII-06/02 и МК-ХХIII-06/03; ЕРИК 
2216 Одитно доказателство № МК-ХХIII-06/04 
2217 Одитни доказателства № МК-ХХIII-06/01 и № МК-ХХIII-06/02 
2218 Одитни доказателства № МК-ХХIII-06/01 и № МК-ХХIII-06/02 
2219 Одитни доказателства № МК-ХХIII-06/01 и № МК-ХХIII-06/02 
2220 ПП „ЕВРОРОМА“ 
2221 Одитни доказателства № МК-ХХIII-07/01 и № МК-ХХIII-07/02 
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 Предоставените собствени средства от ПП „ЕВРОРОМА“ са с произход средства от 

държавна субсидия.2222 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2223  

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

с чл. 170, ал. 1 от ИК.2224 

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК 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. 

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

изискванията на Изборния кодекс. 

. Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не са установени факти и обстоятелства2225, за които е следвало  

МК ГЛАС НАРОДЕН да изпраща информация по време на предизборната кампания, за 

публикуване в ЕРИК.2226 

От МК ГЛАС НАРОДЕН е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.2227 

 

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., МК ГЛАС НАРОДЕН са отчетени разходи в общ размер на 7 156 лв.  

Всички отчетение разходи са за външни услуги, предназначени за медийни услуги от 

електронни медии, плакати, флаери, диплянки и брошури, наеми за помещения и други външни 

услуги.2228  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от местната коалиция.2229  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2230 

                                                 
2222 ПП „ПД „Евророма” е парламентарно представена в 43-то Народно събрание чрез участието си в състава на 

КП „БСП лява България” и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия за периода 2014-2017 г.; 

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx#  
2223 Одитни доказателства № МК-ХХIII-07/01 и № МК-ХХIII-07/02 
2224 Одитни доказателства № МК-ХХIII-07/01 и № МК-ХХIII-07/02 
2225 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
2226 Одитни доказателства № МК-ХХIII-07/01 и № МК-ХХIII-07/02; ЕРИК 
2227 ЕРИК 
2228 Одитни доказателства № МК-ХХIII-07/01 и № МК-ХХIII-07/02 
2229 Одитно доказателство № МК-ХХIII-07/03  
2230 Одитни доказателства № МК-ХХIII-07/01 и № МК-ХХIII-07/02 
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Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ГЛАС НАРОДЕН 

са документално обосновани.2231  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършвани по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2232 

Отчетените разходи от МК ГЛАС НАРОДЕН са документално обосновани и 

съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК ГЛАС 

НАРОДЕН е 7 156 лв., формиран е от извършените разходи, отговаря на отчетения и не 

надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер на 

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

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Осми – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистриранав ОИК Костинброд в състав от 

една коалиция от партии и една политическа партия – КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и  

ПП АБВ, и се представлява от Игнат Гюров Гюров. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е 1 170 лв. 

Формираните приходи са от средства на издигнати от местната коалиция кандидати. 

 Не са установени дарения от еднолични търговци и физически или юридически лица.2233  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответното приложение към него.2234 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2235 

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2236  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
2231 Одитни доказателства № МК-ХХIII-07/01 и № МК-ХХIII-07/02 
2232 Одитни доказателства № МК-ХХIII-07/01 и № МК-ХХIII-07/02 
2233 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/02 
2234 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/02  
2235 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/02 
2236 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/02 
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За предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са направени девет 

финансирания със собствени средства на кандидати на местната коалиция, всяко в размер под 

една минимална работна заплата.2237 

В хода на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, от МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ не е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 

финансиранията със средства на кандидати на местната коалиция – имена и размер на 

предоставените средства, с което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка 

с ал. 2, т. 6 от същата норма.2238  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2239 

В хода на предизборната кампания, от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, не е предоставена, за 

публикуване в ЕРИК, информация относно предоставени средства от кандидати, с което не 

са спазени 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., от MK БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са отчетени разходи в размер на 1 156 лв. 

Отчетените разходи са за материали - 56 лв. и за външни услуги - 1 100 лв. (95 на сто), 

формирани от разходи за масови прояви и за наеми на помещения.2240  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2241  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2242  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ са документално обосновани.2243  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2244  

Отчетените разходи от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са документално обосновани и 

съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е 1 156 лв., формиран е от извършените разходи, отговаря на 

отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер 

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

                                                 
2237 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/03 
2238 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-08/01, МК-ХХIII-08/02 и МК-ХХIII-08/03; ЕРИК 
2239 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/02; ЕРИК 
2240 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/02 
2241 Одитно доказателство № МК-ХХIII-08/04 
2242 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/02 
2243 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/02 
2244 Одитни доказателства № МК-ХХIII-08/01 и № МК-ХХIII-08/02 
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Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Девети – МК ВМРО - БНД 

Местна коалиция ВМРО - БНД е регистриранав ОИК Костинброд в състав от пет 

политически партии – ПП ВМРО-БНД, ПП ДБГ, ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“, ПП НФСБ 

и ПП СДС. Местната коалиция се представлява от Анна Людмилова Радовска и Валентин 

Атанасов Делчев. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ВМРО - БНД е 9 556 лв. 

 Формираните приходи представляват предоставени средства от една от партиите, 

участващи в състава на местната коалиция2245.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица, както 

и средства, предоставени от издигнати от местната коалиция кандидати.2246  

 Предоставените собствени средства от ПП ВМРО-БНД са с произход средства от 

държавна субсидия.2247 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2248  

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2249 

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК 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. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не са установени факти и обстоятелства2250, за които е следвало МК 

ВМРО-БНД да изпраща информация по време на предизборната кампания, за публикуване в 

ЕРИК..2251 

От МК ВМРО-БНД е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.2252 
 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
2245 ПП ВМРО - БНД 
2246 Одитни доказателства № МК-ХХIII-09/01 и № МК-ХХIII-09/02 
2247 ПП ВМРО - БНД е парламентарно представена в 44-то Народно събрание в състава на КП „Обединени 

патриоти“, и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия  
2248 Одитни доказателства № МК-ХХIII-09/01 и № МК-ХХIII-09/02 
2249 Одитни доказателства № МК-ХХIII-09/01 и № МК-ХХIII-09/02; ЕРИК 
2250 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
2251 Одитни доказателства № МК-ХХIII-09/01 и № МК-ХХIII-09/02; ЕРИК 
2252 ЕРИК 



337 

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., МК ВМРО - БНД отчита разходи в размер на 9 556 лв.  

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за плакати, 

флаери, диплянки и брошури, масови прояви, наеми за помещения  и други външни услуги.2253  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2254  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2255 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ВМРО - БНД са 

документално обосновани.2256  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършвани по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.2257 

Отчетените разходи от МК ВМРО - БНД са документално обосновани и 

съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК ВМРО - БНД е 9 556 лв., формиран е от извършените, отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания при избори за общински съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Десети – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е регистрирана в ОИК Пирдоп в състав от една 

коалиция от партии и една политическа партия – КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и ПП ВМРО-БНД, 

и се представлява от Ненко Стоянов Ненчев. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е 2 526 лв. 

Формираните приходи са от средства от партия, участваща в състава на КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“2258 и средства на издигнати от местната коалиция кандидати.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци и физически или юридически лица.2259  

                                                 
2253 Одитни доказателства № МК-ХХIII-09/01 и № МК-ХХIII-09/02 
2254 Одитно доказателство № МК-ХХIII-09/03  
2255 Одитни доказателства № МК-ХХIII-09/01 и № МК-ХХIII-09/02 
2256 Одитни доказателства № МК-ХХIII-09/01 и № МК-ХХIII-09/02 
2257 Одитни доказателства № МК-ХХIII-09/01 и № МК-ХХIII-09/02 
2258 ПП БСП 
2259 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/01 и № МК-ХХIII-10/02 
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Предоставените собствени средства от ПП БСП са с произход средства от държавна 

субсидия.2260 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.2261 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2262 

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2263  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За предизборната кампания на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са направени пет финансирания 

със собствени средства на кандидати на местната коалиция, всяко в размер под една минимална 

работна заплата.2264,2265 

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

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 

финансирания със средства на кандидатите на местната коалиция – имена и размер на 

предоставените средства, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК във връзка с 

ал. 2, т. 6 от същата норма.2266  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2267 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за 

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

предизборната кампания.2268 

Предоставената от МК 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. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
2260 ПП БСП е парламентарно представена в 44-то Народно събрание в състава на КП „БСП за България“, и 

съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия  
2261 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/01 и № МК-ХХIII-10/02  
2262 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/01 и № МК-ХХIII-10/02 
2263 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/01 и № МК-ХХIII-10/02 
2264 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/01 и № МК-ХХIII-10/03 
2265 Информацията за две финансирания от кандидати, направени в хода на предизборната кампания - имена и 

размер на предоставените средства, е изпратена за публикуване в ЕРИК, чрез електронно подаване на данни, в 

законоустановения 7-дневен срок, но неправилно е отнесена в раздел „Дарители“. Информацията, с протоколи 

за анулиране № 0000297/25.10.2019 г. и № 0000298/25.10.2019 г., е анулирана, след което коректно представена 

в раздел „Кандидати/членове“. 
2266 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-10/01, МК-ХХIII-10/02 и МК-ХХIII-10/03; ЕРИК 
2267 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/01 и № МК-ХХIII-10/02; ЕРИК 
2268 ЕРИК 
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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 кметове, проведени на 

27.10.2019 г., от MK БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са отчетени разходи в размер на 2 526 лв. 

Отчетените разходи са за материали - 45 лв., външни услуги – 2 456 лв.2269 и 25 лв. за 

банкови такси. 

Разходите за външни услуги са формирани от разходи за медийни услуги от печатни и 

електронни медии, плакати, флаери, диплянки и брошури, масови прояви и наеми за 

помещения.2270  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от местната коалиция, с изключение на един разход на стойност 760 лв., не включен 

в отчета на местната коалиция.2271  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2272 

Установените разходи от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са документално обосновани с 

първични счетоводни документи и съответстват на отчетените, с изключение на неотразен в 

отчета разход за външни услуги на стойност 760 лв.2273  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.2274  

Установените разходи за предизборната кампания са документално обосновани и не 

съответстват на отчетените, като са повече със 760 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е 3 286 лв., формиран е от декларираните разходи в размер на  

2 526 лв. и 760 лв. разходи, неотразени в отчета, установени по време на проверката, не 

отговаря на отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален 

общ размер на финансиране на предизборната кампания при избори за общински съветници и 

за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция несъответства на отчетения, като е повече със 760 лв. 

 

Раздел Единадесети – МК ВМРО – БНД (СДС) 

Местна коалиция ВМРО – БНД (СДС) е регистрирана за участие в ОИК Самоков в 

състав от две политически партии – ПП ВМРО–БНД и ПП СДС. Коалицията се представлява 

от Виктория Страхилова Тонева-Вучкова и Кирил Стойнев Стойков. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ВМРО – БНД (СДС) е 1 100 лв. 

                                                 
2269 97 на сто от общо отчетените разходи 
2270 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/01 и № МК-ХХIII-10/02 
2271 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/04 и № МК-ХХIII-10/05 
2272 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/01 и № МК-ХХIII-10/02 
2273 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-10/01, МК-ХХIII-10/02 и МК-ХХIII-10/04; ЕРИК 
2274 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/01 и № МК-ХХIII-10/02 
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Формираните приходи са от предоставени средства на издигнати от местната коалиция 

кандидати.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци и физически или юридически лица.2275  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответното приложениие към него.2276 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2277 

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2278  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК ВМРО – БНД (СДС) 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. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За предизборната кампания на МК ВМРО – БНД (СДС) са направени 3 финансирания 

със собствени средства на кандидати на местната коалиция, всяко в размер под една минимална 

работна заплата.2279 

В хода на предизборната кампания, след законовия 7-дневен срок, от МК ВМРО – БНД 

(СДС) е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за финансиранията със 

средства на кандидати на местната коалиция – имена и размер на предоставените средства, с 

което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата 

норма.2280  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2281 

В хода на предизборната кампания, от МК ВМРО – БНД (СДС), не е предоставена, за 

публикуване в ЕРИК, информация относно предоставени средства от кандидати, с което не 

са спазени изискванията на ИК. Информацията е изпратена в Сметната палата след 

законоустановения срок. 

 

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., от MK ВМРО – БНД (СДС) са отчетени разходи в размер на 1 100 лв. 

Всички отчетени разходи са за външни услуги и са формирани от разходи за медийни 

услуги от печатни и електронни медии и за наеми за помещения.2282  

                                                 
2275 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/02 
2276 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/02  
2277 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/02 
2278 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/02 
2279 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/03 
2280 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-11/01, МК-ХХIII-11/02 и МК-ХХIII-11/03; ЕРИК 
2281 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/02; ЕРИК 
2282 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/02 
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При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2283  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2284  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ВМРО – БНД 

(СДС) са документално обосновани.2285  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2286  

Отчетените разходи от МК ВМРО – БНД (СДС) са документално обосновани и 

съответстват на установените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК ВМРО – БНД (СДС) е 1 100 лв., формиран е от извършените разходи, отговаря на отчетения 

и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер на 

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

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Дванадесети – МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 

Местна коалиция БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ е регистрирана в ОИК 

Самоков в състав от две политически партии – ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ)“ и ПП ПБСД, и се представлява от Розалина Спасова Вълкова. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 

е 11 000 лв. Формираните приходи са от предосатвени средства на издигнати от местната 

коалиция кандидати.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци и физически или юридически лица.2287  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в приложенията към него.2288 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2289 

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

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.2290  

                                                 
2283 Одитно доказателство № МК-ХХIII-11/04 
2284 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/02 
2285 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/02 
2286 Одитни доказателства № МК-ХХIII-11/01 и № МК-ХХIII-11/02 
2287 Одитни доказателства № МК-ХХIII-12/01 и № МК-ХХIII-12/02 
2288 Одитни доказателства № МК-ХХIII-12/01 и № МК-ХХIII-12/02  
2289 Одитни доказателства № МК-ХХIII-12/01 и № МК-ХХIII-12/02 
2290 Одитни доказателства № МК-ХХIII-12/01 и № МК-ХХIII-12/02 
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 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ са спазени изискванията на Изборния 

коде относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са 

законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

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

изискванията на Изборния кодекс. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

декларираните в отчета. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За предизборната кампания на МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ са направени 

три финансирания със собствени средства на кандидати на местната коалиция, всяко в размер 

над една минимална работна заплата.2291 

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

МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата 

информация за финансиранията със средства на кандидати на местната коалиция – имена и 

размер на предоставените 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.2292  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2293 

От МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за наименованието на доставчици на медийни услуги, с които е работила във 

връзка с предизборната кампания.2294 

Предоставената от МК 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 
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., от MK БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ са отчетени разходи в размер  

на 11 000 лв. 

Отчетените разходи са за външни услуги – 10 983 лв. (99,8 на сто), формирани от 

разходи за медийни услуги от електронни медии и за плакати, флаери, диплянки и др.; и за 

банкови такси - 16 лв.2295  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2296  

                                                 
2291 Одитни доказателства № МК-ХХIII-12/01 и № МК-ХХIII-12/03 
2292 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-12/01, МК-ХХIII-12/02 и МК-ХХIII-12/03; ЕРИК 
2293 Одитни доказателства № МК-ХХIII-12/01 и № МК-ХХIII-12/02; ЕРИК 
2294 ЕРИК 
2295 Одитни доказателства № МК-ХХIII-12/01 и № МК-ХХIII-12/02 
2296 Одитно доказателство № МК-ХХIII-12/05 
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Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2297  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ са документално обосновани.2298  

Установено е едно плащане в размер на 1 044 лв., извършено в брой, с което е нарушена 

разпоредбата на чл. 170, ал. 1 от ИК.,2299  

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от  

МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ.  

Разход в размер над 1 000 лв. е извършен в брой, в несъответствие с разпоредбата на 

ИК за извършване по банков път. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ е 11 000 лв., формиран е от извършените разходи, 

отговаря на отчетения и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален 

общ размер на финансиране на предизборната кампания при избори за общински съветници и 

за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Тринадесети – МК ДНБ 

Местна коалиция ДНБ е регистрирана в ОИК Своге в състав от пет политически  

партии – ПП БДС РАДИКАЛИ“ ПП БДЦ, ПП ДПС, ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ 

и ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“. Местната коалиция се представлява от 

Валентин Асенов Михайлов. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в  отчета на МК ДНБ 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 26 434 лв.  

 Отчетените приходи представляват дарения от физически лица2300 и средства на 

издигнати от местната коалиция кандидати2301.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци и юридически лица.2302  

Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2303 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2304 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

                                                 
2297 Одитни доказателства № МК-ХХIII-12/01 и № МК-ХХIII-12/02 
2298 Одитни доказателства № МК-ХХIII-12/01 и № МК-ХХIII-12/02 
2299 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-12/01, МК-ХХIII-12/02 и МК-ХХIII-12/04; ЕРИК 
2300 в общ размер на 17 534 лв. 
2301 в общ размер на 8 900 лв. 
2302 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/02  
2303 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/02; ЕРИК 
2304 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/02 
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От МК ДНБ 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. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания от МК ДНБ са получени парични дарения 

от 20 физически лица2305. Направените дарения са със стойност, която надвишава една 

минимална работна заплата.2306  

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

от МК ДНБ е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 20 дарения от 

физически лица – имена, вида, целта и размера на направените от тях дарения, както и  

20 декларации за произход на средствата, в размер над минималната работна заплата, в 

съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от 

същата норма.2307 

За финансиране на предизборната кампания на МК ДНБ са предоставени средства от 

десет кандидати2308. Предоставените средства надвишават една минимална работна заплата.2309 

В хода на предизборната кампания, в законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 

от МК ДНБ е изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 10 финансирания 

със средства на кандидати на местната коалиция - имена и размер на предоставените средства, 

както и 10 декларации за произход на средствата, в размер над минималната работна заплата, 

в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от 

същата норма.2310 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2311 

Предоставената от МК ДНБ 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., МК ДНБ отчита разходи в общ размер на 26 434 лв. От тях, 2 585 лв. са за 

материали, 23 706 лв. са за външни услуги (90 на сто) и 143 лв. са за банкови услуги.  

Отчетените разходи за външни услуги са формирани от разходи за: плакати, флаери, 

диплянки и брошури, масови прояви, за наеми за помещения, транспортни средства и рекламни 

съоръжения и други външни услуги.2312 

                                                 
2305 9 дарения са направени преди началото на предизборната кампания и 11 дарения - в хода на кампанията 
2306 ЕРИК 
2307 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/03; ЕРИК 
2308 8 кандидати са предоставили средства преди началото на предизборната кампания и 2 кандидата - в хода на 

кампанията 
2309 ЕРИК 
2310 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/03; ЕРИК 
2311 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/02; ЕРИК 
2312 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/02; ЕРИК 
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При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2313  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2314 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ДНБ са 

документално обосновани.2315  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършени по банков път, в 

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2316  

Отчетените разходи от МК ДНБ са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК ДНБ е  

26 434 лв., формиран е от извършените разходи, отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания при избори за общински съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Четиринадесети – МК АБВ 

Местна коалиция АБВ е регистрирана в ОИК Своге в състав от пет политически  

партии – ПП АБВ, ПП ВМРО-БНД, ПП НФСБ, ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ 

и ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“. Местната коалиция се представлява от Валери Иванов 

Петров. 
 

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., МК АБВ отчита приходи в общ размер на 2 000 лв. Формираните приходи са от 

предоставени средства на издигнати от местната коалиция кандидати.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци и физически или юридически лица.2317  

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2318 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2319 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

                                                 
2313 Одитно доказателство № МК-ХХIII-13/04 
2314 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/02 
2315 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/02 
2316 Одитни доказателства № МК-ХХIII-13/01 и № МК-ХХIII-13/02  
2317 Одитни доказателства № МК-ХХIII-14/01 и № МК-ХХIII-14/02; ЕРИК 
2318 Одитни доказателства № МК-ХХIII-14/01 и № МК-ХХIII-14/02; ЕРИК 
2319 Одитни доказателства № МК-ХХIII-14/01 и № МК-ХХIII-14/02 
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От МК АБВ 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. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК АБВ са предоставени средства от 

двама кандидати. Предоставените средства надвишават една минимална работна заплата.2320 

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

изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация за финансиранията със средства 

на кандидати на местната коалиция - имена и размер на предоставените средства, както и  

2 декларации за произход на средствата, в размер над минималната работна заплата, в 

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

норма.2321 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2322 

Предоставената от МК 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 
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., МК АБВ отчита разходи в общ размер на 1 989 лв. От тях, 1 289 лв. са за 

материали (65 на сто) и 700 лв. са за външни услуги (35 на сто).  

Отчетените разходи за външни услуги са формирани от разходи за плакати, флаери, 

диплянки и брошури.2323 

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2324  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2325 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК АБВ са 

документално обосновани.2326  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2327  

                                                 
2320 ЕРИК 
2321 Одитни доказателства № МК-ХХIII-14/01 и № МК-ХХIII-14/03; ЕРИК 
2322 Одитни доказателства № МК-ХХIII-14/01 и № МК-ХХIII-14/02; ЕРИК 
2323 Одитни доказателства № МК-ХХIII-14/01 и № МК-ХХIII-14/02; ЕРИК 
2324 Одитно доказателство № МК-ХХIII-14/04 
2325 Одитни доказателства № МК-ХХIII-14/01 и № МК-ХХIII-14/02 
2326 Одитни доказателства № МК-ХХIII-14/01 и № МК-ХХIII-14/02 
2327 Одитни доказателства № МК-ХХIII-14/01 и № МК-XXIII-14/02  
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Отчетените разходи от МК АБВ са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на  финансиране на предизборната кампания на МК АБВ е  

1 989 лв., формиран е от извършените разходи, отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания при избори за общински съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Петнадесети – МК ДБО 

Местна коалиция ДБО е регистрирана в ОИК Своге в състав от една коалиция от партии 

и една политическа партия – КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ и ПП ДБГ, 

и се представлява от Веселин Запрянов Николов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ДБО е 1 420 лв. Формираните приходи 

са от предоставени средства на издигнат от местната коалиция кандидат.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци и физически или юридически лица.2328  

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

отразените в съответното приложение към него.2329 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2330 

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2331  

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК ДБО 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. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За предизборната кампания на МК ДБО са направени три финансирания със собствени 

средства на кандидат на местната коалиция, всяко в размер под една минимална работна 

заплата.2332 

Изискуемата информация за финансиранията със средства на кандидат - имена и размер 

на предоставените средства, както и една декларация за произход на средствата, в размер над 

минималната работна заплата, е изпратена, за публикуване в ЕРИК, след законоустановения  

                                                 
2328 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/02 
2329 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/02  
2330 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/02 
2331 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/02 
2332 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/03 
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7-дневен срок, 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.2333 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на местната коалиция, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2334 

В хода на предизборната кампания, от МК ДБО, не е предоставена, за публикуване в 

ЕРИК, информация относно предоставени средства от кандидат, с което не са спазени 

изисквания на ИК. Информацията е изпратена в Сметната палата след законоустановения 

срок. 

 

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., от MK ДБО са отчетени разходи в размер на 1 340 лв. 

Всички отчетени разходи са за външни услуги, формирани от разходи за плакати, 

флаери, диплянки и брошури.2335  

При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2336  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2337 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от МК ДБО са 

документално обосновани.2338  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2339  

Отчетените разходи от МК ДБО са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК ДБО е 

1 340 лв., формиран от декларираните разходи, отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания при избори за общински съветници и за кметове. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

Раздел Шестнадесети – МК ГЕРБ (СДС) 

Местна коалиция ГЕРБ (СДС) е регистриранав ОИК Своге в състав от две политически 

партии – ПП „ГЕРБ“ и ПП СДС, и се представлява от Николина Панайотова Ангелкова. 
 

                                                 
2333 Одитни доказателства №№ МК-ХХIII-15/01, МК-ХХIII-15/02 и МК-ХХIII-15/03; ЕРИК 
2334 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/02; ЕРИК 
2335 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/02 
2336 Одитни доказателства № МК-ХХIII-10/04 и № МК-ХХIII-15/04 
2337 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/02 
2338 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/02 
2339 Одитни доказателства № МК-ХХIII-15/01 и № МК-ХХIII-15/02  
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

 Общият размер на декларираните приходи в отчета 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., на МК ГЕРБ (СДС) е 4 516 лв. 

 Формираните приходи представляват предоставени средства от една от партиите, 

участващи в състава на местната коалиция2340 и са формирани съответно от 994 лв. парични 

средства и 3 522 лв. - непарични средства, предоставени под формата на заплатени услуги за 

предизборната кампания.  

 Не са установени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица, както 

и средства, предоставени от издигнати от местната коалиция кандидати.2341  

 Предоставените собствени средства от ПП „ГЕРБ“ са с произход средства от държавна 

субсидия.2342 

 Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

проверката на първичните счетоводни документи.2343  

 Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., което да налага постъпването им по 

банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2344 

 Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От МК ГЕРБ (СДС) 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. 

 

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не са установени факти и обстоятелства2345, за които е следвало  

МК ГЕРБ (СДС) да изпраща информация по време на предизборната кампания, за публикуване 

в ЕРИК.2346 

 

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., МК ГЕРБ (СДС) отчита разходи на 4 516 лв.2347  

Установено е, че предоставените непарични средства от от ПП „ГЕРБ“, на стойност  

3 522 лв. неправилно са включени в разходната част на отчета. Въз основа на установеното, 

общият размер на разходите на МК е 994 лв., формирани от: 990 лв. разходи за масови прояви 

и за банкови такси – 4 лв. 

                                                 
2340 ПП „ГЕРБ“ 
2341 Одитни доказателства № МК-ХХIII-16/01 и № МК-ХХIII-16/02 
2342 ПП „ГЕРБ“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава 

държавна субсидия 
2343 Одитни доказателства № МК-ХХIII-16/01 и № МК-ХХIII-16/02 
2344 Одитни доказателства № МК-ХХIII-16/01 и № МК-ХХIII-16/02; ЕРИК 
2345 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
2346 Одитни доказателства № МК-ХХIII-16/01 и № МК-ХХIII-16/02; ЕРИК 
2347 В отчета на МК, в раздел II „Извършени разходи за предизборната кампания“, неправилно са отразени разходи 

в размер на 3 522 лв., представляващи предоставени непарични средства на ПП ГЕРБ, относими към раздел ІІІ 

„Обща стойност на получените непарични средства/дарения“ 
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При извършена сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено, че няма предоставени данни за 

извършени плащания и поети задължения от местната коалиция.2348  

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2349 

Отчетените разходи от МК ГЕРБ (СДС) са документално обосновани, но не 

съответстват на установените при извършената проверка, като са повече с 3 522 лв.2350  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи в размер над 1 000 лв., което да налага извършването им 

по банков път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2351 

Отчетените разходи от МК ГЕРБ (СДС) са документално обосновани и 

несъответстват на установените, като са повече с 3 522 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на  

МК ГЕРБ (СДС) е 4 516 лв., формиран е от установените изразходвани средства в размер на 

994 лв. и получени непарични средства на стойност 3 522 лв., отговаря на отчетения и не 

надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а” от ИК, максимален общ размер на 

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

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на местната 

коалиция съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА ХХIV 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Стара 

Загора са взели участие 11 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени2352 всички 

ИнК, от които от 5 ИнК са декларирали приходи, разходи и поети задължения на стойност под 

1 000 лв., а 6 ИнК са представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК, не са 

установени данни, различни от отчетените от тях2353. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Стара 

Загора са взели участие 11 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени2354 4 МК, от 

                                                 
2348 Одитно доказателство № МК-ХХIII-16/03  
2349 Одитни доказателства № МК-ХХIII-16/01 и № МК-ХХIII-16/02 
2350 Одитни доказателства № МК-ХХIII-16/01 и № МК-ХХIII-16/02 
2351 Одитни доказателства № МК-ХХIII-16/01 и № МК-ХХIII-16/02 
2352 Приложение № 2 
2353 Одитно доказателство № 2 
2354 Приложение № 2 
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които 1 МК е подала отчет с декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност 

под 1 000 лв. и 3 МК са представили отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставена от доставчиците на стоки и услуги информация за тези МК не са 

установени данни, различни от отчетените от тях2355. 

Одит за съответствие е извършен2356 на 7 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчета на МК от 

област Стара Загора, включени в обхвата на одита, е 131 002 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

Стара Загора 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ДПС (БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ) 

(МК ДПС) 

Гълъбово 11 160 

2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

(АТАКА) 

(МК БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ) 

Гълъбово 2 460 

3. АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ  Казанлък 102 050 

4. МИР (ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, ДПС, БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

(МК МИР) 

Раднево 5 923 

5. ВОЛЯ Стара Загора 4 154 

6. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Стара Загора 1 977 

7. ГЕРБ (ПП НФСБ, ПП СДС, ПП БЗНС, ПП АБВ, ПД 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

(МК ГЕРБ) 

Чирпан 3 278 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 131 002 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Стара Загора 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.2357 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Стара Загора 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Стара 

Загора са разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.2358 

 

Раздел Първи – МК ДПС 

Местна коалиция ДПС е регистрирана в ОИК Гълъбово в състав от три политически 

партии - ПП ДПС, ПП БДЦ и ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, с представляващ 

инж. Пламен Ганчев Бараков. 

 

                                                 
2355 Одитно доказателство № 2  
2356 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
2357 Чл. 168 от ИК 
2358 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ДПС за приходите, разходите 

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

общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 11 160 лв. От тях, 6 580 лв. са 

предоставени парични средства от 4 издигнати кандидати на МК и 4 580 лв. са направени 

парични дарения от 9 физически лица.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.2359  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да е възникнало обстоятелство 

за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.2360  

Установените при проверката приходи от предоставените парични средства и 

направените дарения съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните 

приложения към него.2361
 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК 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.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК ДПС са предоставени парични 

средства от 4 издигнати кандидати на МК. Двама от кандидатите, са предоставили средства в 

размер над една минимална работна заплата, с което са възникнали обстоятелства за 

представяне на декларации за произход на средствата.2362 

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на кандидатите, размера на предоставените от тях средства и  

2 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.2363  

За финансиране на МК са направени 9 парични дарения от 9 физически лица, като всяко 

едно от тях е в размер под минималната работна заплата.  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителите, вида, целта и за размера на дарените от тях средства, с 

което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, връзка с ал. 2, т. 5 от същата норма.2364  

От МК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.2365  

Предоставената от МК ДПС информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие 

със законово регламентираната. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
2359 Одитни доказателства № МК-XXIV-01/01 и № XXIV-01/03; ЕРИК 
2360 Одитно доказателство № МК-XXIV-01/01 
2361 Одитни доказателства № МК-XXIV-01/01 и № МК-XXIV-01/03 
2362 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-01/01, МК-XXIV-01/02 и МК-XXIV-01/03; ЕРИК 
2363 ЕРИК 
2364 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-01/01, МК-XXIV-01/02, № МК-XXIV-01/03; ЕРИК 
2365 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-01/01, МК-XXIV-01/02 и МК-XXIV-01/03; ЕРИК 
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Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК ДПС е  

11 160 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2366 

От общо отчетените разходи, 11 068 лв. (99 на сто) са за външни услуги, формирани от 

разходи за: плакати, флаери, диплянки, брошури и др., масови прояви, наеми за помещения, 

транспортни средства, рекламни съоръжения и др., пощенски и куриерски услуги, телефони и 

други външни услуги. Останалите разходи са за материали - 74 лв. и за такси - 18 лв.2367  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходи със стойностно изражение над 1 000 лв. са извършени по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2368  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.2369  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.2370  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

Разходи 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 11 160 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК ДПС.  
 

Раздел Втори – МК БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

Местна коалиция БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ е 

регистрирана в ОИК Гълъбово в състав от две политически партии - ПП БСДП и ПП „АТАКА“, 

с представляващи Бойко Митев Бойчев и Данаила Стефанова Колева, заедно и поотделно. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за приходите, разходите и поетите задължения за 

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

проведени на 27.10.2019 г., е 2 460 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 7 

издигнати кандидати на МК.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

лица.2371  

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и са отразени в съответното приложение към него.2372  

                                                 
2366 Одитни доказателства № МК-XXIV-01/01 и № МК- XXIV-01/03; ЕРИК 
2367 Одитни доказателства № МК-XXIV-01/01 и № МК-XXIV-01/03; ЕРИК 
2368 Одитни доказателства № МК-XXIV-01/01 и № МК- XXIV-01/03 
2369 Одитно доказателство № XXIV-01/03 
2370 Одитни доказателства № МК-XXIV-01/01 и № МК- XXIV-01/03 
2371 Одитни доказателства № МК-XXIV-02/01 и № МК-XXIV-02/03 
2372 Одитни доказателства № МК-XXIV-02/01 и № МК- XXIV-02/03 
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При извършената сравнителна проверка на отчетените от МК разходи с информацията, 

предоставена от доставчици на медийни услуги, е установено наличие на предоставена 

услуга2373, за която е издадена фактура на стойност 60 лв., която не е включена в отчета на МК. 

Услугата е предоставена за предизборната кампания, платена е от кандидат на МК и има 

характер на предоставени непарични средства.2374  

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

средства за финансиране на предизборната кампания следва да се увеличи с 60 лв. и възлиза на 

2 520 лв.  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да е възникнало 

обстоятелство за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.2375  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 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.  

Установените приходи не съответстват на декларираните в отчета, като са повече 

с 60 лв.  
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ са предоставени2376 парични средства от 7 издигнати 

кандидати на МК. Предоставените средства от кандидатите са в размер под една минимална 

работна заплата, с което не са възникнали обстоятелства за представяне на декларации за 

произход на средствата.2377 

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, 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. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата 

норма.2378  

От МК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работила във връзка с предизборната кампания.2379  

От МК БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ е представена 

информация за публикуване в ЕРИК, в съответствие със законово регламентираната, с което 

са спазени изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ е 2 460 лв., като не са отчетени и 

не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата 

на съставяне на отчета. 2380  

                                                 
2373 публикуване на материали във връзка с отразяване на предизборната кампания на МК 
2374 Одитно доказателство № XXIV-02/04  
2375 Одитни доказателства № МК-XXIV-02/01 и № МК-XXIV-02/03 
2376 9 пъти 
2377 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-02/01, МК-XXIV-02/02 и МК-XXIV-02/03 
2378 Одитно доказателство № МК-XXIV-02/02; ЕРИК 
2379 Одитни доказателства № МК-XXIV-02/02 и № МК-XXIV-02/03; ЕРИК 
2380 Одитни доказателства № МК-XXIV-02/01 и № МК-XXIV-02/03 
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От общо отчетените разходи, 2 370 лв. (96 на сто) са за външни услуги, предназначени 

за плакати, флаери, диплянки, брошури и др., масови прояви, наеми за помещения, 

транспортни средства, рекламни съоръжения и др., пощенски и куриерски услуги, телефони. 

Останалите разходи са за материали - 19 лв. и за такси - 71 лв.2381  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че не са извършвани разходи на стойност над 1 000 лв., за които да са 

възникнали обстоятелствата за извършването им по банков път, съгласно изискването на  

чл. 170, ал. 1 от ИК.2382  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Отчетените разходи съответстват на отчетените 

от МК.2383 

МК БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ не е извършвала разходи в 

размер над 1 000 лв., за които да е следвало извършването им по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК.2384  

Отчетените разходи от МК БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ са 

документално обосновани и съответстват на установените при извършената проверка.2385  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания възлиза на  

2 520 лв., формиран е от извършените разходи от МК в размер на 2 460 лв. и предоставени 

непарични средства от един кандидат на местната коалиция на стойност 60 лв. Общият размер 

на финансирането не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания не 

съответства на декларирания в отчета на МК БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ, като е с 60 лв. повече. 

 

Раздел Трети – МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ е регистрирана в ОИК 

Казанлък в състав от една политическа партия - ПП ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ и една 

коалиция от партии - КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ , с представляващ Добрин 

Цветанов Драгнев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

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

27.10.2019 г., е 102 050 лв. От тях, 75 050 лв. са предоставени парични средства от 13 издигнати 

кандидати на МК и 27 000 лв. са парични дарения от 3 физически лица. 

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.2386  

                                                 
2381 Одитни доказателства № МК-XXIV-02/01 и № МК-XXIV-02/03 
2382 Одитни доказателства № МК-XXIV-02/01 и № МК-XXIV-02/03 
2383 Установено е несъответствие, което се отнася към приходите и е отразено в т. 1 от раздела.; Одитно 

доказателство № XXIV-02/04 
2384 Одитни доказателства № МК-XXIV-02/01 и № МК-XXIV-02/03 
2385 Одитни доказателства № МК-XXIV-02/01 и № МК- XXIV-02/03 
2386 Одитни доказателства № МК-XXIV-03/01 и № МК-XXIV-03/03 
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Установените при проверката приходи от предоставените парични средства и 

направените дарения съответстват на отчетените в отчета и на отразените в съответните 

приложения към него.2387  

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

чл. 170, ал. 1 от ИК.2388  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК 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 и съответстват на 

декларираните в отчета.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ са предоставени парични средства от 13 издигнати кандидати на МК. 

Предоставените средства от кандидатите са в размер над една минимална работна заплата, с 

което са възникнали обстоятелства за представяне на декларации за произход на средствата.2389  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на кандидатите, размера на предоставените от тях средства и 

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.2390  

За финансиране на МК са направени 3 парични дарения от 3 физически лица, всяко в 

размер над минималната работна заплата, поради което е възникнало обстоятелство за 

подаване на декларация за произход на средствата.  

В законоустановения 7-дневен срок, е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителите, вида, целта и размера на дарените от тях средства, както 

и декларации 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.2391  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2392  

Предоставената от МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната.  

 

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., МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ отчита разходи в общ размер на  

102 050 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2393  

                                                 
2387 Одитни доказателства № МК-XXIV-03/01 и № МК-XXIV-03/03 
2388 Одитни доказателства № МК-XXIV-03/01 и № МК-XXIV-03/03; ЕРИК 
2389 Одитни доказателства № МК-XXIV-03/01 и № МК-XXIV-03/03; ЕРИК 
2390 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-03/01, МК-XXIV-03/02 и МК-XXIV-03/03; ЕРИК 
2391 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-03/01, МК-XXIV-03/02 и МК-XXIV-03/03; ЕРИК 
2392 Одитни доказателства № МК-XXIV-03/01 и № МК-XXIV-03/03; ЕРИК 
2393 Одитни доказателства № МК-XXIV-03/01 и № МК-XXIV-03/03; ЕРИК 
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Всички отчетени разходи са за външни услуги, които са формирани от разходи за: 

медийни услуги от печатни медии и електронни издания на вестници, списания, 

информационни агенции и други, плакати, флаери, диплянки, брошури и др., масови прояви, 

наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други външни услуги.2394  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходи със стойностно изражение над 1 000 лв. са извършени по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2395  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.2396  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.2397  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

Разходи 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 102 050 лв. 

и съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ. 

 

Раздел Четвърти – МК МИР 

Местна коалиция МИР е регистрирана в ОИК Раднево в състав от 4 политически  

партии - ПП „МИР“, ПП ДПС, ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ и ПП ПБСД, с представляващ 

Васил Тодоров Василев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК МИР за приходите, разходите 

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

общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 6 270 лв. Приходите са 

формирани от направени парични дарения от 13 физически лица.  

Не са установени предоставени средства от кандидати на МК и направени дарения от 

еднолични търговци и юридически лица.2398  

Установените при проверката приходи от дарения съответстват на отчетените в отчета 

и са отразени в съответното приложени към него.2399  

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да е възникнало обстоятелство 

за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.2400  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

                                                 
2394 Одитни доказателства № МК-XXIV-03/01 и № МК-XXIV-03/03; ЕРИК 
2395 Одитни доказателства № МК-XXIV-03/01 и № МК-XXIV-03/03; ЕРИК 
2396 Одитно доказателство № МК-XXIV-03/04 
2397 Одитни доказателства № МК-XXIV-03/01 и № МК-XXIV-03/03; ЕРИК 
2398 Одитни доказателства № МК-XXIV-04/01 и № МК-XXIV-04/03; ЕРИК 
2399 Одитни доказателства № МК-XXIV-04/01 и № МК-XXIV-04/03; ЕРИК 
2400 Одитни доказателства № МК-XXIV-04/01 и № МК-XXIV-04/03; ЕРИК 
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От МК МИР 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК МИР са направени 13 парични 

дарения от 13 физически лица, всяко в размер под минималната работна заплата, поради което 

не е възникнало обстоятелство за подаване на декларация за произход на средствата. 

В законоустановения 7-дневен срок, е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за 

имената на дарителите и за размера на дарените от тях средства,  с което са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. с ал. 2, т. 5 от същата норма.2401 Поради 

допусната грешка физическите лица са обявени като дарители на ПП „МИР“, а не на местната 

коалиция.2402  

За публикуване в ЕРИК е предоставена информация за наименованията на доставчици 

на медийни услуги, с които МК е работила във връзка с предизборната кампания, но поради 

допусната грешка информацията е обявена в съответния раздел за ПП „МИР“.2403  

Предоставената от МК МИР информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие 

със законово регламентираната.  

 

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., МК МИР отчита разходи в общ размер на 5 923 лв. Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.2404 

От общо отчетените разходи, 120 лв. са за материали, 5 803 лв. (98 на сто) са за външни 

услуги, формирани от разходи за медийни услуги от печатни медии и за плакати, флаери, 

диплянки, брошури и др.2405
 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че не са извършвани плащания със стойностно изражение над  

1 000 лв.2406 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

получена информация от доставчици на стоки и услуги не са установени други разходи от 

отчетените от коалицията.2407  

Отчетените разходи от МК МИР са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършената проверка.2408  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
2401 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-04/01, МК-XXIV-04/02 и МК-XXIV-04/03; ЕРИК 
2402 Информацията е обявена в раздел „Дарители“ на ПП „МИР“, в част „Регистрирани участници в ЦИК“ 
2403 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-04/01, МК-XXIV-04/02 и МК-XXIV-04/03; ЕРИК 
2404 Одитни доказателства № МК-XXIV-04/01 и № МК-XXIV-04/03 
2405 Одитни доказателства № МК-XXIV-04/01 и № МК-XXIV-04/03; ЕРИК 
2406 Одитни доказателства № МК-XXIV-04/01 и № МК-XXIV-04/03 
2407 Одитно доказателство № МК-XXIV-04/04 
2408 Одитни доказателства № МК-XXIV-04/01 и № МК-XXIV-04/03 
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Отчетеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК МИР е 

5 923 лв. и съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК МИР. 

 

Раздел Пети – МК ВОЛЯ 

Местна коалиция ВОЛЯ е регистрирана в ОИК Стара Загора в състав от две 

политически партии - ПП „ВОЛЯ“ и ПП ПБСД, с представляваща Мария Красимирова 

Велчева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ВОЛЯ за приходите, 

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

за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 4 246 лв. Приходите са 

формирани от предоставени парични средства от една2409 от политическите партии, участващи 

в състава на МК.2410  

Не са установени, предоставени парични средства от кандидати на МК, както и 

направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.2411  

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него. 2412  

Един приход в размер над 1 000 лв., е постъпил по банков път, в съответствие с  

чл. 170, ал. 1 от ИК.2413  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК ВОЛЯ 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.  

Един приход в размер над 1 000 лв., е постъпил по банков път, в съответствие с ИК. 
 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката не е установена информация2414, която е следвало МК ВОЛЯ да изпраща 

за публикуване в ЕРИК, в хода на предизборната кампания.2415  

 

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., МК ВОЛЯ отчита разходи в общ размер на 4 154 лв. Не са отчетени и не са 

                                                 
2409 от ПП Воля, са предоставени 6 пъти парични средства 
2410 Одитни доказателства № МК-XXIV-05/01 и № МК-XXIV-05/02 
2411 Одитни доказателства № МК-XXIV-05/01 и № МК-XXIV-05/02 
2412 Одитно доказателство № МК-XXIV-05/02 
2413 Одитни доказателства № МК-XXIV-05/01 и № МК-XXIV-05/02; ЕРИК 
2414 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
2415 Одитни доказателства № МК-XXIV-05/01 и № МК-XXIV-05/02 
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установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.2416  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, предназначени за: медийни услуги от 

печатни медии, електронни медии и електронни издания на вестници; плакати, флаери, 

диплянки, брошури и др.; и други разходи за външни услуги.2417  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход със стойностно изражение над 1 000 лв., извършен по 

банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2418  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.2419  

 Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените при 

извършената проверка.2420  

Установените разходи на МК ВОЛЯ са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 4 154 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК ВОЛЯ.  

 

Раздел Шести – МК „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 

Местна коалиция „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е регистрирана в ОИК Стара 

Загора в състав от три политически партии - ПП ЗНС, ПП ССД и ПП ЗС „АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ“ , с представляваща Мария Танева Динева. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната 

кампания в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 2 000 лв., 

представляващи парични дарения от физически лица.  

При проверката е установено, че приходите са формирани от направено едно парично 

дарение от физическо лице на стойност 500 лв. и три финансирания от 3 кандидати на местната 

коалиция в размер на 1 500 лв. Установеното не оказва влияние върху общия размер на 

приходите за финансиране на кампанията. 

Не са установени направени дарения на МК от еднолични търговци и юридически 

лица.2421  

Размерът на установените при проверката приходи съответства на декларирания в 

отчета,  като сумата на предоставени средства от 3 кандидати на МК е погрешно декларирана 

в отчета и в приложението към него, като получени парични дарения от физически лица.2422  

                                                 
2416 Одитни доказателства № МК-XXIV-05/01 и № МК-XXIV-05/02 
2417 Одитни доказателства № МК-XXIV-05/01 и № МК-XXIV-05/02 
2418 Одитни доказателства № МК-XXIV-05/01 и № МК-XXIV-05/02; ЕРИК 
2419 Одитно доказателство № XXIV-05/03 
2420 Одитни доказателства № МК-XXIV-05/01 и № МК-XXIV-05/02; ЕРИК 
2421 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-06/01, МК-XXIV-06/02 и МК-XXIV-06/03; ЕРИК 
2422 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-06/01, МК-XXIV-06/02 и МК-XXIV-06/03; ЕРИК 
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Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., за които да е възникнало обстоятелство 

за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.2423  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ са спазени изискванията на Изборния 

кодекс относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са 

законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания.  

Установеният общ размер на приходите на местната коалиция съответства на 

декларирания в отчета, като по отделните елементи на приходите е установено 

несъответствие. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК е направено едно парично дарение 

и 3 финансирания с парични средства от кандидати, всяко в размер под минималната работна 

заплата, поради което не е възникнало обстоятелство за подаване на декларация за произход 

на средствата. 

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, е предоставена за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на кандидатите и размера на средствата от тях средства, както и 

за името на дарителя, вида, целта и размера на направеното дарение. Спазени изискванията на 

чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата норма.2424  

От МК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.2425  

Предоставената от МК „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната.  

 

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., МК „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ отчита разходи в общ размер на  

1 977 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2426  

Всички отчетени разходи са за външни услуги, предназначени за медийни услуги и за 

наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други.2427  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени разходи на стойност над 1 000 лв., за които да е възникнала 

необходимост за извършването им по банков път.2428  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.2429
 

                                                 
2423 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-06/01, МК-XXIV-06/02 и МК-XXIV-06/03; ЕРИК 
2424 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-06/01, МК-XXIV-06/02 и МК-XXIV-06/03; ЕРИК 
2425 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-06/01, МК-XXIV-06/02 и МК-XXIV-06/03; ЕРИК 
2426 Одитни доказателства № МК-XXIV-06/01 и № МК-XXIV-06/03 
2427 Одитни доказателства № МК-XXIV-06/01 и № МК-XXIV-06/03; ЕРИК 
2428 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-06/01, МК-XXIV-06/02 и МК-XXIV-06/03 
2429 Одитно доказателство № МК-XXIV-06/04 
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Отчетените разходи от МК „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ са документално 

обосновани и съответстват на установените при извършената проверка.2430  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 977 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съотвтества 

на декларирания в отчета от МК „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“. 

 

Раздел Седми – МК ГЕРБ 

Местна коалиция ГЕРБ е регистрирана в ОИК Чирпан в състав от 7 политически  

партии - ПП „ГЕРБ“, ПП АБВ, ПП НФСБ, ПП СДС, ПП БЗНС, ПП „АТАКА“ и  

ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, с представляващ Пламен 

Веселинов Йорданов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК ГЕРБ 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 3 278 лв. Приходите са 

формирани от предоставени парични средства от една политическа партия,2431 участваща в 

състава на МК.2432  

Не са установени, предоставени парични средства от кандидати на МК, както и 

направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.2433  

Установените при проверката предоставени парични средства съответстват на 

отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.  

Приход в размер над 1 000 лв., е постъпили по банков път, в съответствие с чл. 170,  

ал. 1 от ИК.2434  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК 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.  

Един приход в размер над 1 000 лв., е постъпил по банков път, в съответствие с ИК. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При проверката е установено, че е възникнало обстоятелство за изпращане на 

информация в Сметната палата в хода на предизборната кампания за една рекламна агенция, 

предоставила услуги на МК ГЕРБ. Информация за наименованието на агенцията е изпратена 

                                                 
2430 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-06/01, МК-XXIV-06/02 и МК-XXIV-06/03; ЕРИК 
2431 ПП „ГЕРБ“ 
2432 Одитни доказателства № МК-XXIV-07/01 и № МК-XXIV-07/02 
2433 Одитни доказателства № МК-XXIV-07/01 и № МК-XXIV-07/02; ЕРИК 
2434 Одитни доказателства № МК-XXIV-07/01 и № МК-XXIV-07/02 
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от МК, в законоустановения 7-дневен срок, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 9 от ИК от същата норма.2435  

От МК е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за наименованията на 

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.2436  

Предоставената от MK ГЕРБ информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие 

със законово регламентираната. Информацията е предоставена в законоустановения срок и 

е публикувана в ЕРИК. 

 

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., MK ГЕРБ отчита разходи в общ размер на 3 278 лв. Не са отчетени и не са 

установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета.2437  

От общо отчетените разходи, 3 200 лв. (98 на сто) са разходи за външни услуги, 

предназначени за медийни услуги и 78 лв. са разходи за такси.2438  

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, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2439  

Няма предоставена информация в Сметната палата за МК от доставчици на стоки и 

услуги.2440  

Отчетените разходи от МК ГЕРБ са документално обосновани, осчетоводени са и 

съответстват на установените при извършената проверка.2441 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

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

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 3 278 лв., 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК ГЕРБ.  

 

ГЛАВА ХХV 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Търговище са взели участие 8 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати 

                                                 
2435 Одитни доказателства №№ МК-XXIV-07/01, МК-XXIV-07/02 и МК-XXIV-07/03; ЕРИК 
2436 ЕРИК 
2437 Одитни доказателства № МК-XXIV-07/01 и № МК-XXIV-07/02 
2438 Одитни доказателства № МК-XXIV-07/01 и № МК-XXIV-07/02 
2439 Одитни доказателства № МК-XXIV-07/01 и № МК-XXIV-07/02  
2440 Одитно доказателство № МК-XXIV-07/03 
2441 Одитни доказателства № МК-XXIV-07/01 и № МК-XXIV-07/02 
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за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени2442 6 ИнК, 

от които са декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. и един 

ИнК, представил отчет с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК не са установени 

данни, различни от отчетените от тях.2443 

Одит за съответствие е извършен2444 на 1 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчета на ИнК от 

област Търговище, включен в обхвата на одита, е 1 313 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – ИнК ОИК в област 

Търговище 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. РУМЕН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ Антоново 1 313 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТ: 1 313 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Търговище 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверения при 

одита инициативен комитет.2445 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Търговище 
Установеният общ размер на средствата, които инициативният комитет от област 

ТЪРГОВИЩЕ e разходвал за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.2446 

 

Раздел Първи – ИнК РУМЕН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ 

Инициативен комитет РУМЕН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Антоново, с представляващ Тодор 

Руменов Рафаилов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК РУМЕН ВАСИЛЕВ 

РАФАИЛОВ 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 1 500 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от 

издигнатия кандидат в размер на 500 лв., от един член на ИнК на стойност 500 лв., както и 

500 лв. парично дарение от едно физическо лице.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.2447  

                                                 
2442 Приложение № 2 
2443 Одитно доказателство № 2 
2444 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
2445 Чл. 168 от ИК 
2446 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
2447 Одитно доказателство № ИнК-XXV-01/01  
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Всеки един от приходите на ИнК е на стойност под 1 000 лв., с което не са възникнали 

обстоятелства за постъпването им по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.2448 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета и на 

съответните приложения към него.2449 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК РУМЕН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

ИнК няма приходи над 1 000 лв. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК РУМЕН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ 

са предоставени парични средства от издигнатия кандидат, от член на ИнК и един дарител, в 

размер под една минимална работна заплата за всеки един.2450 

Изискуемата информация за имената на издигнатия кандидат и члена на ИнК, за размера 

на предоставените от тях средства, както и информацията за имената на дарителя, вида, целта 

и размера на направеното дарение, е изпратена за публикуване в ЕРИК в законоустановения  

5-дневен срок, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и 

т. 6 от същата норма.2451  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността за предоставени стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да 

се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2452  

Изпратената от ИнК РУМЕН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ 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 за предизборната кампания на ИнК РУМЕН 

ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ е 1 313 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения 

за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2453 

От общо отчетените разходи, 1 302 лв. (99 на сто) са разходи за външни услуги - за 

плакати, флаери, диплянки, брошури и др. и 11 лв. са разходи за банкови такси.2454 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход със стойностно изражение над 1 000 лв., който е извършен 

по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2455 

                                                 
2448 Одитно доказателство № ИнК-XXV-01/01 
2449 Одитно доказателство № ИнК-XXV-01/01; ЕРИК 
2450 Одитно доказателство № ИнК-XXV-01/01 
2451 Одитно доказателство № ИнК-XXV-01/03; ЕРИК 
2452 Одитни доказателства № ИнК-XXV-01/01 и № ИнК-XXV-01/02 
2453 Одитни доказателства №№ ИнК-IХ-01/01, ИнК-XXV-01/03 и ИнК-XXV-01/04; ЕРИК 
2454 Одитно доказателство № ИнК-XXV-01/01 
2455 Одитно доказателство № ИнК-XXV-01/01 
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При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи с изисканата и получена 

информация oт доставчици на стоки и услуги е установено, че не е предоставена информация 

за извършени плащания и/или поети задължения от ИнК.2456  

Отчетените разходи от ИнК РУМЕН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ съответстват на 

установените от извършената проверка. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 313 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от ИнК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на ИнК РУМЕН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ. 
 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Търговище са взели участие 3 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати 

за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране е изключена2457 1 МК, 

от която е представен отчет с нулеви стойности. При извършените насрещни проверки с 

предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тази МК не са установени 

данни, различни от отчетените.2458 

Одит за съответствие е извършен2459 на 2 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчета на МК от 

област Търговище, включени в обхвата на одита, е 14 204 лв.  

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област 

Търговище 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и АБВ) 

(МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

Търговище 11 827 

2. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА  Търговище 2 377 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 14 204 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Търговище 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита МК.2460 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Търговище 

                                                 
2456 Одитно доказателство № ИнК-XXV-01/02  
2457 Приложение № 2 
2458 Одитно доказателство № 2 
2459 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
2460 Чл. 168 от ИК 
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Установените общи размери на средствата, които МК от област Търговище са 

разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърлят общия размер за 

финансиране, определен в ИК.2461 

 

Раздел Първи – МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е образувана от една политическа партия -  

ПП АБВ и една коалиция от партии - КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и е регистрирана за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори в община Търговище, с представляваща Илияна Желева 

Димитрова.  

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за 

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

в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., е 11 827 лв. 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от  

ПП БСП, част от коалицията от партии, участваща в състава на МК в размер на 11 827 лв.2462 

Не са установени предоставени средства от кандидати на МК и направени дарения от 

еднолични търговци, физически и юридически лица.2463 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените в отчета на МК и на 

отразените в приложението към него.2464 

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

чл. 170, ал. 1 от ИК.2465 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

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 направени дарения, предоставени средства от кандидати, както и за 

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

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е следвало да се изпраща информация по време на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК.2466  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на МК БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ е 11 827 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени 

стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2467 

                                                 
2461 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
2462 Одитни доказателства № МК-XXV-01/1 и № МК-XXV-01/02 
2463 Одитни доказателства № МК-XXV-01/1 и № МК-XXV-01/02 
2464 Одитни доказателства № МК-XXV-01/1 и № МК-XXV-01/02; ЕРИК 
2465 Одитно доказателство № МК-XXV-01/01 
2466 Одитни доказателства № МК-XXV-01/01 и № МК-XXV-01/03; ЕРИК 
2467 Одитни доказателства №№ МК-XXV-01/01, МК-XXV-01/02 и MK-XXV-01/03; ЕРИК 
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От общо отчетените разходи 11 745 лв. (99 на сто) са разходи за външни услуги, които 

са предназначени за: медийни услуги от печатни и електронни медии; плакати, флаери, 

диплянки, брошури и др.; масови прояви; наеми на помещения, транспортни средства, 

рекламни съоръжения и други разходи за външни услуги.2468 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от MK с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените от МК.2469  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че един разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2470 

Отчетените разходи от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са документално обосновани и 

съответстват на установените при извършената проверка.2471 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответства 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е  

11 827 лв. и съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.  

 

Раздел Втори – МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“  

Местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е образувана от една 

коалиция от партии - КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ и една партия -  

ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ и е регистрирана за участие в проведените на 27.10.2019 г. 

избори в община Търговище, с представляващ Дамян Недялков Иванов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА“ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

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

27.10.2019 г., е 2 500 лв.2472 

За финансиране на предизборната кампания са предоставени парични средства от един 

издигнат кандидат на МК в общ размер на 1 900 лв. и две парични дарения от едно физическо 

лице на обща стойност 600 лв. Не са установени направени дарения от еднолични търговци и 

юридически лица.2473 

Установените при проверката приходи от предоставените парични средства и 

направените дарения съответстват на отчетените в отчета и на отразените в приложенията към 

него.2474 

                                                 
2468 Одитни доказателства № МК-XXV-01/01 и № МК-XXV-01/02 
2469 Одитно доказателство № МК-XXV-01/03 
2470 Одитни доказателства № МК-XXV-01/01 и № МК-XXV-01/02 
2471 Одитни доказателства № МК-XXV-01/01 и № МК-XXV-01/02 
2472 ЕРИК 
2473 Одитни доказателства № МК-XXV-02/01 и № МК-XXV-02/02 
2474 Одитно доказателство № МК-XXV-02/01; ЕРИК 
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Установен е един приход в размер над 1 000 лв., който е постъпил по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.2475 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От MK „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 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.  

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА“ са предоставени парични средства2476 от един издигнат кандидат и е направено 

едно дарение, в размер над една минимална работна заплата, с което са възникнали 

обстоятелства за представяне на декларации за произход на средствата.2477 

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, не е предоставена за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на издигнатия кандидат, размера на предоставените от него 

средства и декларация за произход на средствата, 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.2478 

В законоустановения 7-дневен срок, не е предоставена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на дарителя, видът, целта, размера на направеното дарение, както и 

декларация за произход на средствата, 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 2479  

Информацията е изпратена в Сметната палата заедно с отчета на МК, след края на 

предизборната кампания.2480  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2481 

От МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ не са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на информация по време на предизборната кампания за включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е 2 377 лв. Не са отчетени и не са установени 

поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.2482 

От общо отчетените разходи, 2 165 лв. (91 на сто) са разходи за външни услуги, които 

са формирани от разходи за: медийни услуги от печатни медии, плакати, флаери, диплянки, 

брошури и др., наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и др. и други 

разходи за външни услуги. Останалите разходи са за материали – 12 лв. и за дарения – 200 лв. 

                                                 
2475 Одитни доказателства № МК-XXV-02/01 и № МК-XXV-02/02 
2476 три пъти 
2477 Одитни доказателства № МК-XXV-02/01 и № МК-XXV-02/02 
2478 Одитно доказателство № МК-XXV-02/02; ЕРИК 
2479 ЕРИК 
2480 Одитно доказателство № МК-XXV-02/02; ЕРИК 
2481 Одитни доказателства № МК-XXV-02/01 и № МК-XXV-02/02; ЕРИК 
2482 Одитни доказателства №№ МК-XXV-02/01, МК-XXV-02/2 и МК-XXV-02/03 
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При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че един разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2483  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

получена информация от доставчици е установено, че няма предоставени данни за извършени 

плащания и/или поети задължения от местната коалиция.2484  

Отчетените разходи от МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ са документално 

обосновани и съответстват на установените при извършената проверка.2485 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените. 

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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 377 лв. и 

съответства на отчетения, формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК.  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания съответства 

на декларирания в отчета на МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“.  

 

ГЛАВА XXVI 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Хасково са взели участие 2 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени2486 и двата 

ИнК, единият, представил отчет с нулеви стойности, другият, декларирал приходи, разходи и 

поети задължения на стойност под 1 000 лв. При извършените насрещни проверки с 

предоставена от доставчиците на стоки и услуги информация, за тези ИнК не са установени 

данни, различни от отчетените от тях2487.  
 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Хасково са взели участие 5 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени2488 3 МК, 

декларирали приходи, разходи и поети задължения на стойност под 1 000 лв. При извършените 

насрещни проверки с предоставена от доставчиците на стоки и услуги информация, за тези МК 

не са установени данни, различни от отчетените от тях2489. 

                                                 
2483  Одитно доказателство № МК-XXV-02/01 
2484 Одитно доказателство № МК-XXV-02/03 
2485 Одитни доказателства № МК-XXV-02/01 и № МК-XXV-02/02 
2486 Приложение № 2 
2487 Одитно доказателство № 2 
2488 Приложение № 2 
2489 Одитно доказателство № 2 
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Одит за съответствие е извършен2490 на 2 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчетите на МК от 

област Хасково, включени в обхвата на одита, е 18 645 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника - МК ОИК в област 

Хасково 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ВОЛЯ (ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ)  

(МК ВОЛЯ (ПДС, БСДП) 

Хасково 212 

2. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА Димитровград 18 433 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 18 645 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Хасково 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.2491 

 

3.  Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Хасково 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Хасково 

са разходвали за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.2492 

 

Раздел Първи – МК ВОЛЯ (ПДС, БСДП) 

Местна коалиция ВОЛЯ (ПДС, БСДП) е регистрирана за участие в проведените на 

27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в ОИК Хасково, в състав от три 

политически партии – ПП „ВОЛЯ”, ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” и ПП БСДП. Местната коалиция се представлява от Златко Лозев 

Костов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК ВОЛЯ (ПДС, БСДП) е 1 217 лв., формирани от предоставени парични средства от  

ПП „ВОЛЯ”, участник в местната коалиция.  

Не са отчетени от МК и не са установени предоставени средства от дарители – 

физически, юридически лица, еднолични търговци и от издигнати кандидати за предизборната 

кампания на коалицията.2493  

Установените при проверката приходи от предоставени парични средства съответстват 

на отчетените в отчета и на отразените в съответното приложение към него.2494 

                                                 
2490 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
2491 Чл. 168 от ИК 
2492 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
2493 Одитни доказателства № МК-XXVI-01/01 и № МК-XXVI-01/03; ЕРИК 
2494 Одитно доказателство № МК-XXVI-01/01 
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Приход в размер над 1 000 лв. е постъпил по банковата сметка, открита за обслужване 

на предизборната кампания на коалицията в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от 

ИК.2495  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От МК ВОЛЯ (ПДС, 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.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

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 МК ВОЛЯ (ПДС, 

БСДП) е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване 

в ЕРИК.2496 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

МК ВОЛЯ (ПДС, БСДП) за изборите за общински съветници и кметове, проведени през  

2019 г., е 212 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или 

услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2497 

Средствата са разходвани от МК за външни услуги, които включват разходи за плакати, 

флаери, диплянки и за други външни услуги (банкови такси). 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК ВОЛЯ (ПДС, БСДП).2498   

Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани 

и съответстват на отчетените.2499  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания не са установени извършени разходи над 1 000 лв., за които да са в сила изискванията 

на чл. 170, ал. 1 от ИК.2500 

Установените при одита разходи съответстват на отчетените от МК ВОЛЯ (ПДС, 

БСДП). 
 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК ВОЛЯ (ПДС, БСДП) е 212 лв., формиран е от извършените разходи от МК, съответства на 

отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК ВОЛЯ 

(ПДС, БСДП) съответства на декларирания в отчета. 
 

                                                 
2495 Одитно доказателство № МК-XXVI-01/01 
2496 ЕРИК; Одитни доказателства №№ МК-XXVI-01/01, МК-XXVI-01/02 и МК-XXVI-01/03  
2497 Одитни доказателства № МК-XXVI-01/01 и № МК-XXVI-01/02  
2498 Одитно доказателство № МК-ХI-01/03  
2499 Одитни доказателства № МК-XXVI-01/01 и № МК-XXVI-01/02  
2500 Одитни доказателства № МК-XXVI-01/01 и № МК-XXVI-01/02 
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Раздел Втори – МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 

Местна коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е регистрирана за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в ОИК Димитровград, 

в състав от една коалиция от партии - КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ и 6 

политически партии – ПП ЕНП, ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“, ПП ССД, ПП СДС,  

ПП ДБГ и ПП БЗНС. Местната коалиция се представлява от Цанко Николов Сталев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 
 Общият размер на декларираните приходи за финансиране на предизборната кампания 

на МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е 18 492 лв., формирани от предоставени 

средства от издигнати от МК кандидати в общ размер на 18 418 лв. и парични средства от  

ПП ЕНП - 74 лв., участник в местната коалиция. 

 При одита е установено, че от 17 кандидати са предоставени парични средства в общ 

размер на 14 770 лв., а един от тях е заплатил2501 и средства за реклама в социална мрежа на 

стойност 3 648 лв., които имат характер на предоставени непарични средства. Същите са 

отразени неправилно като предоставени парични средства от кандидат в отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения на МК и в съответното приложение към него, което не 

променя общия размер на набраните приходи от предоставени средства от кандидати за 

предизборната кампания.2502 

 Стойността на предоставените от ПП ЕНП средства е отразена в отчета и в съответното 

приложениe към него и съответства на отчетената. Не са отчетени от МК и не са установени 

направени дарения за предизборната кампания на коалицията.2503  

 Приходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път2504 в съответствие с 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.2505 

 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 МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 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 одита приходи съответстват на отчетените от , с изключение на 

предоставени непарични средства, неправилно отчетени като парични. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За предизборната кампания на МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ са 

предоставени 23 финансирания от издигнати от МК 17 кандидати. От тях, размерът на  

16 парични и общият размер на 6 непарични финансирания от един кандидат надхвърля една 

минимална работна заплата.2506 

 В законоустановения 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания е 

изпратена за публикуване в ЕРИК изискуемата информация относно 2 финансирания – имената 

на кандидати и размера на предоставените от тях средства, в т.ч. 2 декларации за произход на 

                                                 
2501 на 6 пъти 
2502 Одитни доказателства № МК-XXVI-02/01 и № МК-XXVI-02/03  
2503 Одитно доказателство № МК-XXVI-02/01; ЕРИК  
2504 средствата с характер на предоставени непарични средства от кандидата в размер на 3 648 лв. са заплатени 

от банковата карта на кандидата 
2505 Одитни доказателства № МК-XXVI-02/01 и № МК-XXVI-02/03  
2506 Одитни доказателства № МК-XXVI-02/01 и № МК-XXVI-02/02; ЕРИК 
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средствата в размер над минималната работна заплата, с което е изпълнено изискването на  

чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.2507 

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

публикуване в ЕРИК изискуемата информация относно 21 финансирания от 15 кандидати на 

местната коалиция, както и 20 декларации за произход на средствата, в случаите, в които 

средствата надвишават 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.2508 

Във връзка с предизборната кампания МК не е работила със социологически, рекламни 

агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Не е възникнало 

задължение МК да предоставя информация за същите за включване в ЕРИК.2509 

От МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е изпратена информация за 

публикуване в ЕРИК за наименованията на доставчици на медийни услуги, с които е работила 

във връзка с предизборната кампания.2510 

Предоставената от МК „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 изискванията 

на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ за изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г., е 18 433 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2511 

Отчетените средства са разходвани за материали – 1 000 лв. и за външни услуги –  

17 433 лв., които включват разходи за медийни услуги от електронни медии, плакати, флаери, 

диплянки, пощенски и телефонни услуги, наеми на помещения, и други разходи за външни 

услуги (публикации и реклама в социални мрежи и банкови такси).2512 

При одита е установено, че част от отразените като други разходи за външни услуги в 

отчета2513 в размер на 3 648 лв. представляват предоставени непарични средства от издигнат от 

МК кандидат2514, и е следвало да бъдат посочени в Раздел Обща стойност на получените 

непарични средства на отчета2515. 

Поради допуснати технически грешки на ред 2.1.2.2. Други доставчици на аудио-

визуални услуги от разходната част на отчета е отразена неправилно сумата 6 420 лв., вместо  

3 396 лв., а на ред 2.4. Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и др. - сумата  

3 396 лв., вместо 4 296 лв.2516 Допуснатите несъответствия не променят отчетения от местната 

коалиция общ размер на извършените разходи за предизборната кампания. 

В резултат на констатираните факти и обстоятелства, установеният общ размер на 

извършените от МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ разходи възлиза на 14 785 лв. 

                                                 
2507 Одитни доказателства № МК-XXVI-02/01 и № МК-XXVI-02/02; ЕРИК 
2508 Одитни доказателства № МК-XXVI-02/01 и № МК-XXVI-02/02; ЕРИК 
2509 Одитни доказателства №№ МК-XXVI-02/01, МК-XXVI-02/02, МК-XXVI-02/04 и МК-XXVI-02/05; ЕРИК  
2510 Одитно доказателство № МК-XXVI-02/02; ЕРИК 
2511 Одитно доказателство № МК-XXVI-02/04  
2512 Одитно доказателство № МК-XXVI-02/04  
2513 в т. 2.8 „Други разходи за външни услуги“ от отчета 
2514 Несъответствието се отнася за приходите и е коментирано в т. 1 от раздела; Одитни доказателства № МК-

XXVI-02/01 и № МК-XXVI-02/03 
2515 Одитни доказателства № МК-XXVI-02/01 и № МК-XXVI-02/03  
2516 Одитно доказателство № МК-XXVI-02/03  
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Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от МК с изисканата и 

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

отчетените.2517   

Извършените разходи за предизборната кампания на МК са документално обосновани, 

но установеният им общ размер не съответства на отчетения от МК, като е по-малък с  

3 648 лв.2518.  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходи над 1 000 лв. са извършени по банков път в съответствие с 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.2519  

 Установените при одита разходи не съответстват на отчетените от  

МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“, като са с 3 648 лв. по-малко. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на  

МК „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е 18 433 лв., формиран е от установените 

изразходвани средства от МК в размер на 14 785 лв. и от предоставени непарични средства от 

кандидат на стойност 3 648 лв., съответства на отчетения и не надхвърля определения размер 

по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на МК 

„ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА XXVII 

ОБЛАСТ ШУМЕН 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Шумен са взели участие 9 инициативни комитета, регистрирани от съответните ОИК и 

издигнали кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени2520 7 ИнК, от които два са декларирали приходи, разходи и поети задължения на 

стойност под 1 000 лв., четири са представили отчети с нулеви стойности, а от един не е 

представен отчет. При извършените насрещни проверки с предоставената от доставчиците на 

стоки и услуги информация за тези ИнК, не са установени данни, различни от отчетените от 

тях2521. 

Одит за съответствие е извършен2522 на два ИнК с декларирани приходи, разходи и 

поети задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на ИнК от 

област Шумен, включени в обхвата на одита, е 9 750 лв.  

 

 

                                                 
2517 Одитно доказателство № МК-XXVI-02/05  
2518 Одитно доказателство № МК-XXVI-02/01 и № МК-XXVI-02/04  
2519 Одитни доказателства № МК-XXVI-02/01 и № МК-XXVI-02/04  
2520 Приложение № 2  
2521 Одитно доказателство № 2  
2522 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1  
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№ 

по 

ред 

Наименование на участника – ИнК ОИК в област 

Шумен 

 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. РЕДЖЕБ ШАБАНОВ АЛИЕВ Върбица 6 000 

2. МИЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕВА Каспичан 3 750 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 9 750 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Шумен 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита инициативни комитети.2523 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Шумен 

Установеният общ размер на средствата, които инициативните комитети от област 

Шумен са разходвали за финансиране на предизборните си кампания, не надхвърля общия 

размер за финансиране, определен в ИК.2524 

 

Раздел Първи – ИнК РЕДЖЕБ ШАБАНОВ АЛИЕВ 

Инициативен комитет РЕДЖЕБ ШАБАНОВ АЛИЕВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Върбица, с представляващ Ибрахим 

Ахмедов Мустафов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК РЕДЖЕБ 

ШАБАНОВ АЛИЕВ са в общ размер на 6 100 лв. От тях, 6 000 лв. са направени парични 

дарения от физически лица и 110 лв. са предоставени парични средства от член на 

инициативния комитет.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.2525 

Направените парични дарения от две физически лица са в размер над 1 000 лв. и са 

постъпили по банков път, в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.2526  

Установените при проверката приходи, са отразени в отчета и в съответните 

приложения към него, и съответстват на отчетените.2527 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От ИнК РЕДЖЕБ ШАБАНОВ АЛИЕВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
2523 Чл. 168 от ИК 
2524 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
2525 Одитни доказателства № ИнК-XXVII-01/01 и № ИнК-XXVII-01/03 
2526 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-01/01  
2527 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-01/01; ЕРИК 
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За финансиране на предизборната кампания на ИнК РЕДЖЕБ ШАБАНОВ АЛИЕВ са 

направени парични дарения от две физически лица, в размер над минималната работна заплата, 

поради което са придружени от декларация по чл. 169, ал. 1 от ИК. Предоставени са парични 

средства и от един член на ИнК. 

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на единия дарител, вида, 

целта, размера на направеното дарения 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. 5 и 8 от същата 

разпоредба.2528 

Информацията за имената на другия дарител, вида, целта, размера на дарението и 

декларация за произход на средствата, не е предоставена за публикуване в ЕРИК в 

законоустановения срок, което е в несъответствие с чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 

и т. 8 от същата разпоредба. Информацията за полученото дарение заедно с декларация по  

чл. 169, ал. 1 от ИК е представена с отчета за приходите, разходите и поетите задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания за участие в изборите за общински съветници и 

кметове.2529 

За полученото финансиране от член на инициативния комитет, е предоставена 

информация за публикуване в ЕРИК в законоустановения 5-дневен срок, в съответствие с  

чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата разпоредба.2530  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2531 

От ИнК РЕДЖЕБ ШАБАНОВ АЛИЕВ са спазени изискванията на ИК за изпращането 

в Сметната палата на информация по време на предизборната кампания, за включването й 

в ЕРИК, с изключение на едно дарение от физическо лице, за което не е изпратена информация 

в законоустановения срок. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

ИнК РЕДЖЕБ ШАБАНОВ АЛИЕВ е 6 000 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.2532 

Всички разходи са извършени за външни услуги, предназначени за масови прояви.2533 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от ИнК.2534 

При направената проверка на плащанията е установен разход над 1 000 лв., който е 

извършен по банков път, в съответствие с изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.2535 

Разходите на инициативния комитет са документално обосновани и отразени в отчета 

за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.2536 

                                                 
2528 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-01/02; ЕРИК 
2529 Одитни доказателства № ИнК-XXVII-01/01 и № ИнК-XXVII-01/02; ЕРИК  
2530 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-01/02; ЕРИК 
2531 Одитни доказателства №№ ИнК-XXVII-01/01, ИнК-XXVII-01/02 и ИнК-XXVII-01/03  
2532 Одитни доказателства №№ ИнК-XXVII-01/01, ИнК-XXVII-01/02 и ИнК-XXVII-01/03 
2533 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-01/03 
2534 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-01/04  
2535 Одитни доказателства № ИнК-XXVII-01/01 и № ИнК-XXVII-01/03 
2536 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-01/03 
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Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 6 000 лв., 

формиран е от извършените разходи от ИнК в размер на 6 000 лв., отговаря на отчетения и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения. 

 

Раздел Втори – ИнК МИЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕВА 

Инициативен комитет МИЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕВА е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Каспичан, с представляващ Иван 

Христов Иванов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на ИнК МИЛЕНА 

НИКОЛОВА НЕДЕВА са в общ размер на 3 750 лв. От тях, 1 550 лв. са от направени парични 

дарения от физически лица, 1 650 лв. са предоставени парични средства от членове на 

инициативния комитет и 550 лв. са предоставени парични средства от издигнатия кандидат.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.2537    

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него, и съответстват на отчетените.2538 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От ИнК МИЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕВА 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране на предизборната кампания на ИнК МИЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕВА 

са направени парични дарения от три физически лица, предоставени са парични средства от 

трима членове на ИнК и от издигнатия кандидат. Размерът на всяко едно, е под минималната 

работна заплата, поради което не е възникнала необходимост от представяне на декларации за 

произход на средствата.2539    

Информацията за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените дарения, 

както и името и размера на предоставените средства от издигнатия кандидат, е изпратена за 

публикуване в ЕРИК в законоустановения петдневен срок по чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с 

ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата разпоредба.2540 

                                                 
2537 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-02/01; ЕРИК 
2538 Одитни доказателства № ИнК-XXVII-02/01 и № ИнК-XXVII-02/02; ЕРИК 
2539 ЕРИК 
2540 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-02/03; ЕРИК 
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По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок, е 

предоставена за публикуване в ЕРИК информация относно имената на членовете на ИнК, 

предоставили средства и размерът на средствата, с което са спазени изискванията на чл. 171, 

ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата разпоредба.2541 

От ИнК е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работил във връзка с предизборната кампания.2542  

От ИнК МИЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕВА са спазени изискванията на ИК за 

изпращането на Сметната палата на информация по време на предизборната кампания, за 

включването й в ЕРИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на  

ИнК МИЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕВА е 3 750 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.2543 

Отчетените средства са разходвани за: материали – 3 лв.; външни услуги – 3 672 лв., 

предназначени за медийно отразяване и обслужване, консултантски услуги, плакати, флаери и 

диплянки, масови прояви, пощенски/куриерски услуги, наеми за помещения и такси – 75 лв.2544 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от ИнК МИЛЕНА 

НИКОЛОВА НЕДЕВА с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. 

Установените разходи съответстват на отчетените.2545 

При направената проверка на плащанията не са установени разходи над 1 000 лв.2546 

Разходите на инициативния комитет са документално обосновани и отразени в отчета 

за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.2547 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 3 750 лв., 

формиран е от извършените разходи от ИнК, отговаря на отчетения и не надхвърля 

определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения. 

 

ЧАСТ Б 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област 

Шумен са взели участие 7 местни коалиции, регистрирани от съответните ОИК и издигнали 

кандидати за съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са 

изключени2548 2 МК, които са представили отчети с нулеви стойности. При извършените 

                                                 
2541 Одитни доказателства № ИнК-XXVII-02/01 и № ИнК-XXVII-02/03; ЕРИК 
2542 ЕРИК 
2543 Одитни доказателства № ИнК-XXVII-02/01 и № ИнК-XXVII-02/02  
2544 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-02/02 
2545 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-02/04 
2546 Одитни доказателства № ИнК-XXVII-02/01 и № ИнК-XXVII-02/02 
2547 Одитно доказателство № ИнК-XXVII-02/02 
2548 Приложение № 2  
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насрещни проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези 

МК, не са установени данни, различни от отчетените от тях2549. 

Одит на съответствието е извършен2550 на 5 МК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборните кампании по отчетите на местните 

коалиции от област Шумен, включени в обхвата на одита, е 18 969 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – МК ОИК в област 

Шумен 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП АБВ, ПП ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, КОАЛИЦИЯ НИЕ ГРАЖДАНИТЕ) 

(МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ) 

Нови Пазар 5 164 

2. КОАЛИЦИЯ ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС) 

(МК ДОСТ) 

Хитрино 4 969 

3. ДБГ (БНД, ЕНП, ССД, ГЛАС НАРОДЕН, НДСВ) 

(МК ДБГ) 

Шумен 4 861 

4. АБВ (СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)) 

(МК АБВ) 

Шумен 2 200 

5. БЗНС (ПП БЗНС, ПП ДОСТ) 

(МК БЗНС) 

Шумен 1 775 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 18 969 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Шумен 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.2551 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Шумен 

Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Шумен са 

разходвали за финансиране на предизборните си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.2552 

 

Раздел Първи – МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 

Местна коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ” е регистрирана в ОИК Нови пазар, в състав 

от две политически партии и една коалиция от партии – ПП АБВ, ПП „ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ и КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“. Местната коалиция се представлява 

от Николай Ангелов Николов. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК НИЕ, 

ГРАЖДАНИТЕ са в общ размер на 4 950 лв. Посочената сума представлява предоставени 

парични средства от издигнати от местната коалиция 5 кандидати.  

                                                 
2549 Одитно доказателство № 2  
2550 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1  
2551 Чл. 168 от ИК 
2552 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
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Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.2553 

При проверката е установено, че посочените в отчета поети задължения в размер на  

247 лв. са заплатени от издигнат от МК кандидат, поради което имат харатер на предоставени 

непарични средства. 

Предвид на посоченото, приходите следва да се увеличат с 247 лв. и общият им размер 

се променя на 5 197 лв. 2554 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ са спазени изискванията на Изборния кодекс относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи са документално обосновани, но не 

съответстват на отразените в отчета с 247 лв. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ са 

предоставени парични средства от петима кандидати, издигнати от местната коалиция, в 

размер над една минимална работна заплата. 

Информацията за кандидатите, предоставили средства на МК, заедно с декларации по 

чл. 169, ал. 2 от ИК, са изпратени в Сметната палата по време на предизборната кампания за 

включването й в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок, в съответствие с изискването на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и 8.2555 

При извършената проверка е установено, че от един кандидат, издигнат от коалицията, 

са предоставени непарични средства след края на предизборната кампания, поради което за 

МК не е възникнала необходимост от изпращането на информация за публикуване в ЕРИК.2556  

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2557  

От МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ са спазени изискванията на ИК за изпращане в Сметната 

палата на информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК НИЕ, 

ГРАЖДАНИТЕ е 5 164 лв., в т.ч. и поети задължения за получени стоки и/или услуги в размер 

на 247 лв.2558 

Отчетените средства са разходвани за външни услуги – 4 328 лв., предназначени за 

медийни услуги, плакати, флаери и диплянки, наеми за помещения и рекламни съоръжения; 

такси и данъци – 284 лв. и материали - 552 лв.2559 

При проверката е установено, че посочените в отчета поети задължения в размер на  

247 лв. са за данък върху даренията, който е платен от издигнат от МК кандидат, преди датата 

                                                 
2553 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-01/01, МК-XXVII -01/02 и МК-XXVII-01/03  
2554 Одитно доказателство № МК-XXVII-01/02; ЕРИК 
2555 Одитно доказателство № MK-XXVII-01/03  
2556 Одитно доказателство № MK-XXVII-01/02; ЕРИК 
2557 Одитни доказателства №№ МК- XXVII-01/01, МК-XXVII-01/02, МК- XXVII-01/03 и МК-XXVII-01/04; ЕРИК 
2558 Одитни доказателства №№ МК- XXVII-01/01, МК-XXVII-01/02 и МК-XXVII-01/04 
2559 Одитно доказателство № МК-XXVII-01/04 
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на съставяне на отчета2560, и имат характер на предоставени непарични средства.2561 Предвид 

на посоченото, размерът на разходите следва да бъде намален с 247 лв. и възлиза на 4 917 лв. 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.2562 

При направената документална проверка на плащания е установен един разход със 

стойностно изражение над 1 000 лв., който е извършен по банков път, в съответствие с 

изискванията на чл. 170, ал. 1 от ИК.2563  

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.2564 

Установените при одита разходи са документално обосновани, но не съответстват 

на отчетените, като са по-малко с 247 лв. 

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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 5 164 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК в размер на 4 917 лв. и предоставени непарични 

средства в размер на 247 лв., отговаря на отчетения и не надхвърля определения размер по  

чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения. 

 

Раздел Втори – МК ДОСТ 

Местна коалиция ДОСТ е регистрирана в ОИК Хитрино, в състав от две политически 

партии ПП БЗНС и ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“, 

и се представлява от Лютви Ахмед Местан. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК ДОСТ са в 

общ размер на 11 190 лв. Посочената сума представлява предоставени парични средства от 

издигнати от местната коалиция 14 кандидати.  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.2565 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответното приложение 

към него, и съответстват на отчетените.2566 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК ДОСТ 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 отразените в отчета. 

                                                 
2560 с платежно нареждане от 19.11.2019 г. 
2561 Одитно доказателство № МК-XXVII-01/02 
2562 Одитно доказателство № МК-XXVII-01/05 
2563 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-01/01, МК-XXVII-01/02 и МК-XXVII-01/04 
2564 Одитно доказателство № МК-XXVII-01/04 
2565 Одитни доказателства № МК-XXVII-02/01 и № МК-XXVII-02/02  
2566 Одитни доказателства № МК-XXVII-02/01 и № МК-XXVII-02/02; ЕРИК 
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2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК ДОСТ са предоставени парични 

средства от 14 кандидати, издигнати от местната коалиция, в размер над една минимална 

работна заплата. 

Информацията за кандидатите, предоставили средства на МК, заедно с декларации по 

чл. 169, ал. 2 от ИК, е изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания за 

включването й в ЕРИК, в законоустановения 7-дневен срок, в съответствие с изискването на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.2567 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2568  

От МК ДОСТ са спазени изискванията на ИК за изпращане в Сметната палата на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК ДОСТ е  

4 969 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2569 

Всички отчетени средства са за външни услуги, разходвани за плакати, флаери, 

диплянки и масови прояви.2570 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.2571 

При направената документална проверка на плащания не са установени разходи на 

стойност над 1 000 лв., поради което не е възникнала необходимост от извършването им по 

банков път.2572  

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.2573 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 4 969 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения. 
 

Раздел Трети – МК ДБГ 

Местна коалиция ДБГ е регистрирана в ОИК Шумен, в състав от шест политически 

партии – ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, ПП „ГЛАС НАРОДЕН“,  

ПП ДБГ, ПП ЕНП, ПП НДСВ и ПП ССД. Местната коалиция се представлява от Даниела 

Кирилова Русева. 

                                                 
2567 Одитно доказателство № MK- XXVII-02/03  
2568 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-02/01, МК- XXVII-02/02 и МК-XXVII-02/04; ЕРИК 
2569 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-02/01, МК- XXVII-02/02 и МК-XXVII-02/04 
2570 Одитно доказателство № МК-XXVII-02/04 
2571 Одитно доказателство № МК-XXVII-02/05 
2572 Одитни доказателства № МК-XXVII-02/01 и № МК-XXVII-02/04 
2573 Одитно доказателство № МК-XXVII-02/04 
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1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК ДБГ са в общ 

размер на 4 900 лв. Посочената сума представлява предоставени парични средства от 

издигнати от местната коалиция 9 кандидати.  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.2574 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответното приложение 

към него, и съответстват на отчетените.2575 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК ДБГ 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 отразените в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК ДБГ са предоставени парични 

средства от 9 кандидати, издигнати от коалицията, в размер под  минималната работна заплата. 

Информацията за кандидатите, предоставили средства на МК, е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания за включването й в ЕРИК, в законоустановения  

7-дневен срок, в съответствие с изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от 

същата норма.2576 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2577  

От МК ДБГ са спазени изискванията на ИК за изпращане в Сметната палата на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК ДБГ е  

4 861 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2578 

Отчетените средства са разходвани за материали – 126 лв., външни услуги – 4 659 лв., 

формирани от разходи за медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, масови прояви и наеми 

на помещения и такси – 76 лв.2579 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК ДБГ с информацията, 

предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи съответстват на 

отчетените.2580 

                                                 
2574 Одитни доказателства № МК-XXVII-03/01 и № МК-XXVII-03/02  
2575 Одитни доказателства № МК-XXVII-03/01 и № МК-XXVII-03/02; ЕРИК 
2576 Одитно доказателство № MK-XXVII-03/03  
2577 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-03/01, МК-XXVII-03/02 и МК-XXVII-03/04; ЕРИК 
2578 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-03/01, МК- XXVII-03/02 и МК-XXVII-03/04 
2579 Одитно доказателство № МК-XXVII-03/04 
2580 Одитно доказателство № МК-XXVII-03/05 
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При направената документална проверка на плащания е установен един разход на 

стойност над 1 000 лв., който е извършен по банков път, в съответствие с изискванията на  

чл. 170, ал. 1 от ИК.2581  

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.2582 

Установените при одита 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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 4 861 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения. 

 

Раздел Четвърти – МК АБВ 

Местна коалиция АБВ е регистрирана в ОИК Шумен, в състав от две политически 

партии – ПП АБВ и ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, и се представлява от 

Валентин Велиславов Велев. 
 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК АБВ са в общ 

размер на 2 200 лв. Посочената сума представлява направени дарения от четири физически 

лица, в размер на 1 700 лв. и предоставени парични средства от двама от издигнатите от 

местната коалиция кандидати, в размер на 500 лв.  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци и юридически лица.2583 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него, и съответстват на отчетените.2584  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК АБВ 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 отразените в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на МК АБВ са направени парични дарения 

от 4 физически лица и са предоставени парични средства от 2 кандидати, издигнати от местната 

коалиция, в размер под една минимална работна заплата. 

Информацията за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените дарения, 

и за имената на кандидати и размера на предоставените от тях средства, е изпратена в Сметната 

                                                 
2581 Одитни доказателства № МК-XXVII-03/01 и № МК-XXVII-03/04 
2582 Одитно доказателство № МК-XXVII-03/04 
2583 Одитни доказателства № МК-XXVII-04/01 и № МК-XXVII-04/02  
2584 Одитни доказателства № МК-XXVII-04/01 и № МК-XXVII-04/02; ЕРИК 
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палата по време на предизборната кампания за включването й в ЕРИК, в законоустановения 7-

дневен срок, в съответствие с изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 

от същата разпоредба.2585 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на МК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2586  

От МК е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работила във връзка с предизборната кампания.2587  

От МК АБВ са спазени изискванията на ИК за изпращане в Сметната палата на 

информация по време на предизборната кампания, за включването й в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК АБВ е  

2 200 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета. 

Всички отчетени средства са разходвани за външни услуги, предназначени за медийни 

услуги и за плакати, флаери и диплянки.2588 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.2589 

При направената документална проверка на плащания е установен един разход на 

стойност над 1 000 лв., който е извършен по банков път, в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК2590  

Разходите на местната коалиция са документално обосновани и отразени в отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с проведените избори.2591 

Установените при одита разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените. 

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  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 2 200 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК, отговаря на отчетения и не надхвърля определения 

размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3, т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения. 

 

Раздел Пети – МК БЗНС 

Местна коалиция БЗНС е регистрирана в ОИК Шумен, в състав от две политически 

партии ПП БЗНС и ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“, 

и се представлява от Лютви Ахмед Местан. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

                                                 
2585 Одитно доказателство № MK-XXVII-04/03  
2586 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-04/01, МК- XXVII-04/02 и МК-XXVII-04/04; ЕРИК 
2587 ЕРИК 
2588 Одитно доказателство № МК-XXVII-04/04 
2589 Одитно доказателство № МК-XXVII-04/05 
2590 Одитни доказателства № МК-XXVII-04/01 и № МК-XXVII-04/04 
2591 Одитно доказателство № МК-XXVII-04/04 
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Отчетените приходи за финансирането на предизборната кампания на МК БЗНС са в 

общ размер на 1 775 лв. Сумата е посочена в отчета като предоставени парични средства от 

партия2592, участваща в местната коалиция.  

От извършената документална проверка е установено, че приходите са отчетени 

неправилно като парични средства в раздел I „Набрани средства за финансиране на 

предизборната кампания” и Приложение МК 1 на отчета за приходите, разходите и поетите 

задължения за плащане, вместо като непарични средства, предоставени от политическа партия, 

участваща в МК.2593 

Констатираното несъответствие не влияе върху общия размер на приходите на МК.  

Не са установени направени дарения от физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица.2594 

Установените при проверката приходи са отразени в отчета и в съответните приложения 

към него, и съответстват на отчетените.2595  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на чл. 168, ал. 1 

от ИК. 

От МК 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 при проверката приходи са документално обосновани и съответстват 

на отразените в отчета. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
При одита не е установена информация2596, която МК БЗНС е следвало да изпраща по 

време на предизборната кампания, за включване в ЕРИК.2597  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Общият размер на отчетените разходи за предизборната кампания на МК БЗНС е  

1 775 лв. Средствата неправилно са отчетени в раздел II на отчета за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане - „Извършени разходи за предизборната кампания”, вместо в 

раздел III – „Обща стойност на получените непарични средства”. Въз основа на установеното, 

общият размер на разходите на МК следва да е с нулева стойност. 

Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки и/или услуги, 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.2598 

В информацията, предоставена пред Сметната палата от доставчици на стоки и услуги, 

не са посочени разходи, извършени от МК.2599 

Установено е несъответствие по отношение размера на декларираните разходи, като 

отчетените са с 1 775 лв. повече. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
2592 ПП ДОСТ 
2593 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-05/01, МК-XXVII-05/02 и МК-XXVII-05/03 
2594 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-05/01, МК-XXVII-05/02 и МК-XXVII-05/03  
2595 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-05/01; МК-XXVII-05/02 и МК-XXVII-05/03; ЕРИК 
2596 Чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК 
2597 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-05/01, МК-XXVII-05/02 и МК-XXVII-05/03; ЕРИК 
2598 Одитни доказателства №№ МК-XXVII-05/01, МК-XXVII-05/02 и МК-XXVII-05/03 
2599 Одитно доказателство № МК-XXVII-05/04 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 775 лв., 

формиран е от предоставени на МК непарични средства на стойност 1 775 лв., отговаря на 

отчетения и не надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“, във връзка с ал. 3,  

т. 1 от ИК. 

Установеният общ размер на финансирането съответства на отчетения. 

 

ГЛАВА ХХVIII 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

 

Част А 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

1. Обща информация 

В проведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове в област Ямбол 

са взели участие 10 ИнК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени2600  

9 ИнК, от които три са с декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под 

1 000 лв., а от шест са представени отчети с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация за тези ИнК не са 

установени данни, различни от отчетените от тях.2601 

Одит за съответствие е извършен2602 на 1 ИнК с декларирани приходи, разходи и поети 

задължения на стойност над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчета на ИнК от 

област Ямбол, включен в обхвата на одита, е 11 560 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника – ИнК ОИК в област Ямбол Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1. ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ Ямбол 11 560 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТ: 11 560 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на ИнК в област Ямбол 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверения при 

одита инициативен комитет.2603 

 

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на ИнК в област 

Ямбол 
Установеният общ размер на средствата, които инициативният комитет от област Ямбол 

е разходвал за финансиране на предизборната си кампания, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в ИК.2604 

 

Раздел Първи – ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ 

                                                 
2600 Приложение № 2 
2601 Одитно доказателство № 2 
2602 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
2603 Чл. 168 от ИК 
2604 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ИК 
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Инициативен комитет ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ е регистриран за участие в 

проведените на 27.10.2019 г. избори за кмет на община Ямбол, с представляващ Георги 

Николаев Георгиев. 

 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ 

СЛАВОВ 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 11 570 лв., от които 9 000 лв. са предоставени парични средства от издигнатия 

кандидат, 1 120 лв. са предоставени парични средства от 2 членове на ИнК и  

1 450 лв. са направени дарения от 3 физически лица.2605  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета и на 

отразените в съответните приложения към него.2606 

Всички приходи са постъпили по банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания, в т.ч. един приход в размер над 1 000 лв., като с постъпването му по банков път е 

изпълнено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2607 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени са изискванията на чл. 168,  

ал. 1 от ИК. 

От ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ 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 съответстват на декларираните в отчета на 

инициативния комитет. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ от  

3 физически лица са направени 3 дарения и са предоставени парични средства от издигнатия 

кандидат и от 2 членове на ИнК.2608  

Направените дарения и предоставените средства от членовете на ИнК са в размер под 

една минимална работна заплата и не е възникнала необходимост за предоставяне на 

декларации за произход на средствата за публикуване в ЕРИК.2609 

Предоставените средства от издигнатия кандидат са в размер над една минимална 

работна заплата, с което са възникнали обстоятелства за представяне на декларация за 

произход на средствата.2610 

В законоустановения 7-дневен срок е предоставена за публикуване в ЕРИК информация 

за имената на дарителите, вида, целта и размера на направените от тях дарения, имената на 

издигнатия кандидат и членовете на ИнК, размера на предоставените от тях средства, както и 

1 декларация за произход на средствата от кандидата на ИнК, с което са спазени изискванията 

на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.2611  

                                                 
2605 Одитно доказателство № ИнК-XXVIII-01/01; ЕРИК 
2606 Одитно доказателство № ИнК-XXVIII-01/01; ЕРИК 
2607 Одитно доказателство № ИнК-XXVIII-01/01 
2608 Одитни доказателства № ИнК-XXVIII-01/01 и № ИнК-XXVIII-01/02; ЕРИК 
2609 Одитни доказателства № ИнК-XXVIII-01/01 и № ИнК-XXVIII-01/02 
2610 Одитно доказателство № ИнК-XXVIII-01/01 
2611 Одитно доказателство № ИнК-XXVIII-01/02; ЕРИК 
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Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на ИнК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2612  

От ИнК е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за наименованието на 

доставчик на медийни услуги, с който е работил във връзка с предизборната кампания.2613 

Предоставената от ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ 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 за предизборната кампания на ИнК ГЕОРГИ 

ИВАНОВ СЛАВОВ е 11 560 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2614 

От общо отчетените разходи, 9 028 лв. (78 на сто) са разходи за външни услуги и  

2 532 лв. са разходи за такси.2615 

Отчетените разходи за външни услуги са за: медийни услуги от електронни медии, 

плакати, флаери, диплянки, брошури и други, наеми за помещения, транспортни средства, 

рекламни съоръжения и др. и други разходи за външни услуги (реклама/билборд).2616 

Извършена е сравнителна проверка на разходите на ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ 

с информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от инициативния комитет.2617 

Отчетените разходи от ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ са документално обосновани 

с първични счетоводни документи и съответстват на установените при извършената 

проверка.2618 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2619 

Отчетените разходи от ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ са документално 

обосновани и съответстват на установените от извършените проверки. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е в размер на 11 560 лв., формиран е от извършените разходи от ИнК и не 

надхвърля определения размер по чл. 165, ал. 3, т. 3 от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Част Б  

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

1. Обща информация 

В изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г., в област 

Ямбол са взели участие 6 МК, регистрирани от съответните ОИК и издигнали кандидати за 

                                                 
2612 Одитни доказателства №№ ИнК-XXVIII-01/01, ИнК-XXVIII-01/03 и ИнК-XXVIII-01/04 
2613 ЕРИК 
2614 Одитни доказателства № ИнК-XXVIII-01/01 и № ИнК-IX-01/03; ЕРИК 
2615 Одитно доказателство № ИнК-XXVIII-01/01; ЕРИК 
2616 Одитни доказателства № ИнК-XXVIII-01/01 и № ИнК-XXVIII-01/03 
2617 Одитни доказателства № ИнК-XXVIII-01/03 и № ИнК-XXVIII-01/04 
2618 Одитно доказателство № ИнК-XXVIII-01/03 
2619 Одитни доказателства № ИнК-XXVIII-01/01 и № ИнК-XXVIII-01/03 
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съответните населени места. От обхвата на одита на етап планиране са изключени2620  

2 МК, от които една е с декларирани приходи, разходи и поети задължения на стойност под  

1 000 лв., а от втората е представен отчет с нулеви стойности. При извършените насрещни 

проверки с предоставената от доставчиците на стоки и услуги информация, за тези МК не са 

установени данни, различни от отчетените от тях.2621 

Одит за съответствие2622 е извършен на 4 местни коалиции с декларирани приходи, 

разходи и поети задължения над 1 000 лв. 

Общият размер на финансирането на предизборната кампания по отчети на местните 

коалиции от област Ямбол, включени в обхвата на одита, е 15 411 лв. 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на участника ОИК в област 

Ямбол 

Общ размер на 

финансиране 

(лв.) 

1 АТАКА(АБВ) Стралджа 4 500 

2 ГЕРБ (АТАКА, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, СДС) Тунджа 6 968 

3 НФСБ (НФСБ и БЗНС) Тунджа 1 106 

4 СДС (ЗНС, СДС) Ямбол 2 837 

ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОТЧЕТИ: 15 411 

 

2. Спазване на забраните, свързани с финансирането и подпомагането на 

предизборната кампания на МК в област Ямбол 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания на проверените при 

одита местни коалиции.2623 

  

3. Общ размер на финансирането на предизборната кампания на МК в област 

Ямбол 
Установеният общ размер на средствата, които местните коалиции от област Ямбол са 

разходвали за финансиране на предизборната си кампании, не надхвърля общия размер за 

финансиране, определен в Изборния кодекс.2624 

 

Раздел Първи – МК АТАКА (АБВ) 

Местна коалиция АТАКА (АБВ) е регистрирана в ОИК Стралджа, в състав от  

2 политически партии – ПП АТАКА и ПП АБВ, и се представлява от Гроздан Иванов Иванов. 

 

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., MK АТАКА (АБВ) отчита приходи в общ размер на 4 500 лв., представляващи 

предоставени парични средства от издигнати кандидати от местната коалиция.  

Не са установени предоставени непарични средства от кандидати, както и направени 

дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.2625 

                                                 
2620 Приложение № 2 
2621 Одитно доказателство № 2 
2622 Чл. 172, ал. 6 от ИК и Приложение № 1 
2623 Чл. 168 от ИК 
2624 Чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК 
2625 Одитни доказателства №№ МК-XXVIII-01/01, МК-XXVIII-01/03, МК-XXVIII-01/04 и МК-XXVIII-01/05 
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Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета и на 

отразените в съответното приложение към него.2626 

Не са установени предоставени средства на стойност над 1 000 лв., поради което не е 

възникнала необходимост от постъпването им по банков път.2627 

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От MK АТАКА (АБВ) 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на MK АТАКА (АБВ) са предоставени 

парични средства в размер над една минимална работна заплата от 5 издигнати кандидати от 

местната коалиция.2628 

В законоустановения 7-дневен срок от МК е подадена за публикуване в ЕРИК 

информация за имената на 5 издигнати кандидати, за размера на предоставените от тях 

средства, както и 5 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.2629  

Не са установени направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически 

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

с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на MК, за които е следвало да се изпраща 

информация за публикуване в ЕРИК.2630 

Предоставената от MK АТАКА (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 общ размер на разходите за предизборната кампания на  

MK АТАКА (АБВ) е 4 500 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за 

получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2631 

От общо отчетените разходи, 1 080 лв. са разходи за материали и 3 420 лв. са за външни 

услуги (76 на сто). Отчетените разходи за външни услуги са за плакати, флаери, диплянки, 

брошури и други.2632  

По данни от доставчици на медийни услуги, предоставили информация в Сметната 

палата, не са установени предоставени стоки и/или услуги на MK АТАКА (АБВ).2633 

Отчетените разходи от MK АТАКА (АБВ) са документално обосновани и съответстват 

на установените при извършената проверка.2634 

                                                 
2626 Одитни доказателства № МК-XXVIII-01/01 и № МК-XXVIII-01/03; ЕРИК 
2627 Одитно доказателство № МК-XXVIII-01/03 
2628 Одитно доказателство № МК-XXVIII-01/03 
2629 Одитно доказателство № МК-XXVIII-01/02 
2630 Одитни доказателства №№ МК-XXVIII-01/01, МК-XXVIII-01/04 и МК-XXVIII-01/05 
2631 Одитни доказателства №№ MК-XXVIII-01/01, MК-XXVIII-01/04 и MК-XXVIII-01/05; ЕРИК 
2632 Одитни доказателства № MК-XXVIII-01/01 и № MК-XXVIII-01/04 
2633 Одитно доказателство № МК-XXVIII-01/05 
2634 Одитно доказателство № МК-XXVIII-01/04 
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Не са установени разходи на стойност над 1 000 лв. и не е възникнала необходимост от 

извършването им по банков път.2635  

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е в размер на 4 500 лв., формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК. 

 

Раздел Втори – МК ГЕРБ (АТАКА, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, СДС) 

Местна коалиция ГЕРБ (АТАКА, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, СДС) е регистрирана в 

ОИК Тунджа, в състав от 4 политически партии – ПП „АТАКА“, ПП „ГЕРБ“, ПП ЗС „АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ“ и ПП СДС. Местната коалиция се представлява от Димитър Ангелов 

Иванов. 

 

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., MK ГЕРБ (АТАКА, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, СДС) отчита приходи в общ 

размер на 6 968 лв., представляващи предоставени парични средства от ПП „ГЕРБ“, участник 

в местната коалиция. Средствата са постъпили по банковата сметка, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания на местната коалиция.2636 

Не са установени предоставени средства от издигнати кандидати, както и направени 

дарения от еднолични търговци, физически и/или юридически лица.2637 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета и на 

отразените в съответното приложение към него.2638 

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са 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 съответстват на декларираните в отчета на 

местната коалиция. 

 

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

ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК (за предоставени средства от издигнати кандидати от МК, направени 

дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица, както и социологически и 

рекламни агенции и агенции за осъществяване на връзки с обществеността, предоставили 

стоки и/или услуги на MК), за които е следвало да се изпраща информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.2639 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

                                                 
2635 Одитни доказателства № MК-XXVIII-01/01 и № MК-XXVIII-01/04 
2636 Одитно доказателство № МК-XXVIII-02/01 
2637 Одитни доказателства №№ MК-XXVIII-02/01, MК-XXVIII-02/02 и MК-XXVIII-02/03 
2638 Одитно доказателство № МК-XXVIII-02/01; ЕРИК 
2639 Одитни доказателства №№ MК-XXVIII-02/01, MК-XXVIII-02/02 и MК-XXVIII-02/03 
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Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на MK ГЕРБ (АТАКА, 

ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, СДС) е 6 968 лв., като не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.2640 

От общо отчетените разходи 1 627 лв. са за материали, 5 180 лв. са за външни услуги 

(74 на сто) и 161 лв. са за банкови такси.2641 

Отчетените разходи за външни услуги са за плакати, флаери, диплянки, брошури и 

други, наеми на помещения и други разходи за външни услуги (копирни услуги).2642 

По данни от доставчици на медийни услуги, предоставили информация в Сметната 

палата, не са установени предоставени стоки и/или услуги на местната коалиция.2643 

Отчетените разходи от MK ГЕРБ (АТАКА, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, СДС) са 

документално обосновани и съответстват на установените при извършената проверка.2644 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки разход със стойностно изражение над 1 000 лв. е извършен по 

банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.2645 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на установените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания съответства на 

отчетения и е в размер на 6 968 лв., формиран е от извършените разходи от МК и не надхвърля 

определения максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от МК. 

 

Раздел Трети – МК НФСБ (НФСБ и БЗНС) 

Местна коалиция НФСБ (НФСБ и БЗНС) е регистрирана в ОИК Тунджа, в състав от  

2 политически партии – ПП НФСБ и ПП БЗНС, и се представлява от Недка Христова Карска. 

 

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., MK НФСБ (НФСБ и БЗНС) отчита приходи в общ размер на 1 106 лв., 

представляващи предоставени парични средства от ПП НФСБ, участник в местната 

коалиция.2646 

При проверката не са установени направени дарения от физически лица, юридически 

лица и еднолични търговци, както и предоставени средства от издигнати кандидати на 

местната коалиция.2647 

При извършената документална проверка е установено, че от ПП НФСБ, по банковата 

сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания на местната коалиция, са 

преведени средства в размер на 670 лв. Същевременно, от ПП НФСБ са платени рекламни и 

други материали, на обща стойност 528 лв., които са предоставени на МК за финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания. Същите представляват предоставени непарични 

                                                 
2640 Одитни доказателства № MК-XXVIII-02/01 и № MК-XXVIII-02/02 
2641 Одитно доказателство № МК-XXVIII-02/02 
2642 Одитно доказателство № МК-XXVIII-02/02 
2643 Одитно доказателство № МК-XXVIII-02/03 
2644 Одитно доказателство № МК-XXVIII-02/02 
2645 Одитнo доказателствo № MК-XXVIII-02/01 
2646 ЕРИК 
2647 Одитни доказателства №№ МК-XXVIII-03/01, МК-XXVIII-03/02 и МК-XXVIII-03/03 
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средства и са неправилно отразени като предоставени собствени парични средства от 

политическа партия, участник в коалицията. Въз основа на установеното, отчетеният общ 

размер на предоставените парични средства от партии, участващи в МК, следва да се намали с 

436 лв. и възлиза на 670 лв. Общият размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания на МК следва да се увеличи с 92 лв. и възлиза на 1 198 лв.2648 

Отчетените приходи са документално обосновани, като общият им размер не 

съответства на установения и е с 92 лв. по-малък. В Приложение МК 1 към отчета, размерът 

на предоставените парични средства от ПП НФСБ следва да е 670 лв., а общата стойност на 

предоставените непарични средства от ПП НФСБ - 528 лв. 

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са 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 не съответстват на отчетените, като са с 

92 лв. повече. 

 

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

ал. 2, т.т. 5, 6, 8 и 9 от ИК (за предоставени средства от издигнати кандидати от, направени 

дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица, както и социологически и 

рекламни агенции и агенции за осъществяване на връзки с обществеността, предоставили 

стоки и/или услуги на MК), за които е следвало да се изпраща информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.2649 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на  

MK НФСБ (НФСБ и БЗНС) е 1 106 лв., като не са отчетени и не са установени поети 

задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на 

отчета.2650 

Отчетените разходи са за външни услуги - за плакати, флаери, диплянки, брошури и 

други.2651 

При проверката е установено, че извършени разходи от ПП НФСБ, в размер на  

528 лв., представляващи предоставени непарични средства на МК, са неправилно отразени и 

като разходи в отчета на МК. Същевременно не са отчетени 33 лв., представляващи разходи за 

банкови такси. Въз основа на установеното, общият размер на разходите възлиза на 611 лв. 

По данни от доставчици на медийни услуги, предоставили информация в Сметната 

палата, не са установени предоставени стоки и/или услуги на MK НФСБ (НФСБ и БЗНС).2652 

Отчетените разходи от MK са документално обосновани и съответстват на установените 

при извършената проверка, с изключение на включените и като разходи 528 лв., 

представляващи предоставени непарични средства от ПП НФСБ, и на неотчетените 33 лв. за 

банкови такси.2653 

                                                 
2648 Одитни доказателства № МК-XXVIII-03/01 и № МК-XXVIII-03/02 
2649 Одитни доказателства №№ MК-XXVIII-03/01, MК-XXVIII-03/02 и MК-XXVIII-03/03 
2650 Одитни доказателства № MК-XXVIII-03/01 и № MК-XXVIII-03/02; ЕРИК 
2651 Одитно доказателство № МК-XXVIII-03/02 
2652 Одитно доказателство № МК-XXVIII-03/03 
2653 Одитно доказателство № МК-XXVIII-03/02 
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Не са установени разходи в размер над 1 000 лв., с което не е възникнала необходимост 

от извършването им по банков път.2654 

Установените разходи са документално обосновани и не съответстват на 

отчетените, като са по-малко с 495 лв. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  
Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 1 139 лв., 

формиран е от извършените разходи от МК в размер на 611 лв. и от предоставените непарични 

средства на обща стойност 528 лв., и не съответства на отчетения, като е с 33 лв. повече. 

Установеният общ размер на финансиране не надхвърля определения максимален общ размер 

по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране несъответства на отчетения от МК, като 

е с 33 лв. повече. 

 

Раздел Четвърти – МК СДС (ЗНС, СДС) 

Местна коалиция СДС (ЗНС, СДС) е регистрирана в ОИК Ямбол, в състав от  

2 политически партии – ПП СДС и ПП ЗНС, и се представлява от Павел Георгиев Додов и 

Красимир Вълчев Динчев. 

 

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., MK СДС (ЗНС, СДС) отчита приходи в общ размер на 2 840 лв., представляващи 

направени дарения от шест физически лица.2655 

При извършената документална проверка е установено, че за отчетени приходи в размер 

на 10 лв. не са представени документи, с което установените приходи възлизат на 2 830 лв. и 

съответстват на отразените в Приложение МК 2.1 към отчета - получените дарения от 

физически лица. 

Установените при проверката приходи са с 10 лв. по-малко от декларираните в отчета 

на MK СДС (ЗНС, СДС).2656 

Не са установени предоставени средства от издигнатите кандидати от местната 

коалиция, направени дарения от еднолични търговци, физически и юридически лица.2657 

Не са установени приходи в размер над 1 000 лв., поради което не е възникнала 

необходимост от реализирането им по банков път.2658 

Спазени са законовите забрани на чл. 168, ал. 1 от ИК по отношение на декларираните 

от МК приходи за финансиране на предизборната кампания. 

От MK СДС (ЗНС, СДС) 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 не съответстват на отчетените, като са с 

10 лв. по-малко. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                 
2654 Одитни доказателства № MК-XXVIII-03/01 и № MК-XXVIII-03/02  
2655 Одитно доказателство № МК-XXVIII-04/02; ЕРИК 
2656 Одитно доказателство № МК-XXVIII-04/02; ЕРИК 
2657 Одитни доказателства № МК-XXVIII-04/01 и № МК-XXVIII-04/02 
2658 Одитни доказателства № МК-XXVIII-04/01 и № МК-XXVIII-04/02 
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За финансиране на предизборната кампания на MK СДС (ЗНС, СДС) са направени шест 

дарения от шест физически лица. Размерът на направените дарения не надхвърля минималната 

работна заплата и за тях не са възникнали обстоятелства за подаване на декларации за произход 

на дарените средства.2659 

В нарушение на изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, в законоустановения 7-дневен срок 

по време на предизборната кампания, от местната коалиция, не е изпратена информация за 

имената на дарителите, вида, целта и размера на направените от тях дарения, за включване в 

ЕРИК.2660 Информацията за дарителите на МК е изпратена в Сметната палата ведно с отчета за 

приходите, разходите и поетите задължения. 

Не са установени социологически и рекламни агенции и агенции за осъществяване на 

връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на MК, за които е следвало да се 

изпраща информация за публикуване в ЕРИК.2661 

От МК СДС (ЗНС, СДС) не са спазени изискванията на ИК за изпращане по време на 

предизборната кампания на изискуемата информация за направени дарения на МК, за 

публикуване в ЕРИК.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 
Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на MK СДС (ЗНС, 

СДС) е 2 837 лв., като не са отчетени и не са установени поети задължения за получени стоки 

и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.2662 

От общо отчетените разходи, 2 824 лв. са разходи за външни услуги (99,5 на сто) и  

13 лв. са за такси. Отчетените разходи за външни услуги са за медийни услуги от електронни 

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

онлайн новинарски услуги, за плакати, флаери, диплянки, брошури и други, за наеми за 

помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и др., и за телефони, пощенски и 

куриерски услуги.2663  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че не са документално обосновани отчетените разходи за такси в 

размер на 13 лв., с което установените разходи възлизат на 2 824 лв. 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от МК СДС (ЗНС, СДС) с 

информацията, предоставена от доставчици на стоки и услуги. Установените разходи 

съответстват на отчетените от местната коалиция.2664 

Отчетените разходи от MK СДС (ЗНС, СДС) са документално обосновани и 

съответстват на установените при извършената проверка, с изключение на 13 лв.2665 

Не са установени разходи на стойност над 1 000 лв. и не е възникнала необходимост от 

извършването им по банков път.2666  

Установените разходи на MK СДС (ЗНС, СДС) са документално обосновани и не 

съответстват на отчетените, като са с 13 лв. по-малко. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

                                                 
2659 Одитно доказателство № МК-XXVIII-04/02 
2660 ЕРИК 
2661 Одитни доказателства №№ МК-XXVIII-04/01, МК-XXVIII-04/02, МК-XXVIII-04/03 и МК-XXVIII-04/04 
2662 Одитни доказателства № MК-XXVIII-04/01 и № MК-XXVIII-04/03; ЕРИК 
2663 Одитни доказателства №№ MК-XXVIII-04/01, MК-XXVIII-04/03 и МК-XXVIII-04/04 
2664 Одитно доказателство № МК-XXVIII-04/04 
2665 Одитно доказателство № МК-XXVIII-04/03 
2666 Одитни доказателства № MК-XXVIII-04/01 и № MК-XXVIII-04/03 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е в размер на 

2 824 лв., формиран е от установените извършени разходи от МК и не съответства на отчетения, 

като е с 13 лв. по-малко. Установеният общ размер на финансиране не надхвърля определения 

максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ИК. 

Установеният общ размер на финансиране не съответства на отчетения от МК, 

като е с 13 лв. по-малко. 

 

Част четвърта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въз основа на резултатите от извършения одит за съответствие на декларираните 

приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания за изборите за общински 

съветници и кметове, проведени през 2019 г. – местни коалиции и инициативни комитети, са 

налице основания за изразяване на следното заключение: 

1. По отношение спазване на законовите изисквания относно срока за представяне пред 

Сметната палата на отчета за приходите разходите и поетите задължения за плащане във връзка 

с предизборната кампания и съдържанието на отчета, са констатирани следните 

несъответствия: 

а) от 1 ИнК отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във 

връзка с предизборната кампания е представен в Сметната палата със закъснение; 

б) от 1 МК не е изпълнено изискването на ИК за прилагане на извлечение от банковата 

сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания, към отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения за плащане; 

в) от 2 МК не са представени в Сметната палата, общо 2 декларации за произход на 

дарени средства. 

2. По отношение спазване на законовите изисквания на чл. 171, ал 3 и ал. 4 от ИК за 

изпращане на информация по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, са 

констатирани несъответствия при 14 ИнК и 38 МК. 

3. По отношение спазване на законовите изисквания на чл. 170, ал. 1 от ИК относно 

финансирането на приходите и разходите, във връзка с предизборната кампания, на стойност 

над 1 000 лв., да се извършва по банков път, е констатирано несъответствие при 5 МК. 

4. По отношение на размера на декларираните приходи и общия размер на финансиране 

на предизборната кампания е констатирано несъответствие между отчетените и установени 

при одита приходи, както и между декларирания общ размер на финансиране и установения 

при проверката, съответно с 22 007 лв. и 23 572 лв. 

5. По отношение на спазване на законовите изисквания на чл. 165 от ИК относно общия 

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

кметове, е констатирано несъответствие при 1 ИнК. 

 

Част пета 

ОТГОВОРИ НА ОДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Фактите и обстоятелствата, установени при одита и отразени в съответните раздели от 

Част А Инициативни комитети/Част Б Местни коалиции в съответната глава (от I до XXVIII) 

на Част трета „Констатации“ от одитния доклад, са съгласувани с представляващите на 

одитираните участници в изборите. От една МК2667 е изразено несъгласие относно 

                                                 
2667 МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, регистрирана в ОИК Русе 
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констираното несъотвествие между размера на установентие при одита разходи за 

предизборната кампания и отчетените от местната коалиция.  

 

 

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 795 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 № 442 от 26.11.2020 г. на Сметната палата. 
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ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0600101219 

 

№ Приложение Брой 

страници 

1 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети по 

области и общини, на които е извършен одит за съответствие 

9 

2 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети по 

области и общини, на които не е извършен одит за съответствие от 

Сметната палата 

13 

3 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети, 

неспазили чл. 172, ал. 1 от ИК 

1 

4 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети, 

неспазили изискването на чл. 172, ал. 1 от ИК за представяне на 

извлечение на банковата сметка с отчета за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания 

1 

5 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети, 

неподали декларации по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ИК 

1 

6 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети, 

нарушили разпоредбите на чл. 171 от ИК 

2 

7 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети, 

нарушили чл. 170, ал. 1 от ИК 

1 

8 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети по 

области и общини, които нямат нарушения на ИК 

5 

9 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети, 

нарушили чл. 165 от ИК 

1 

10 Списък на участниците в изборите за общински съветници и кметове, 

проведени през 2019 г. - местни коалиции и инициативни комитети с 

установени по време на одита несъответствия в размера на приходите и 

на общия размер на финансиране на предизботните кампании 

3 
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Приложение № 1 

СПИСЪК 

на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - 

местни коалиции и инициативни комитети по области и общини, на които е извършен одит за 

съответствие 

 
Община № Участник 

МК 

Сума 

по 

отчет 

в лв. 

№ Участник 

ИнК 

Сума 

по 

отчет   

в лв. 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Банско       1 ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ  3 890 

Гърмен 1 ГЕРБ (БЗНС) 1 018       

Благоевград 
2 ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) 

15 000 
2 

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ  
21 154 

Разлог 

3 

ПБСД (ССД, ЗС АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ) 

2 000 

  

    

Благоевград 4 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ) 18 340       

ОБЛАСТ БУРГАС 

Бургас 1 НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ДРП 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, БЗНС, РДП, 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ) 

14 000 1 ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 

ГЕОРГИЕВ 

2 250 

      2 ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ 

НИЗАМОВ 

2 034 

Карнобат 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ (АБВ И ОБТ 

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ) 

2 554 3 ГЕОРГИ ИВАНОВ 

ДИМИТРОВ 

2 261 

Несебър 3  НОВА АЛТЕРНАТИВА (ПП НОВА 

АЛТЕРНАТИВА И ПП МИР) 

8 500 4 НИКОЛАЙ КИРИЛОВ 

ДИМИТРОВ 

16 610 

4 СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ (ПП СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПП 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, 

ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) 

8 000       

Поморие 5 ДВИЖЕНИЕ 21 (АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ/АБВ/) 

1 484       

Приморско 6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР 

(ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ, 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС) 

2 451       

ОБЛАСТ ВАРНА  

Варна 1 ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ/ПП ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН/ПП СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ 

2 530 1 БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ 

НАТОВ 

3 400 

Долни чифлик     
  

2 ГРИГОР АСЕНОВ 

ГРИГОРОВ 

5 000 

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Свищов 1 

ААЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА 

ПЕТКОВ, БНД 

9 760 1 ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ 

 

 

5 019 
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Велико Търново 2 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ 

(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

25 427 

      

Горна 

Оряховица 

3 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ 

(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

9 808 

     

Свищов 4 ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

1 200 

      

Велико Търново 5 ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ 

(ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) 

2 300 

      

Горна 

Оряховица 

6 СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

(СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) 

10 545 

      

ОБЛАСТ ВИДИН 

Видин 1 АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 3 579       

2 ВМРО БНД (АБВ, НФСБ) 8 050       

3 СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) 16 200       

Димово 4 НОВОТО ВРЕМЕ 1 248       

ОБЛАСТ ВРАЦА 

Борован 

1 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

(ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, 

ПП  ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ-ДПС, ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СЪЮЗ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ПП 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 

СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД –НДСВ, ПП 

СДС, ПП НОВОТО ВРЕМЕ И ПП 

ВОЛЯ)  

1 057 

      

Враца 

2 

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

ЦЕНТЪР-БДЦ (АБВ, ЗС АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ, РДП) 

1 052       

3 

БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА 

СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И 

АПАТИЯТА (БАСТА) (ПП БАСТА, ПП 

ДПС, ПП НДСВ, ПП ПОЛИТИЧЕСКО 

ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, 

ПП НОВОТО ВРЕМЕ) 

3 478       

Мездра 
4 

АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, 

ВОЛЯ, АБВ) 
7 350       

5 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

(ПП НФСБ, ПП БСД, РАДИКАЛИ, ПП 

СДС) 

8 480 

      

Роман 6 АБВ /СДС, АТАКА, АБВ/ 2 559       

ОБЛАСТ ГАБРОВО 

Габрово 
1 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, АБВ/ 
9 444 

  

    

2 
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ (ВМРО-БНД, СДС) 
10 669 
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Дряново 

3 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ, 

БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА) 

8 454 

1 МИРОСЛАВ СЕМОВ 

СЕМОВ 

6 750 

4 

ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ПП 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, 

ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

2 500 

      

Севлиево 
5 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /АБВ, ДВИЖЕНИЕ 

21, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ/ 
7 831 

2 БОГОМИЛ ИВАНОВ 

ПЕТКОВ 

10 150 

6 

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ (ПП ВМРО – БНД, ПП 

БАСТА) 

11 429 

      

Трявна 
7 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

/ДВИЖЕНИЕ 21/ 
2 000 

3 ИВО ЦВЕТАНОВ 

БАЛЕВСКИ 

2 020 

8 

БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 

/БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ/ 

3 500 

      

9 

МИР (КОАЛИЦИЯ БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

МИР, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АБВ) 

5 003 

      

ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

Балчик 1 АБВ-ЗСАС 1 652 1 НИКОЛАЙ ДОБРЕВ 

АНГЕЛОВ 

2 847 

2 ВМРО /ГЕРБ, СДС/ 31 900       

Добрич 3 ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) 19 630       

  4 ГЕРБ (СДС) 41 820       

  5 НФСБ /АБВ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, 

ЗНС/ 
56 992 

      

Добрич-селска 6 ГЕРБ (ЗНС) 6 170       

Каварна 7 ГЕРБ (СДС) 
2 068 

2 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА 

БОНЧЕВА 

2 775 

  8 АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) 6 140       

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ  

Джебел 

      

1 САБАХАТИН САЛИ 

ГЬОКЧЕ 

5 068 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

Дупница 1 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ /ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН И СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ/ 

1 320       

2 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА /ПП ВМРО –

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ, ПП НФСБ, ПП БЗНС, ПП 

БДС РАДИКАЛИ, ПП ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПП НДСВ, 

ПП ДВИЖЕНИЕ №21, ПК ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА/ 

5 000       

Кюстендил 

 

 

3 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  ГЕРБ (ПП 

ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, 

ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) 

21 117 

1 ЗДРАВКО СТОЙНЕВ 

МИЛЕВ 10 650 
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 4 ГЛАС НАРОДЕН/ ПП МИР, 

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ПАРТИЯ 

ГЛАС НАРОДЕН 

2 600 

    

  

Невестино       
2 ДИМИТЪР ИВАНОВ 

СТАМЕНКОВ 
1 343 

Сапарева баня       
3 КОСТАДИН ИВАНОВ 

НИКОЛОВ 
1 500 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 

Тетевен 1 АБВ (НПСД ОБТ) 1 640       

Троян 2 ГЛАС НАРОДЕН 3 044       

Ябланица 3 ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 4 250       

ОБЛАСТ МОНТАНА 

Берковица 1 ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 4 340       

Георги 

Дамяново 

2 
БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ 

(НОВА АЛТЕРНАТИВА) 1 434       

Монтана 

3 СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД И ЗНС) 22 300       

4 
ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЬЮЗ АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ) 1 767       

5 НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ) 4 165       

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

Белово 1 ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН (ПП 

ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН И ПП 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ) 

2 853       

  2 АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

(КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ, ПП КОМУНИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ПП НОВА 

ЗОРА, ПП ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКО 

ГЛАСНОСТ, ПП КЛУБ ТРАКИЯ), ПП 

АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21, КП 

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

(ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН 

ХУМАНИЗЪМ, ПП БЪЛГАРСКА 

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПП 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО, 

ПП БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА, ПП 

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ) 

3 382       

Брацигово 3 ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ /ДБГ И ССД/ 

4 000       

Велинград 4 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ) 

5 000 1 РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ 

ДИМОВ 

1 500 

Пазарджик 

 

 

 

 

5 ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ПП БЪЛГАРСКИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП 

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, 

ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ) 

3 740       
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6 НОВОТО ВРЕМЕ 80 000       

7 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /ПП 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП 

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ПП 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ, ПП НФСБ, ПП „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ/ 

13 600       

8 АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

(АБВ, ДВИЖЕНИЕ 21, 

АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ) 

12 500       

Пещера 9 ВМРО-БНД (СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, 

НФСБ) 

4 150       

10 ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ (ВОЛЯ) 1 500       

Септември 11 ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 2 900       

12 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 2 762       

Стрелча       2 ГЕОРГИ КИРИЛОВ 

ПАВЛОВ 

2 600 

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Брезник 1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ) 1 001 1 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ 

УЗУНОВ 1070 

Радомир 2 ВМРО-БНД (БДЦ) 1 420 2 

СИЛВИЯ ИВАНОВА 

МИРЧЕВА 1073 

Перник 

3 

ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ПП 

ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА 

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ)   6 380       

Радомир 4 ГЕРБ 4 582    

Перник 
5 

ПП ЕНП /ПП НИКОЛА ПЕТКОВ, ПП 

БЗНС И ПП БДФ/ 3 000       

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

Белене 1 ГЕРБ (СДС) 1 510       

Долна 

Митрополия 
2 

ГЕРБ (БЗНС, ВМРО – БНД, СДС) 1 500 

  

  

  

Долни Дъбник 
3 

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ 1 500 

  

  

  

Искър 4 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 11 840       

Никопол 5 ГЕРБ /ВМРО-БНД/ 1 010       

Плевен 
6 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ 16 673 
1 

ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ 

СПАРТАНСКИ 

26 300 

Пордим 7 ГЕРБ /АБВ,ВМРО-БНД, БЗНС/ 1 528       

Червен бряг 

8 
ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ССД, АБВ, КП 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНАТА, МИР) 2 727 

  

  

  

9 ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ 2 680 

  

  

  

10 НОВОТО ВРЕМЕ 5 800       

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Асеновград 1 НФСБ ВМРО БНД 4 984       
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Карлово 2 СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) 2 240       

3 СДС (ПП ГЕРБ) 5 600       

Куклен 

4 

ЗС АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 

(ПП НФСБ, ПП СДС, ПП  АБВ, ПП ЗС 

АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 6 000       

Марица 5 ГЕРБ (ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) 3 232       

Пловдив 6 НФСБ (ВМРО - БНД) 78 783       

Родопи 7 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 3 335       

8 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 2 400       

9 ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ* 300       

Сопот 
10 ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ") 2 700       

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

Разград 
1 

ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-

БНД) 
7 359   

    

2 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, 

ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ)(СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, 

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ) 

11 837   

    

ОБЛАСТ РУСЕ 

Русе 1 СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

(СДС, ДБГ, ССД, БНД И ДВИЖЕНИЕ 

21) 

29 575 

      

  2 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ 

ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, ПД 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

119 011 

      

  3 ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) 

45 631 

      

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

Силистра 1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /КП БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, ПАРТИЯ НДСВ, 

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР/ 

13 941       

2 АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

/КП АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ, ПП ВМРО-

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ, ПП ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ, ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ/ 

2 700       

Тутракан 3 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 4 800 1 ДИМИТЪР ВЕНКОВ 

СТЕФАНОВ 

4 270 

ОБЛАСТ СЛИВЕН 

Сливен 

 1 БАСТА (ПП БАСТА, ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СЪЮЗ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 4 000 
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2 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

(ПП ДВИЖЕНИЕ 21, ПП ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ, КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО 

ЗА ПРОМЯНА) 2 500 

      

3 НФСБ (НФСБ, БЗНС) 2 943       

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

Баните 1 НОВОТО ВРЕМЕ (ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СЪЮЗ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 

1 060       

Девин 2 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ, БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ) 

8 402       

3 МИР (КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР) 

1 572       

Златоград 4 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВМРО- 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ) 

4 500       

Неделино       1 БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 2 595 

Смолян 5 НОВОТО ВРЕМЕ (ДВИЖЕНИЕ 21, ЗС 

АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, НОВОТО 

ВРЕМЕ) 

85 154 2 МИРОСЛАВ СЪБЕВ 

ФИСИНСКИ 

2 560 

  

  
    

3 МЕДИХА САЛИХОВА 

ЗАИМОВА 

1 570 

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД 

Столична 1 ГЕРБ /СДС/ 385 753 1 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 

ВАКЛИН 

10 440 

  2 ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ) 

45 950 2 БОРИС БОРИСЛАВОВ 

БОНЕВ 

24 887 

  3 НФСБ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) 75 773 3 ВАСИЛ БОЖИДАРОВ 

ЦОЛОВ 

6 750 

        4 ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ 2 306 

  

  
    

5 ЛИЛИЯ ПЕТРОВА 

ДОНКОВА 

1 854 

  

  
    

6 МАЯ БОЖИДАРОВА 

МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА 

229 779 

        7 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ 16 900 

  

  
    

8 РАДОСЛАВ СТОИЛОВ 

КАРАТАНЧЕВ 

60 000 

  

  
    

9 САМУИЛ ЧАВДАРОВ 

ПОПОВ 

1 080 

  

  
    

10 СТЕФАН КИРИЛОВ 

СТЕФАНОВ 

40 900 

ОБЛАСТ СОФИЙСКА 

Божурище 1 ВОЛЯ 1 796       

  2 ГЕРБ СДС 1 796       

Ботевград 3 

ДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА 

БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА 28 798 1 

МАЯ СТЕФАНОВА 

ПЕНЧЕВА 1 350 

Горна Малина 4 ГЕРБ ВМРО 1 676 2 

АНГЕЛ ДИМИТРОВ 

ЖИЛАНОВ 1 500 

Драгоман 5 АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 1 317       
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Елин Пелин 6 АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 3 733       

Етрополе       3 

ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ 

ДИМИТРОВ 3600 

Златица 7 

ГЛАС НАРОДЕН (ПП ГЛАС 

НАРОДЕН, ПП БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ И ПП 

ЕВРОРОМА) 7 155       

Костинброд 8 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ,ПП АБВ) 

1 170   

    

9 ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ 

9 556   

    

Пирдоп 10 МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) 

2 526       

Самоков 11 ВМРО-БНД СДС 1 100 4 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 

ДЖЕЛЕПОВ - ЛЪВСКИ 

1488 

12 БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 

АБВ 

11 000       

Своге 13 ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ 26 434       

  14 АБВ 2 000       

  15 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ ДБГ 

1 420       

  16 ГЕРБ СДС 4 516       

Челопеч       5 АЛЕКСИ ИВАНОВ 

КЕСЯКОВ 

1020 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

Гълъбово 1 ДПС (БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ) 

11 160       

  2 БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ (АТАКА) 

2 460       

Казанлък 3 АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 102 050       

Раднево 4 МИР (ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, 

ДПС, БСД) 

6 270       

Стара Загора 5 ВОЛЯ 4 246       

6 ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 2 000       

Чирпан 7 ГЕРБ (ПП НФСБ, ПП СДС, ПП БЗНС, 

ПП АБВ, ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ И 

ПП АТАКА) 

3 278       

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

Антоново       

1 

РУМЕН ВАСИЛЕВ 

РАФАИЛОВ 

1 500 

Търговище 1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ И АБВ) 

11 827 

      

2 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 2 500       

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Димитровград 1 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 18 492       

Хасково 2 

ВОЛЯ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ 

1 217 
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ОБЛАСТ ШУМЕН 

Върбица       1 РЕДЖЕБ АЛИЕВ 6 100 

Каспичан       2 МИЛЕНА НЕДЕВА 3 750 

Нови пазар 

1 НИЕ ГРАЖДАНИТЕ (АБВ, 

ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, КОАЛИЦИЯ 

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ) 4 950       

Хитрино 2 ДОСТ (ДОСТ, БЗНС) 11 190       

Шумен 
3 ДБГ (БНД, ЕНП, ССД, ГЛАС 

НАРОДЕН, НДСВ) 4 900       

  4 АБВ (СДП) 2 200       

  
5 

БЗНС (БЗНС, ДОСТ) 1 775 
  

    

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

Стралджа 1 АТАКА (АБВ/АЛТЕРНАТИВА  

ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/) 

4 500 

      

Тунджа 2 ГЕРБ /АТАКА, 

ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, СДС/ 

6 968 

      

  3 НФСБ /НФСБ И БЗНС/ 1 106       

Ямбол 4 СДС /ЗНС, СДС/ 2 840 1 ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ 11 570 
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Приложение № 2 

СПИСЪК 

на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - 

местни коалиции и инициативни комитети по области и общини, на които не е извършен одит  

 
Община № Участник 

МК 

Сума по 

отчет 

в лв. 

№ Участник 

ИнК 

Сума по 

отчет 

в лв. 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Банско 1 ВМРО- КП „АЛТЕРНАТИВА 

НА ГРАЖДАНИТЕ“ 

0       

Благоевград 2 ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП 

ОСД, ПП ЗНС) 

1 000 1 МЕТОДИ КИТАНОВ ЦОНЕВ 0 

      2 ЛЕФТЕР МАРИНОВ 

ЕДИПОВ 

0 

      3 ЙОРДАН ВЕНЧОВ 

КИТАНОВ  

0 

      4 ВЕНЦИСЛАВ БОГДАНОВ 

СОТИРОВ  

300 

Гоце Делчев 3 „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ“ (АБВ) 

1 000 5 ТОДОР АСЕНОВ 

ЛИБЯХОВСКИ  

200 

4 ЗНС (СДС, ДБГ, ВМРО – БНД, 

ССД) 

100       

Гърмен       6 ИВАН ВАЛЕРИЕВ 

ИЖБЕХОВ 

30 

Кресна 5 „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” (АБВ) неподаден 7 ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ неподаден 

      8 ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ неподаден 

Петрич 6 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

/ВЪЗРАЖДАНЕ/  

неподаден 9 ПЕТЪР БОЖИДАРОВ 

ДИНЕВ 

неподаден 

7 АБВ /БДЦ/  0       

8 НИКОЛА ПЕТКОВ 

/ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ, БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ/ 

неподаден       

Разлог       10 ИВАН МАРИНОВ 

КАТРАНДЖИЕВ 

162 

Сандански 9 НФСБ (ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ, НФСБ) 

276       

10 БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ (БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ -ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ) 

0       

11 РЕД, ЗАКОННОСТ И 

СПРАВЕДЛИВОСТ (РЗС, 

ВОЛЯ) 

0       

Сатовча 

 

      11 РУМЕН БИСЕРОВ 

ХАДЖИЕВ 

0 
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       12 ВАЛЕНТИНА АЛЕКОВА 

МИЦИКУЛЕВА 

10 

Струмяни 12 ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

(„ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ“, „ВОЛЯ“ 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“) 

0       

Хаджидимово 13 ,, ДПС (НДСВ)“ 990 13 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ 60 

Якоруда       14 ХАЛИЛ ДЖЕМАЛ МУСА неподаден 

ОБЛАСТ БУРГАС 

Айтос 1 ВОЛЯ (“БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” - 

БДЦ) 

4 1 АХМЕД АКИФ АХМЕД 0 

2 ВМРО – БНД (ВМРО – БНД И 

НФСБ) 

0 2 СЮЛЕЙМАН ЕМИН 

САДУЛА 

0 

Бургас       3 МАРТИН ПЛАМЕНОВ 

ПЕНЧЕВ 

неподаден 

Камено       4 ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ 57 

Малко 

Търново 

      5 ПЕТКО ДИМИТРОВ 

ЯНГЬОЗОВ 

120 

Поморие 3 БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ (БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ И ПП 

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА  БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ”) 

0 6 ОСМАН ОСМАН СМАИЛ 0 

  4 ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН 

(ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН –

ВОЛЯ) 

0 7 ГЮЛФИЕ МЕХМЕД ХАСАН 0 

  5 НФСБ (НФСБ И ВМРО - БНД) 96       

Приморско       8 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 

АПОСТОЛОВ 

0 

Руен       9 САДРЕДИН ЮМЕР ОСМАН 0 

      10 ХЮСЕИН ИБРЯМ ЮСЕИН 98 

      11 ХЮСЕИН ЗЮЛКАРНЕ 

СЕЙДАХМЕД 

0 

      12 ДОБРИН БОНЧЕВ 

СТОЯНОВ 

0 

      13 АДЕМ ХЮМЕТ ХЮСЕИН 177 

      14 РАМАДАН ЮМЕР МЕХМЕД 0 

Средец 6 КОАЛИЦИЯ БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ (КОАЛИЦИЯ„БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ”, ПП 

”ВЪЗРАЖДАНЕ”) 

716       

ОБЛАСТ ВАРНА  

Белослав 
1 

НФСБ (ПП ВМРО-БНД И ПП 

НФСБ) 

212 
    

  

Варна 2 ПП НИКОЛА ПЕТКОВ/ПП 

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 

0 1 МАЯ ЕМИЛОВА ДОНЕВА 0 

  

 

 

3 СВОБОДА (ПП СВОБОДА 

/БЪЛГАРСКА 

0 2 РАДОСТИН ПЕТРОВ 

ЗАГОРЧЕВ 

0 
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 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ) 

 

Вълчи дол 4 ПП НИКОЛА ПЕТКОВ (ПП 

НИКОЛА ПЕТКОВ, ПП 

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ, СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ) 

300 3 БОГДАН ДОЧЕВ 

БОГДАНОВ 

125 

Девня 
5 

ВМРО-БНД (ПП НФСБ И ПП 

ВМРО-БНД) 

0 

4 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ 

ДИМИТРОВ 

0 

Долни 

чифлик 
6 

ВОЛЯ 101 
5 

АТАНАС ЯНАКИЕВ 

КАТЕЛИЕВ 

0 

  
    

6 
НЕДКО ЯНАКИЕВ 

ЖЕЛЯЗКОВ 

0 

  
    

7 
ФИЛИЗ РАФЕТОВ 

АХМЕДОВ 

0 

Дългопол       8 БЕКИР НАИЛ БЕКИР 0 

      9 НИАЗИ ХАСАН ХАСАН 0 

      10 ХАСАН АЛИ ХАСАН 0 

Провадия 7 ПП НИКОЛА ПЕТКОВ/ПП 

ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ 

0 

    

  

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Велико 

Търново 

      1 НЕДЬО ЛАЗАРОВ 

ГЕОРГИЕВ 

40 

      2 АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА 

АЛЕКСИЕВА-БЕРЕНСКА 

20 

      3 МАЛИНА ТЕМЕЛКОВА 

ПОПОВА 

20 

      4 ХРИСТО РАШКОВ 

ХРИСТОВ 

150 

Елена 1 ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ) 

101       

Лясковец 2 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ (ВОЛЯ, НФСБ) 

4       

Павликени 3 ВОЛЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ 

101 5 АЛБЕНА ЙОРДАНОВА 

ТОДОРОВА 

200 

4 ВМРО БНД (ПП НФСБ, ПП 

ВМРО, ПП ЗНС) 

0       

Полски 

Тръмбеш 

5 ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

ВМРО-БНД-РЗС 

0 6 ТИХОМИР ВЕЛИЧКОВ 

МАРИНОВ 

37 

        7 АНАТОЛИ АЛЕКСАНДРОВ 

АЛЕКСАНДРОВ 

0 

        8 КРАСИМИР БЛАГОМИРОВ 

КОЛЕВ 

0 

        9 АТАНАС ИЛИЕВ 

АТАНАСОВ 

100 

        10 РОСЕН КАЛУШКОВ 

АСЕНОВ 

0 

        11 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ 

ЧАКЪРОВ 

0 
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Свищов       12 НИКОЛА ТЕОДОРОВ 

ТЕРЗИЕВ 

0 

Сухиндол       13 ПЛАМЕН ДИМИТРОВ 

ЧЕРНЕВ 

320 

ОБЛАСТ ВИДИН 

Белоградчик 1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ДПС 894       

Видин       1 СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ 

ФЛОРОВ 

0 

Грамада 2 НОВА АЛТЕРНАТИВА 0       

Димово 3 ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ 

0       

Макреш 4 СДС ЗНС БЗНС И БДСР 0       

Ново село       2 БОРИСЛАВ ТОШЕВ 

КРУМОВ 

150 

      3 БЛАГУНА ЕВТИМОВА 

НИКОЛОВА 

10 

      4 ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ 

СТОЕНЕЛОВ 

630 

Чупрене 5 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 108       

ОБЛАСТ ВРАЦА 

Бяла Слатина 1 СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ”(ПП ВМРО-БНД, ПП 

СДС, ПП ЗНС) 

0       

2 ПП ВОЛЯ (ПП АЛТЕРНАТИВА 

ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 

(АБВ), ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ“) 

281       

3 НОВОТО ВРЕМЕ 45       

Враца       1 ИВАН НИКОЛОВ УЗУНОВ 0 

      2 ГЕОРГИ ИВАНОВ 

КОМИТСКИ 

136 

Козлодуй 4 БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП 

АБВ, ПП БДЦ) 

0 3 СИМЕОНКА ИВАНОВА 

КАМЕНОВА 

250 

5 НДСВ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) 0 4 РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНОЕВ 917 

Криводол 6 ПП БДЦ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ 

АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ, АБВ ) 

50 5 ПОЛИНА ЗДРАВКОВА 

КОМИТСКА 

136 

      6 ИЛИЯ ТОДОРОВ 

ПЕРЧИНКОВ 

198 

Мездра 7 ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА 

ПРОЛЕТ (ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ- АТАКА) 

120 7 РОСЕН ВАЛЕНТИНОВ 

ЦЕНОВ 

4 

  8 НДСВ ( ЗС АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ, НОВОТО 

ВРЕМЕ, ДПС) 

0 8 ГАЛИЛЕЙ МАРИНОВ 

ГРЪБЛЕВ 

неподаден 

Мизия 9 НОВОТО ВРЕМЕ (ДПС;ПП 

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

СЪЮЗ“РАДИКАЛИ“) 

0       

Оряхово 10 ПП НДСВ(ПП ДПС) 507       
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Роман 11 ДПС / ВОЛЯ, ЗС АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ , НОВОТО 

ВРЕМЕ, НДСВ / 

0       

Хайредин 12 ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ (ВМРО-БНД) 

0       

13 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

СЪЮЗ“РАДИКАЛИ“ (ПП СЪЮЗ 

НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, 

ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ),ДПС И ВОЛЯ 

0       

  14 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП 

НИКОЛА ПЕТКОВ) 

неподаден       

ОБЛАСТ 

ГАБРОВО 

            

Габрово       1 АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ 

ГЕНЕВ 

10 

        2 ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ 0 

        3 КОЛЬО МИХАЙЛОВ 

СТАНЕВ 

10 

Драново 1 ПП ВМРО - БНД /ПП НФСБ, ПП 

ВМРО –БНД/ 

807       

Севлиево 2 ПП НФСБ (ПП НФСБ, БДС 

РАДИКАЛИ) 

711       

ОБЛАСТ ДОБРИЧ  

Балчик       1 РУМЕН ПЕТКОВ НИКОЛОВ 50 

      2 ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 55 

Генерал 

Тошево 

1 ПП НИКОЛА ПЕТКОВ 

(ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ) 

0 3 КОСТАДИН АТАНАСОВ 

КОСТАДИНОВ 

0 

2 ГЕРБ (СДС) 944       

Добрич-

селска 

      4 АНТОН РОСЕНОВ 

ГЕОРГИЕВ 

20 

      5 ИВАН  ЖЕЛЯЗКОВ 

ИВАНОВ 

0 

Тервел       6 СТАНИМИР НЕДКОВ 

ЛЮБЕНОВ 

0 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

Бобов дол 1 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗС 

„АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ” 

544       

Бобошево 2 СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ (НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ 

ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, 

ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И 

ВОЛЯ) 

0 1 ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА 

СПАСОВА 

неподаден 

3 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 913       

Дупница 4 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 

„НОВОТО ВРЕМЕ“ 

911 2 КИРИЛ ЧАВДАРОВ 

ОГНЕНСКИ 

0 
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Кюстендил 5 ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА / ПП 

ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И 

КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА/ 

0 3 СЛАВИ ПЕТРОВ КАШКИН неподаден 

6 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 928 4 СПАСКА АСЕНОВА 

МЕТОДИЕВА 

23 

      5 ЙОРДАН ДРАГАНОВ 

АНГЕЛОВ 

неподаден 

      6 МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА 

КОСТАДИНОВА 

неподаден 

      7 ПЛАМЕН ВАСИЛИЕВ 

ИЛИЕВ 

неподаден 

Невестино 7 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

(ВМРО – БНД И ЗНС) 

516       

8 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 865       

Рила 9 КОАЛИЦИЯ ДБГ /ВМРО-БНД, 

СДС, НФСБ, БДС 

“РАДИКАЛИ“, “НИКОЛА 

ПЕТКОВ“/ 

0       

Сапарева баня 10 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ВМРО-

БНД“ /ЗНС И АБВ/ 

0 8 РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА 

СУСАНИНА 

500 

Трекляно 11 НДСВ 995       

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ  

Джебел       1 ВЕДАТ ИСМАИЛ АПТУЛА 24 

Кърджали       2 СЕВИМ САЛИ САЛИФ 0 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 

Априлци 1 НСФБ /СДС БДС РАДИКАЛИ 

ДБГ/ 

0       

Летница       1 КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ 

ДЖОНЕВ 

250 

Ловеч 2 ОБТ-АБВ 960 2 ЦВЕТОСЛАВА СЪЙКОВА 

БАНЕВА 

0 

Луковит       3 НИНА ГЕОРГИЕВА 

ВАЦОВА 

0 

Тетевен 3 ПП ВМРO БНД 0       

ОБЛАСТ МОНТАНА 

Берковица 1 МК НДСВ (ДПС, НОВОТО 

ВРЕМЕ, ВОЛЯ) 

778 1 ИК ИВАН ТАШКОВ 0 

      2 ИК АНГЕЛ АНГЕЛОВ 320 

Бойчиновци 2 МК НДСВ (ДПС, НОВОТО 

ВРЕМЕ) 

340       

Брусарци 3 МК НДСВ (ДПС, НОВОТО 

ВРЕМЕ, ВОЛЯ) 

90 3 ИК ПЕТЪР СПАСОВ 250 

      4 ИК ОГНЯН ЙОРДАНОВ 0 

Вълчедръм 4 МК ДПС (НДСВ) 995 5 ИК АЛЕКСАНДЪР ПАНОВ 0 

Вършец       6 ИК ОЛГА ЯНИЧКОВА 610 

Георги 

Дамяново 

      7 ИК ЛЮДМИЛ ФИДАНОВ 0 

Лом 5 МК НДСВ (ВОЛЯ, ДПС) 943       
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Медковец 6 МК ДПС (НДСВ, НОВОТО 

ВРЕМЕ) 

90       

Монтана       8 ИК ВАЛЕРИ СПАСОВ 0 

Чипровци       9 ИК ЦВЕТАН ИВАНОВ 104 

Якимово 7 МК ДПС (НДСВ, НОВОТО 

ВРЕМЕ, ВОЛЯ) 

90       

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

Батак 
  

    
1 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ГРАД 

БАТАК 

360 

Белово 1 ВМРО (ВМРО И ПП ГЛАС 

НАРОДЕН) 

0 2 ИВАН ГЕОРГИЕВ 

ЧЕРЕШАРОВ 

0 

Брацигово 2 ПП „ ОБЕДЕНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ“ /ВМРО-БНД/ 

480 3 ЙОРДАН АТАНАСОВ 

КАЗАКОВ 

0 

Велинград 
  

    

4 

СЛАВЧО ИВАНОВ 

ВАСИЛЕВ 

0 

  
    

5 

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ 

АНГЕЛОВ 

660 

Лесичово 3 СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ – БЪЛГАРСКИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“ (ССД-БЗНС) 

700 

    

  

Пазарджик 
  

    

6 

СВЕТЛИН ИВАНОВ 

МИШЕВ 

0 

Панагюрище 4 СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ, БЪЛГАРСКИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ 

379 

7 АНГЕЛ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ 

50 

  
    

8 
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ 

АЛЕКСАНДРОВ 

0 

Пещера 
  

    

9 

ИВАН РАНГЕЛОВ 

ЗЛАТИНОВ 

0 

  
  

    

10 

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ 

ХАРИЗАНОВ 

0 

Септември 
  

    

11 

НИКОЛАЙ БОРИСОВ 

НИКОЛОВ 

0 

        
12 

ГЕОРГИ НИКИФОРОВ 

ЦАНКОВ 

0 

ОБЛАСТ ПЕРНИК 

Ковачевци 1 АБВ/ГЕРБ/ 317 1 Ивайло Славчов Йорданов - 

ОбС  

0 

Перник 2 Български Демократичен Център 

- БДЦ (ЗС „Александър 

Стамболийски“, „РДП“, „БСДП“) 

444 2 Камелия Димитрова 

Божичкова- 

км. Дивотино  

0 

Радомир 3 БЗНС 260 3 Сашо Лазаров Луков-км. Дрен 0 

Трън 4 ВМРО-БНД (ВОЛЯ) /ПП 

"ВМРО-Българско национално 

движение"/ПП "Воля"/ 

0       

Земен 5 ПП ВМРО-БНД (ПП ВОЛЯ) 0       

6 БСП за България (БСП за 

България, АБВ, Атака) 

1 000       

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

Белене 1 ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 700 1 ОЛЕГ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ 0 
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Гулянци 2 БЗНС 450 2 МИХАИЛ ПЕЛЕВ 320 

            

Долна 

Митрополия 

      3 ВАНЬО ТРАНКОВ 100 

      4 ГЕОРГИ МАРИНИШЕВ 0 

      5 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 

ЗАХАРИЕВ 

0 

Кнежа 3 ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

882 6 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ 

ЖЕЛЕВ 

0 

      7 СТЕФАН ДИМИТРОВ 

МАНАВСКИ 

0 

Левски 4 МК ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ (ПП ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ 

(ДБГ) И ПП БЗНС) 

90 8 ВЕСЕЛИН ЗАРЕВ ПЛАЧКОВ 50 

      9 ИЛЧО СТЕФАНОВ ГАНЧЕВ 120 

Плевен 5 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НИЕ, 

ГРАЖДАНИТЕ“ 

264 10 РОБЕРТИН ДИМИТРОВ 

НИКОЛОВ 

86 

      11 РОСЕН ГЕОРГИЕВ 

РУСАНОВ 

20 

      12 ТИХОМИР МАРИНОВ 

ГЕОРГИЕВ 

0 

Пордим       13 АНГЕЛ МАНОЛОВ 

АПОСТОЛОВ 

120 

      14 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 

БАНЧЕВ 

120 

      15 СОНЯ БОРИСЛАВОВА 

ДАНЧЕВА 

500 

Червен бряг       16 АТАНАС ИВАНОВ БОТЕВ 300 

        17 ПЕПА ГЕОРГИЕВА 

НЕДКОВА 

200 

        18 ПЕТЬО ДИМИТРОВ ЙОТОВ 0 

        19 ПЛАМЕН ВИТКОВ 

ЦВЕТАНОВ 

0 

        20 ПОЛИНА ХРИСТОВА 

КРАЧУНОВА 

0 

        21 ТАНЯ ЦЕКОВА 

ДОНКИНСКА 

0 

        22 ХРИСТИЯН ПЕТКОВ 

ХЕРУВИМОВ 

0 

        23 ЯНИЦА ХРИСТОВА 

МИШЕВА 

0 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Асеновград 1 ВОЛЯ АБВ 4 1 ФИКРЕТ РЕМЗИ МУСТАФА 0 

2 

СДС БСДП 

0 

2 

САФЕТ САЛИМЕХМЕД 

ХАЛИБРЯМ 

0 

Брезово 
3 

СДС ( ВМРО - БЗНС ) 0 3 

СТАНКА ИЛИЕВА 

ЧОРТЕВА 0 

Калояново 4 СДС ( ПП БДЦ ) 70       

Карлово 

 

  

  

  

4 

РУМЕН ВАСИЛЕВ 

СТОЯНОВ 

0 
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       5 РУМЕН СТОЯНОВ ЗОНЕВ 0 

      6 МАНО ИВАНОВ МАНОВ 30 

  

  

  

7 

СТОЯН ГЕОРГИЕВ 

БОЗУКОВ 

50 

  

  

  

8 

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА 

ГЕОРГИЕВА 

75 

      9 ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ 40 

      10 ЛИЛО НЕШЕВ НЕШЕВ 0 

  

  

  

11 

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА 

САВОВА-ГЪНЧЕВА 

0 

Марица   

  

  

12 

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ 

КАРАДЖОВ 

0 

Перущица 5 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 0       

Първомай   

  

  

13 

ТОДОР ДИМИТРОВ 

НАЛБАНТОВ 

0 

      14 РАДКА ВЕЛЕВА ПЕТКОВА 300 

  

  

  

15 

НИКОЛАЙ ЗАПРЯНОВ 

КОЛЕВ 

0 

Раковски 6 

АБВ ( НДСВ ) 

0 

16 

ТОДОР ВАСИЛЕВ 

ЛАМБРЕВ 

350 

Садово 7 НФСБ ( БЗНС , СДС ) 0       

Съединение 8 ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА 

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ  

( ПП АБВ И ПП ВОЛЯ ) 

600 

17 

ИВАН ГЕОРГИЕВ 

ХАДЖИЙСКИ 

0 

Хисаря 9 СДС ( СДС , АБВ ) 510       

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

Исперих       1 РЕЙХАН ШЕРИФ ШЕРИФ неподаден  

      2 СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ 

СТОИМЕНОВ 

неподаден  

Кубрат 1 „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

(БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ) 

660       

Самуил       3 АЛЕКСАНДЪР ЦАНЕВ 

ДОЧЕВ 

0 

ОБЛАСТ РУСЕ 

Русе 1 МИР 850 1 СТЕФАН АНКОВ 

БОЯДЖИЕВ 

0 

  2 ВОЛЯ 101       

  3 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР) 

0       

Ценово       2 МИХАИЛ БИЛЕВ ПЕТКОВ 0 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

Алфатар       1 АНА ЙОСИФОВА 

СТОЯНОВА 

469 

Главиница 1 АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

0 2 НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ 

ЧЕРВЕНКОВ 

399 
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Дулово       3 АХМЕД ТАХИР АХМЕД 0 

      4 ТУРХАН МЕХМЕД 

АГАОГЛУ 

0 

      5 РЕЙХАН ШЕФКЪ НАЗИФ 0 

      6 ГЮЛСТУН АЛИ АЛЕКБЕР 300 

Тутракан 2 АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ (КП 

„АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „ВМРО-

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“, ПП „ПАРТИЯ НА 

ЗЕЛЕНИТЕ“, ПП 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОД 

0       

ОБЛАСТ СЛИВЕН 

Нова Загора       1 ИГНАТ ИВАНОВ ИГНАТОВ 30 

Твърдица 1  НФСБ 705       

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

Златоград       1 ДИМО ИВАНОВ УЗУНОВ 105 

      
2 

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 

АЛЕНДАРОВ 

0 

      3 ЗЕФИР БИЛКОВ МЕМОВ 200 

Неделино 1 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

(ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ) 

0 

  

    

Рудозем 2 ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) 

0 
  

    

Смолян       
4 

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ 

ВАСИЛЕВ 

0 

      
5 

ПЕНКА ВАСИЛЕВА 

ВАСИЛЕВА 

0 

      
6 

АННА ВЕСЕЛИНОВА 

КОЛЕВА 

0 

      7 СТОЯН МИТКОВ КОВАЧЕВ 0 

      

8 

СЛАВИ АЛЕКСЕЕВ КАРОВ 0 

Чепеларе 3 СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ (ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ) 

0 9 СЛАВКА ВАСИЛЕВА 

ЧАКЪРОВА 

950 

      
10 

НИКОЛА ВАСИЛЕВ 

УЧИКОВ 

0 

      
11 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 

УЧИКОВ 

0 

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД 

        1 БОРИС БОРИСЛАВОВ 

БОНЕВ 

500 

        2 ГЕОРГИ МИЛАНОВ 

МИЛАНОВ 

0 

        3 ГЕРГИН АЛЕКСАНДРОВ 

БОРИСОВ 

900 

        4 ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА 

ЧОБАНОВА 

0 
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        5 ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 

АСЕНОВ 

0 

        6 ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ 

ИГНАТОВ 

10 

        7 ЕВЕЛИНА ЛАТИЯН 

ЯНКОВА 

25 

        8 ЕЛЕОНОРА МИТКОВА 

АНГЕЛОВА 

0 

        9 ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ 

ИВАНОВ 

0 

        10 КРАСИМИР СТАНЧЕВ 

ГЬОРЕВ 

0 

        11 НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ 

ВЕСЕЛИНОВ 

0 

        12 РОСИЦА СТОЯНЧОВА 

СТОЯНЧОВА 

0 

        13 РУМЯНА СТОЯНЧОВА 

РАДЕВА 

0 

        14 СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА 

КРУМОВА 

50 

        15 ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА 

ЗДРАВКОВА 

0 

ОБЛАСТ СОФИЙСКА 

Антон 1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ неподаден       

Божурище       1 ГРИГОР СТЕФКОВ 

ГРИГОРОВ 

неподаден 

Ботевград       2 СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА 

ХРИСТОВА 

неподаден 

        3 ТОДОРКА ЦВЕТКОВА 

ПЕТРОВА 

неподаден 

        4 МАРГАРИТА ДИМЧЕВА 

ГЕОРГИЕВА 

неподаден 

Годеч 2 ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

0 5 РОСИЦА НИКОЛОВА 

АЛЕКСАНДРОВА 

неподаден 

Горна Малина 3 ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

0       

Драгоман 4 ВМРО-БНД 940       

Етрополе 5 ВМРО-БНД БАСТА 0       

6 ВОЛЯ 4       

Златица       6 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ 

ГОСПОДИНОВ 

неподаден 

      7 ДОНКА ТОДОРОВА 

КОЛЕВА-ТИНЧЕВ 

неподаден 

      8 НЕНКО НИКОЛОВ МИКОВ неподаден 

Ихтиман 7 ЕВРОРОМА 868       

Копривщица 8 ВОЛЯ (ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) 

689       

Костинброд 9 ВОЛЯ 401       

Мирково       9 ЕЦО БЛАГОЕВ ЕЦОВ неподаден 

Пирдоп       10 ЗЛАТКА ПАВЛОВА 

КЪНЕВА 

723 

Правец 10 ВОЛЯ 4       
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Самоков       11 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 

ДЖЕЛЕПОВ - ЛЪВСКИ 

20 

      12 ЛЮБОМИР БОРИСЛАВОВ 

БОРИСОВ 

неподаден 

      13 РОЗА ПАВЛОВА 

ТЕРЗИЙСКА 

неподаден 

Сливница 11 АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

200       

12 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ АБВ 1 000       

13 МИР 0       

Чавдар 14 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 000       

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

Братя 

Даскалови 

1 ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ 

0       

Казанлък       1 ДАНИСЛАВ МАРИНОВ 

ДОНЧЕВ 

0 

      2 ДИМИТЪР КОСТОВ 

ВАСИЛЕВ 

250 

      3 ДИМИТЪР ИВАНОВ 

КРЪСТЕВ 

300 

      4 ГЕОРГИ АНАСТАСОВ 

ГЕОРГИЕВ 

0 

      5 МАЯ ГЕНЧЕВА БЕРОВА 102 

      6 ХРИСТО ИВАНОВ 

ВАНЕДЖИКОВ 

0 

Николаево       7 РУМЕН ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ 0 

Павел баня 2 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ-БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ) 

50 8 РАЧО ГЕОРГИЕВ 200 

Раднево 3 ЗНС (ПП ВМРО-БНД) 0       

Стара Загора       9 ДОБРИ ГАНЧЕВ ДОБРЕВ 50 

      10 ГРОЗДАНКА ТОНЕВА 

ДИМОВА 

0 

      11 СЪБИ ИВАНОВ ДИМОВ 0 

Чирпан 4 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА (ПП ВМРО-БНД, 

КОАЛИЦИЯ НИЕ 

ГРАЖДАНИТЕ, КОАЛИЦИЯ 

АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ, ПП МИР, ПП 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ) 

0       

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

Антоново       1 РОСЕН ПЕТРОВ 

ДИМИТРОВ 

500 

Омуртаг       2 ИЛЯЗ ХАШЪМОВ ИЛЯЗОВ 138 

      3 САБРИ ИСМАИЛОВ 

ХАСАНОВ 

78 

      4 ХАСАН АХМЕДОВ 

ХАЛИЛОВ 

550 

Търговище 

 

 

 

1 ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

0 5 МЕХМЕД МЕХМЕДОВ 100 

      6 МАРИНЕЛА ДИНЕВА 

ЙОРДАНОВА 

635 
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       7 ПЕТЪР ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ 0 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Димитровград 1 НИЕ ГРАЖДАНИТЕ 940 1 АНДОН НИКОВ АНДОНОВ - 

км. Каснаково 

0 

Любимец 2 ВОЛЯ ПДС, БСДП 4       

Хасково       2 АТАНАС ВАНЧЕВ 

АТАНАСОВ 

50 

Свиленград 3 ВОЛЯ ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ   

АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ 

982       

ОБЛАСТ ШУМЕН 

Велики 

Преслав 

      1 ИК ЮРИЙ ЛОЗАНОВ 0 

      2 ИК АХМЕД АХМЕД 0 

Върбица 1 МК БЗНС (БЗНС, ДОСТ) 0       

Каолиново 2 МК ДОСТ (ДОСТ, БЗНС) 0 3 ИК АХМЕД МУСТАФА 0 

      4 ИК МУСТАФА МУСТАФА 0 

Каспичан       5 ИК ХРИСТО ХРИСТОВ неподаден  

        6 ИК ИВАЙЛО ПЕНЕВ 100 

Шумен       7 ИК ИРИНА ИЛИЕВА 650 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ  

Елхово 1 ПП СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

/ПП ЗНС, ПП СДС, ПП 

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ 

0 1 БОРИС ЯНЕВ БОРИСОВ 200 

Тунджа 2 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ /ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ, 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- 

ОБЕДИНЕНИЕ/ 

654 2 ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАНЕВ 300 

      3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

КОМИТОВ 

0 

      4 ДИМИТЪР ДУЧЕВ КОЙЧЕВ 0 

      5 МАРТИН ЯНКОВ ЕНЕВ 0 

      6 НЕЛА ДИМИТРОВА 

ИЛЧЕВА 

0 

      7 РОСЕН ГОСПОДИНОВ 

РУСЕВ 

10 

Ямбол       8 СТОЙКА ГЕОРГИЕВА 

ЖЕЛЯЗКОВА 

0 

      9 ТОДОР ИЛИЕВ ТЕНЕВ 0 
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Приложение № 3 

СПИСЪК 

на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - 

местни коалиции и инициативни комитети, неспазили чл. 172, ал. 1 от ИК 

      

Община № Участник 

МК 

№ Участник 

ИнК 

14. ПЕРНИК         

Радомир  

 

1  СИЛВИЯ ИВАНОВА 

МИРЧЕВА 
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Приложение № 4 

СПИСЪК 

на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - 

местни коалиции и инициативни комитети, неспазили изискването на чл. 172, ал. 1 от ИК 

за представяне на извлечение на банковата сметка с отчета за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания 

     

Община № Участник 

МК 

№ Участник 

ИнК 

5. ОБЛАСТ ВИДИН         

Димово 1 НОВОТО ВРЕМЕ   
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Приложение № 5 

     

СПИСЪК 

на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - 

местни коалиции и инициативни комитети, неподали  

декларации по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ИК 

     

Община № Участник 

МК 

№ Участник 

ИнК 

5. ОБЛАСТ ВИДИН         

Видин 1 СДС   

19. СИЛИСТРА      

Силистра 2 АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 
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Приложение № 6 

СПИСЪК 

на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - местни 

коалиции и инициативни комитети, нарушили разпоредбите на чл. 171 от ИК 

     

Община № Участник 

МК 

№ Участник 

ИнК 

1. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Благоевград 1 ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) 1  РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ 

Благоевград 2 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)   

Банско   2  ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ 

2. ОБЛАСТ БУРГАС  

Бургас 3 НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ  3 ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 

ГЕОРГИЕВ 

Бургас   4 ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ 

НИЗАМОВ 

Несебър 4 СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ  

  

3. ОБЛАСТ ВАРНА  

Варна 5 ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ/ПП ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН/ПП СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ 

  

4. ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

Свищов   5  ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ 

Велико Търново 65 ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ)     

Горна Оряховица 7 СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС 

НАРОДЕН) 

    

5. ОБЛАСТ ВИДИН  

Видин 8 АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ)   

Видин 9 

СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-

Р)   

Димово 10 НОВОТО ВРЕМЕ   

7. ОБЛАСТ ГАБРОВО 

  

Дряново   6 МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ 

Севлиево   7 БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ 

8. ОБЛАСТ ДОБРИЧ  

Балчик 11 ВМРО (ГЕРБ, СДС)   

Каварна 12 АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА)   

10. ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ  

Кюстендил 13 ГЕРБ   

12. ОБЛАСТ МОНТАНА  

Берковица 14 ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

    

Георги Дамяново 15 БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ   

Монтана 16 СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНДО, ЗНС)   
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13. ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК  

Белово 17 ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН    

Велинград 18 БСДП   

Пазарджик 19 ДБГ   

Пазарджик 20 НОВОТО ВРЕМЕ   

Стрелча   8 ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ 

14. ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Брезник 21 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ) 9 ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ  

Радомир   10 СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА 

15. ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

Червен бряг 22 НОВОТО ВРЕМЕ    

16. ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  

Асеновград 23 НФСБ    

Марица 24 ГЕРБ    

Родопи 25 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ   

Родопи 26 ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ     

17. ОБЛАСТ РАЗГРАД  

Разград 27 ВМРО-БНД (   

Разград 28 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ  

  

19. ОБЛАСТ СИЛИСТРА  

Силистра 

29 

АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ  

  

21. ОБЛАСТ СМОЛЯН  

Баните 30 НОВОТО ВРЕМЕ    

Девин 31 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ   

22. ОБЛАСТ СОФИЯ–ГРАД  

Столична    11 РАДОСЛАВ СТОИЛОВ 

КАРАТАНЧЕВ 

23. СОФИЯ–ОБЛАСТ  

Ботевград 32 ДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА 

БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА 

12 МАЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА 

Драгоман 

33 АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

  

Елин Пелин 

34 АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

  

Костинброд 35 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    

Самоков 36 ВМРО-БНД (СДС) 13 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 

ДЖЕЛЕПОВ - ЛЪВСКИ 

Своге 37 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ 

  

25. ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ  

Търговище 38 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА   

27. ОБЛАСТ ШУМЕН  

Върбица   14 РЕДЖЕБ ШАБАНОВ АЛИЕВ 
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Приложение № 7 

СПИСЪК 

 
на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - местни 

коалиции и инициативни комитети, нарушили чл. 170, ал. 1 от ИК 

 

Община № Участник 

МК 

№ Участник 

ИнК 

7. ОБЛАСТ ГАБРОВО  

Трявна 1 АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

/ДВИЖЕНИЕ 21/  
 

10. ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

Дупница 2 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА   

15. ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

Долна Митрополия 3 ГЕРБ 

(ПП ГЕРБ, ПП БЗНС, ПП ВМРО-БНД и ПП СДС) 

  

19. ОБЛАСТ СИЛИСТРА  

Силистра 4 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    

23. ОБЛАСТ СОФИЯ–ОБЛАСТ  

Самоков 5 БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ АБВ   
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Приложение № 8 

СПИСЪК 

на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - местни 

коалиции и инициативни комитети по области и общини, които нямат нарушения на ИК 

 

Община № Участник 

МК 

№ Участник 

ИнК 

1. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Гърмен 1 ГЕРБ (БЗНС)   

Разлог 2 

ПБСД (ССД, ЗС АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ)   

2. ОБЛАСТ БУРГАС  

Карнобат 

 

3 АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ  1 

ГЕОРГИ ИВАНОВ 

ДИМИТРОВ 

Несебър 4 НОВА АЛТЕРНАТИВА  

2 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ 

ДИМИТРОВ 

Поморие 5 ДВИЖЕНИЕ 21    

Приморско 6 МИР    

3. ОБЛАСТ ВАРНА 

Варна   3  ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ 

Долни чифлик   4 БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ 

НАТОВ 

4. ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Велико Търново 7 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    

Горна Оряховица 8 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    

Свищов 9 АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ 

НИКОЛА ПЕТКОВ, БНД 

  

Свищов 10 ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

  

5. ОБЛАСТ ВИДИН  

Видин 11 ВМРО – БНД (АБВ, НФСБ)   

6. ОБЛАСТ ВРАЦА  

Борован 12 СДС     

Враца 13 БДЦ      

Враца 14 БАСТА     

Мездра 

15 
АБВ 

    

Мездра 

16 
СДС 

  

Роман 

17 
АБВ  

  

7. ОБЛАСТ ГАБРОВО  

Габрово 18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    

Габрово 19 ВМРО-БНД    

Дряново 20 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ      

Дряново 21 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ    
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Севлиево 22 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (     

Севлиево 23 ВМРО – БНД     

Трявна 

24 

БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ  5 
 ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ 

Трявна 25 МИР    

8. ОБЛАСТ ДОБРИЧ  

Балчик 26 АБВ-ЗСАС 6 

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ 

АНГЕЛОВ 

Добрич 27 ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН)   

Добрич 28 ГЕРБ (СДС)   

Добрич 

29 

НФСБ (АБВ, ЗС АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС)   

Добрич-селска 30 ГЕРБ (ЗНС)   

Каварна 31 ГЕРБ (СДС) 7 

МИЛЕНА МИХАЙЛОВА 

БОНЧЕВА 

9. ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ  

Джебел     8  САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ  

10. ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

Дупница 32 ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ    

Кюстендил 33 ГЛАС НАРОДЕН  9 ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ 

Невестино 

 

  10 ДИМИТЪР ИВАНОВ 

СТАМЕНКОВ 

Сапарева баня   11 КОСТАДИН ИВАНОВ 

НИКОЛОВ 

11. ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 

Тетевен 

 

34 АБВ (НПСД ОБТ)     

Троян 35 ГЛАС НАРОДЕН     

Ябланица 36 ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 

    

12. ОБЛАСТ МОНТАНА  

Монтана 37 ВОЛЯ (ЗС АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ) 

    

Монтана 38 НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)     

13. ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК  

Белово 39 

АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ   

Брацигово 40 ДБГ   

Велинград   12 РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ 

Пазарджик 41 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    

Пазарджик 42 

АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ    

Пещера 43 ВМРО-БНД    

 
Пещера 44 

ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ“ 

(ВОЛЯ)   

Септември 45 ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ   

Септември 46 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ   
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14. ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Перник 47 

ЕНП  

 

 

Перник 48 

ВМРО-БНД  

 

 

Радомир 49 

ВМРО-БНД (БДЦ) 

 

 

Радомир 50 ГЕРБ   

15. ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  

Белене 51 ГЕРБ    

Долни Дъбник 

 

52 БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ  
 

Искър 53 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ   

Никопол 54 ГЕРБ   

Плевен 

 

55 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ 13 

ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ 

СПАРТАНСКИ 

Пордим 56 ГЕРБ    

Червен бряг 

 

57 ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ   
 

Червен бряг 58 ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ  

 

16. ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  

Карлово 59 СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ)   

Карлово 60 СДС (ПП ГЕРБ)   

Куклен 61 ЗС АЛЕКСАНДЪР    

Пловдив 62 НФСБ    

Родопи 63 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА 

  

Сопот 64 ВОЛЯ    

18. ОБЛАСТ РУСЕ 

Русе 65 СДС     

Русе 66 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (     

Русе 67 ВМРО – БНД     

19. ОБЛАСТ СИЛИСТРА  

Тутракан 68 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА 

14 ДИМИТЪР ВЕНКОВ 

СТЕФАНОВ 

20. ОБЛАСТ СЛИВЕН  

Сливен 69 БАСТА     

Сливен 

70 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА 

    

Сливен 71 НФСБ     

21. ОБЛАСТ СМОЛЯН  

Девин 72 МИР    

Златоград 73 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ    

Неделино   15 БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 
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Смолян 74 НОВОТО ВРЕМЕ  16 МИРОСЛАВ СЪБЕВ 

ФИСИНСКИ 

Смолян   17 МЕДИХА САЛИХОВА 

ЗАИМОВА 

22. ОБЛАСТ СОФИЯ–ГРАД 

Столична 75 ГЕРБ (СДС) 18 БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ 

Столична 76 ДБГ 19 ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ 

Столична 77 НФСБ/БДС РАДИКАЛИ 20 ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ 

Столична   21 ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА 

Столична   22 МАЯ БОЖИДАРОВА 

МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА 

Столична   23 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ 

Столична   24 САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ 

Столична   25 СТЕФАН КИРИЛОВ 

СТЕФАНОВ 

23. ОБЛАСТ СОФИЯ–ОБЛАСТ  

Божурище 78 ВОЛЯ   

Божурище 79 ГЕРБ (СДС)   

Горна Малина 80 ГЕРБ (ВМРО) 26 АНГЕЛ ДИМИТРОВ 

ЖИЛАНОВ 

Етрополе   27 ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ 

ДИМИТРОВ 

Златица 81 ГЛАС НАРОДЕН    

Костинброд 82 ВМРО – БНД   

Пирдоп 83 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    

Своге 84 ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД 

БЪЛГАРИЯ 

  

Своге 85 АБВ   

Своге 86 ГЕРБ (СДС)   

Челопеч   28 АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ 

24. ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА  

Гълъбово 87 ДПС    

Гълъбово 

88 БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ 

  

Казанлък 

 

89 АЛТЕРНАТИВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

  

Раднево 

 

90 МИР    

Стара Загора 91 ВОЛЯ   

Стара Загора 

 

92 ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ   

Чирпан 93 ГЕРБ  

 

 

25. ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ  

Антоново   29  РУМЕН ВАСИЛЕВ 

РАФАИЛОВ 

Търговище 94 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ      
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26. ОБЛАСТ ХАСКОВО  

Димитровград 

 

95 ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА 

  

Хасково 96 ВОЛЯ (ПДС, БСДП)   

27. ОБЛАСТ ШУМЕН  

Каспичан    30 МИЛЕНА НИКОЛОВА 

НЕДЕВА 

Нови пазар 97 НИЕ ГРАЖДАНИТЕ    

Хитрино 98 ДОСТ    

Шумен 99 ДБГ    

Шумен 100 АБВ    

Шумен 101 БЗНС    

28. ОБЛАСТ ЯМБОЛ  

Стралджа 102 АТАКА (АБВ)     

Тунджа 103 ГЕРБ (АТАКА, 

ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, СДС) 

    

 104 НФСБ (НФСБ и БЗНС)   

Ямбол 105 СДС (ЗНС, СДС) 31  ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ 
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Приложение № 9 

СПИСЪК 

 

на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - 

местни коалиции и инициативни комитети, нарушили чл. 165 от ИК 

 

Община № Участник 

МК 

№ Участник 

ИнК 

23. СОФИЯ–ГРАД        

Столична   1 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ 

ВАКЛИН 

 

 

 

  



435 

 

Приложение № 10 
СПИСЪК 

на участниците в изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. - 

местни коалиции и инициативни комитети с установени по време на одита несъответствия в 

размера на приходите и на общия размер на финансиране на предизборните кампании 

 
№ Наименование на 

участника 

ОИК Приходи  

(в лева) 

Общ размер на финансиране 

(в лева) 

по 

отчет 

установ

ени по 

време 

на 

одита 

размер 

на 

несъотв

етсвие 

по отчет установ

ен по 

време 

на 

одита 

съответ

ствие 

I. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

1 ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ 

ТОМОВ 

Благоевград 21 154 24 800 -3 646 24 748 24 794 -46 

II. ОБЛАСТ БУРГАС 

2 ИнК ВАЛЕНТИН 

ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Бургас 2 250 0 2 250 2 245 1 530 715 

3 ИнК ПЕТЪР 

КОНСТАНТИНОВ 

НИЗАМОВ 

Бургас 2 034 0 2 034 2 034 0 2 034 

4 МК НИЕ ГРАЖДАНИТЕ 

(ДРП БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ, БЗНС, РДП, 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ. 

СТАМБОЛИЙСКИ) 

Бургас 14 000 15 547 -1 547 14 003 15 550 -1 544 

5 МК СЪЮЗ НА 

СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ (ПП СЪЮЗ 

НА СВОБОДНИТЕ 

ДЕМОКРАТИ, ПП СЪЮЗ 

НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ, ПП ВМРО-

БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ) 

Несебър 8 000 8 000 0 4 817 3 684 1 133 

6  МК ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ МИР 

(ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

ВОЛЯ, ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ БЗНС) 

Приморско 2 451 2 961 -510 2 451 2 961 -510 

IV. ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО   

7  МК АЛТЕРНАТИВАТА 

НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, 

БДФ, НИКОЛА ПЕТКОВ, 

БНД 

Свищов 9 760 10943 -1 183 9 740 10 923 -1 183 

8  МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

(ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА 

ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП 

ДВИЖЕНИЕ 21) 

Велико 

Търново 

25 427 27 352 -1 925 25 427 27 352 -1 925 
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9  МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

(ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА 

ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП 

ДВИЖЕНИЕ 21) 

Горна 

Оряховица 

9 808 10 660 -852 9 808 10 660 -852 

VII. ОБЛАСТ ГАБРОВО 

10 ИнК МИРОСЛАВ СЕМОВ 

СЕМОВ 

Габрово 2 020 2 020 0 2 020 0 2 020 

VIII. ОБЛАСТ ДОБРИЧ  

11  МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) Балчик 31 900 31 900 0 31 800 32 180 -380 

XI. ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  

12  МК ГЛАС НАРОДЕН Троян 3044 3 166 -122 3 044 3 044 0 

13 МК ОБСД  Ябланица 4 250 3 740 780 4 063 3 283 780 

XIII. ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК   

14 ИнК РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ 

ДИМОВ 

Велинград 1 500 1 500 0 1 500 1 492 8 

15 ИнК ГЕОРГИ КИРИЛОВ 

ПАВЛОВ 

Стрелча 2 600 2 776 -176 2 600 2 776 -176 

16 МК ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН 

Белово 2 853 2 913 -60 2 853 2 853 0 

XIV. ОБЛАСТ ПЕРНИК  

17 ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ 

УЗУНОВ 

Брезник 1 070 1 070 0 1 020 1 058 -38 

18 МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

(АБВ) 

Брезник 1 001 1 001 0 1 001 909 92 

XV. ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  

19 МК ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ  

(ПП ДВИЖЕНИЕ 21 и ПП 

ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ) 

Червен бряг 2 680 2 680 0 2 313 2 293 20 

XVI. ОБЛАСТ ПЛОВДИВ   

20  МК ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ 

Родопи 300 6 300 -6 000 260 6 260 -6 000 

XVIII. ОБЛАСТ РУСЕ  

21 МК СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ (СДС, ДБГ, ССД, 

БНД И ДВИЖЕНИЕ 21) 

Русе 29 575 29 820 -245 29 575 29 820 -245 

22 МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

(АБВ, ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, 

ПД 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

Русе 119 011 155 926 -36 915 119 011 153 554 -34 543 

XXII. ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  

23 ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ 

ЦОЛОВ 

Столична 6 750 6 750 0 6 478 6 598 -120 

24 ИнК РАДОСЛАВ 

СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ 

Столична 60 000 33 400 26 600 60 000 42 724 17 276 
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25 МК НФСБ/БДС 

РАДИКАЛИ 

Столична 75 773 75 873 -100 75 773 75 814 -41 

XXIII. ОБЛАСТ СОФИЙСКА  

26 МК КОАЛИЦИЯ БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ 

Пирдоп 2 526 2 526 0 2 526 3 286 -760 

XXIV. ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА  

27 МК БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕС

КА ПАРТИЯ (ПП 

БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕС

КА ПАРТИЯ и ПП АТАКА) 

Гълъбово 2 460 2 520 -60 2 460 2 520 -60 

XXVII. ОБЛАСТ ШУМЕН  

28  МК НИЕ ГРАЖДАНИТЕ 

(АБВ, ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, 

КОАЛИЦИЯ НИЕ 

ГРАЖДАНИТЕ) 

Нови пазар 4 950 5 198 -248 5 165 5 165 0 

XXVIII. ОБЛАСТ ЯМБОЛ  

29 МК НФСБ (НФСБ и БЗНС) Тунджа 1 106 1 198 -92 1 106 1 139 -33 

30 МК СДС (ЗНС, СДС) Ямбол 2 840 2 830 10 2 837 2 824 13 

Общо: 469 293 491 300 -22 007 468 379 491 951 -23 572 
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ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0600101219 

 

Индекс и № Одитни доказателства Брой 

листа 

Одитно 

доказателство № 1 

Писмо вх. № 12-04-4/21.02.2020 г. от изпълнителния директор 

на НАП до председателя на Сметната палата; 

Писмо вх. № 33-03-2/30.01.2020 г. от управителя на НОИ до 

председателя на Сметната палата 

1 +  

CD 2 бр. 

Одитно 

доказателство № 2 

Информация от доставчици на стоки и услуги – на електронен 

носител (файл с наименование dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

CD 

ГЛАВА I ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ 

ИнК-I-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания 

6 

ИнК-I-01/02 Разпискa за електронно въведени данни № 2399/02.10.2019 г., 

вх. № 48-00-913/02.10.2019 г.; декларация по чл. 169, ал. 2 от 

ИК 

2 

ИнК-I-01/03  Първични счетоводни документи 7 

ИнК-I-01/04 OD_InK_I_01_04_dostavchici_medii_MI_2019.xlsx - Данни за 

извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител 

CD 

Раздел Втори ИнК РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ 

ИнК-I-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания; декларации за произход на 

средства, ведно с ПКО от № 1 до № 6 за допълнително 

предоставени и дарени средства - на електронен носител 

CD 

ИнК-I-02/02 Информация за дарени, предоставени средства на ИнК, вх. № 

48-00-946/04.11.2019 г., и № 48-00-946/07.11.2019 г., разписки 

за електронно въведени данни в ЕРИК – 3 бр., на електронен 

носител 

CD 

ИнК-I-02/03  Платежни документи и договори - на електронен носител CD 

ИнК-I-02/04 OD_InK_I_02_04_dostavchici_medii_MI_2019.xlsx - Данни за 

извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител 

CD 

ИнК-I-02/05 Констативен протокол, приложение 4 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК ГЕРБ (БЗНС) 

МК-I-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания; 2 бр. платежни нареждания за 

предоставени средства от ПП „ГЕРБ“ на МК 

5 

МК-I-01/02 Първични счетоводни документи и договор 11 

МК-I-01/03  dostavchici_medii_MI_2019.xlsx - Данни за извършени разходи 

по информация от доставчици на медийни услуги - на 

електронен носител 

CD 

Раздел Втори МК ЕНП (ЕНП-СДС-БДО) 
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МК-I-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания за периода от 30.09.2019 г. до 

30.11.2019 г. 

4 

МК-I-02/02 Информация за публикуване в ЕРИК, изпратена с отчета на 

МК, № 48-00-1779/09.12.2019 г., разписка за електронно 

въведени данни, № 48-00-3267/10.12.2019 г., потвърдена с 

деловоден № 48-00-1779/09.12.2019 г.; 2 бр. договори за 

дарения от ЮЛ, ведно с декларации за произход на средствата 

6 

МК-I-02/03  Констативен протокол № 1 от 10.02.2020 г. 2 

МК-I-02/04 Разходооправдателни документи и договори за услуги, 

предоставени с писмо, вх. № 48-00-1990/10.01.2020 г., справки 

за регистрираните застъпници/представители на МК от ОИК 

Благоевград 

10 + 

CD 

МК-I-02/05 Файл dostavchici_medii_MI_2019_MK_ENP_SDS_BDO.xls - на 

електронен носител 

CD 

МК-I-02/06 Констативен протокол № 2 от 10.02.2020 г. с Приложение 1 5 

Раздел Трети МК ПБСД (ССД, ЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“) 

МК-I-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания, 4 бр. ПКО от 04.10.2019 г. 

5 

МК-I-03/02 Информация, изпратена за публикуване в ЕРИК с вх. № 48-00-

1145/09.10.19 г. - разписка за електронно въведени данни № 48-

00-2653/10.10.2019 г. 

3 

МК-I-03/03  Първични счетоводни документи 13 

МК-I-03/04 Файл ОД _МК_I_03_04_dostavchici_MK_PBSD_CCD_ZS.xlsx - 

на електронен носител 

CD 

Раздел Четвърти МК „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)“ 

МК-I-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания за периода, 4 бр. ПКО от 

04.10.2019 г. 

4 

МК-I-04/02 21 бр. декларации за произход на средства, 4 бр. разписки за 

електронно въведени данни, кореспонденция с ЦИК и копия от 

разписки за изпратени материали чрез ЕКОНТ, на електронен 

носител 

CD 

МК-I-04/03  Първични счетоводни документи и договори на ел. носител CD 

МК-I-04/04 Файл ОД _МК_I_04_04_dostavchici.xlsx на електронен носител, 

обяснение от лицето по чл. 164 от ИК по електронна поща 

1 + CD 

ГЛАВА II ОБЛАСТ БУРГАС  

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 

ИнК-II-01/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 

CD 

ИнК-II-01/02 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1897/03.02.2020 г. - на електронен носител 

 

ИнК-II-01/03 Файл Доставчици на електронен носител  

Раздел Втори ИнК ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ  

ИнК-II-02/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 
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ИнК-II-02/02 Договор за дарение от физическо лице от 01.08.2019 г. и 

декларация по чл. 169 от ИК - на електронен носител 

 

ИнК-II-02/03 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Трети ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 

ИнК-II-03/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 

 

ИнК-II-03/02 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1970/17.01.2020 г. - на електронен носител 

 

ИнК-II-03/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на електронен 

носител 

 

ИнК-II-03/04 Файл Доставчици на електронен носител  

Раздел Четвърти ИнК НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ 

ИнК-II-04/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 

 

ИнК-II-04/02 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на електронен 

носител 

 

ИнК-II-04/03 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1898/16.01.2020 г. - на електронен носител 

 

ИнК-II-04/04 Файл Доставчици - на електронен носител  

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ 

МК-II -01/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 
 

МК-II -01/02 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на електронен 

носител 

 

МК-II -01/03 Писма, отговор и предоставени документи от доставчици - на 

електронен носител 

 

МК-II -01/04 Предоставено обяснение от лицето по чл. 164 от ИК - на 

електронен носител 

 

МК-II -01/05 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1902/17.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-II -01/06 Файл Доставчици на електронен носител  

Раздел Втори МК АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 

МК-II-02/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 
 

МК-II-02/02 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на електронен 

носител 

 

МК-II-02/03 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1911/10.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-II-02/04 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Трети МК НОВА АЛТЕРНАТИВА 

МК-II-03/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 
 

МК-II-03/02 Договори за дарения - на електронен носител   

МК-II-03/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на електронен 

носител 
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МК-II-03/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1917/08.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-II-03/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Четвърти МК СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ 

МК-II-04/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 
 

МК-II-04/02 Решение № 81 и № 82 от 23.09.2019 г. на ОИК Несебър - на 

електронен носител 

 

МК-II-04/03 Декларации за произход на средствата - на електронен носител  

МК-II-04/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1918/10.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-II-04/05 Платежни нареждания за изпълнително дело и имейл - на 

електронен носител 

 

МК-II-04/06 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Пети МК ДВИЖЕНИЕ 21 

МК-II-05/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 
 

МК-II-05/02 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1914/10.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-II-05/03 Решения №№ 56/20.09.2019 г.; 58/24.09.2019 г. и 71/24.09.2019 

г. на ОИК Поморие - на електронен носител 

 

МК-II-05/04 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на електронен 

носител 

 

МК-II-05/05 Писма и предоставено обяснение от МК - на електронен 

носител 

 

МК-II-05/06 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Шести МК МИР 

МК-II-06/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва предизборната 

кампания - на електронен носител 
 

МК-II-06/02 Фактура № 1000000148/07.10.2019 г. и ППП - на електронен 

носител 

 

МК-II-06/03 Писмо, отговор и предоставени документи от доставчик - на 

електронен носител 

 

МК-II-06/04 Предоставено обяснение от МК - на електронен носител  

МК-II-06/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

ГЛАВА III ОБЛАСТ ВАРНА 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НАТОВ 

ИнК-III-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1 

ИнК-III-01/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Борислав 

Натов - на електронен носител 

CD 

ИнК-III-01/03 Първични счетоводни документи 26 

ИнК-III-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_III_01_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Втори ИнК ГРИГОР АСЕНОВ ГРИГОРОВ 
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ИнК-III-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1 

ИнК-III-02/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Григор 

Григоров – на електронен носител 

 

ИнК-III-02/03 Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи 

27 

ИнК-III-02/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_III_02_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

ИнК-III-02/05 Писмени обяснения, вх. № 48-00-1385 от 05.03.2020 г. 2 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ/ПП ДВИЖЕНИЕ 

ГЕРГЬОВДЕН/ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ 

МК-III-01/01 Банково удостоверение № 055/28.11.2019 г. за липса на 

движение по сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания, издадено от Юробанк България АД 

1 

МК-III-01/02 12 бр. договори за предоставяне на парични средства; 12 бр. 

ПКО; Фактура № 2019000001 от 17.10.2019 г., удостоверяваща 

предоставянето на непаричните средства 

14 

МК-III-01/03 Файл на CD, с наименование Varna_dol.xlsx, предоставен от 

отдел „Информационно ослужване“, за електронно въвеждане 

на данни в ЕРИК;  

Обяснение от лицето, упълномощено от представляващия на 

МК за електронно подаване на данни в ЕРИК, чрез попълване на 

WEB форми - на електронен носител 

1 

МК-III-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_МК_III_01_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls 

 

МК-III-01/05 Първични счетоводни документи 5 

ГЛАВА IV ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ 

ИнК-IV-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания 

3 

ИнК-IV-01/02 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

CD 

ИнК-IV-01/03  Първични счетоводни документи и договори 15 

ИнК-IV-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител 

 

ИнК-IV-01/05 Информация по чл. 171, ал. 2, т. 6 от ИК за имената на 

кандидатите и членовете на ИнК, предоставили парични 

средства за финансиране на кампанията и 2 бр. декларации, вх. 

№ 48-00-682/28.10.2019 г. на хартиен и електронен носител 

CD 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СДС, БДФ, НИКОЛА 

ПЕТКОВ, БНД“ 

МК-IV-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания за периода от 29.10.2019 г. и 17 бр. 

CD 
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ПКО, договор за дарение, касова книга банка, изпратени по 

имейл, електронен носител 

МК-IV-01/02 Информация по чл. 171, ал. 2, т. 5 от ИК за имената на 

дарителите, вх. № 48-00-748/30.10.2019 г. и 3 бр. разписки за 

електронно въведени данни, електронен носител 

CD 

МК-IV-01/03 Първични счетоводни документи и договори - на електронен 

носител 

CD 

МК-IV-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги, на електронен носител  

CD 

МК-IV-01/05 Констативен протокол с приложения към него, кореспонденция 

по електронна поща 

10 

Раздел Втори МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

МК-IV-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания за периода от 13.09.2019 г. до 

28.11.2019 г.; касова книга с наличност от субсидия и членски 

внос към 01.09.2019 г., ПКО 17 бр., 3 бр. преводи на субсидия, 

на електронен носител  

CD 

МК-IV-02/02 Констативен протокол с приложение, относно набрани 

приходи, по електронна поща 

3 

МК-IV-02/03 Първични счетоводни документи, на електронен носител CD 

МК-IV-02/04 Разписки за електронно въведени данни - 6 бр., потвърдени с 

деловодни номера, на електронен носител 

CD 

МК-IV-02/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги, на електронен носител  

 

МК-IV-02/06 Констативен протокол № 2 с приложение към него относно 

неотчетени разходи, кореспонденция по електронна поща с 

доставчици на услуги и представляващия МК, договори 

29 

Раздел Трети МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21) 

МК-IV-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания за периода за 01.09.2019 г. - 

28.11.2019 г. 

2 

МК-IV-03/02 Копие на касова книга, изпратена по електронна поща на 

09.04.2020 г., на електронен носител 

CD 

МК-IV-03/03 Констативен протокол, изпратен по електронна поща на 

21.04.2020 г. и имейл от 13.04.2019 г. от лицето по чл. 164 от 

ИК; обяснения от кандидат, на електронен носител 

 

МК-IV-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги, на електронен носител  

 

МК-IV-03/05 Първични счетоводни документи, на електронен носител CD 

Раздел Четвърти МК ДВИЖЕНИЕ 21 (ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)  

МК-IV-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания; 3 бр. ПКО за предоставени 

средства от кандидати 

2 

МК-IV-04/02 Информация за предоставени средства от дарители, за 

публикуване в ЕРИК, вх. № 48-00-809/28.10.2019 г.; обяснение 

от представляващ МК относно техническа грешка по ел. поща 

6 

МК-IV-04/03 Първични счетоводни документи 7 
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МК-IV-04/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги на електронен носител  

CD 

Раздел Пети МК ЕНП (ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ) 

МК-IV-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания за периода от 16.09.2019 г. - 

31.10.2019 г.; декларация по чл. 169, ал. 1 от ИК 

7 

МК-IV-05/02 Информация за предоставени средства от дарители, за 

публикуване в ЕРИК, вх. № 48-00-992/10.10.2019 г. на хартиен 

и електронен носител; декларация по чл. 169, ал. 1 от ИК; 

извлечение от банкова сметка, разписка за електронно 

въведени данни, на електронен носител 

CD 

МК-IV-05/03 Първични счетоводни документи и договори 11 

МК-IV-05/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги на електронен носител  

CD 

МК-IV-05/05 Констативен протокол за установени неизпратена информации 

в ЕРИК за кандидат и техническа грешка при сумиране на 

разходите в отчета 

2 

Раздел Шести МК СДС (СДС, ВОЛЯ, БЗНС, ГЛАС НАРОДЕН) 

МК-IV-06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания; протоколи за предоставени 

средства от 6 кандидати; декларации за произход на средства, 

квитанция и ПКО от 06.11.2019 г. 

31 

МК-IV-06/02 7 бр. разписки за електронно въведени данни в ЕРИК и 

обяснения по електронна поща относно техническа грешка в 

отчета и изпратена със закъснение информация за 

предоставени средства от кандидат 

2 + CD 

МК-IV-06/03 Първични счетоводни документи 11 

МК-IV-06/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги на електронен носител  

CD 

ГЛАВА V ОБЛАСТ ВИДИН 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК АТАКА (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ) 

МК-V-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

CD 

МК-V-01/02 Счетоводни документи, получени в вх. № 48-00-

1185/30.10.2019 г. - електронен носител 

 

МК-V-01/03  dostavchici_medii_MI_2019.xls – на eлектронен носител  

Раздел Втори МК ВМРО БНД (АБВ, НФСБ) 

МК-V-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на eлектронен носител 

 

МК-V-02/02 Разписки - на eлектронен носител  

МК-V-02/03  Счетоводни документи, получени с вх. № 48-00-

2055/30.01.2020 г. - на eлектронен носител 

 

МК-V-02/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на eлектронен носител  

Раздел Трети МК СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС-Р) 

МК-V-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на eлектронен носител 

 

МК-V-03/02 Разписки - на eлектронен носител  
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МК-V-03/03  Счетоводни документи, получени с вх. № 48-00-

2057/20.01.2020 г. - на eлектронен носител 

 

МК-V-03/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - електронен носител  

МК-V-03/05 Допълнително писмено обяснение от МК - електронен носител  

Раздел Четвърти МК НОВОТО ВРЕМЕ 

МК-V-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на eлектронен носител 

 

МК-V-04/02 Счетоводни документи - електронен носител  

МК-V-04/03  dostavchici_medii_MI_2019.xls - на eлектронен носител  

ГЛАВА VI ОБЛАСТ ВРАЦА 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК СДС 

MK-VI-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания, на електронен носител 

CD 

МК-VI-01/02 Електронни разписки МК СДС-Борован - на eлектронен 

носител 

 

МК-VI-01/03 Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VI-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

МК_VI_01_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls 

 

Раздел Втори МК БДЦ 

МК-VI-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания - на eлектронен носител 

 

МК-VI-02/02 Електронни разписки МК БДЦ - на eлектронен носител  

МК-VI-02/03 Платежни документи на eлектронен носител  

МК-VI-02/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_ VI _02_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Трети МК БАСТА 

МК-VI-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания, ПКО - на eлектронен 

носител 

 

МК-VI-03/02 Електронни разписки МК БАСТА - на eлектронен носител  

МК-VI-03/03 Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VI-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_ VI _03_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Четвърти МК АБВ  

МК-VI-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания - на eлектронен 

носител 

 

МК-VI-04/02 Електронни разписки МК АБВ - на eлектронен носител  

МК-VI-04/03 Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VI-04/04 Договори за дарения - на eлектронен носител  

МК-VI-04/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_ VI _04_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls 

 

Раздел Пети МК СДС 
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МК-VI-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания на МК, ПКО - на 

eлектронен носител 

 

МК-VI-05/02 Електронни разписки МК СДС - на eлектронен носител  

МК-VI-05/03 Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VI-05/04 Договори за дарения - на eлектронен носител  

МК-VI-05/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_ VI _05_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

МК-VI-05/06 Обяснения от коалицията - на eлектронен носител  

Раздел Шести МК АБВ 

МК-VI-06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания на МК, ПКО - на 

eлектронен носител 

 

МК-VI-06/02 Електронни разписки МК АБВ - на eлектронен носител  

МК-VI-06/03 Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VI-06/04 Договори и декларации за дарения - на eлектронен носител  

МК-VI-06/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_ VI _06_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls 

 

ГЛАВА VII ОБЛАСТ ГАБРОВО 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ 

ИнК-VII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK, ПКО, на електронен 

носител 

CD 

ИнК-VII-01/02 Файл с наименование Разписки - на eлектронен носител  

ИнК-VII-01/03  Декларации за дарения - на eлектронен носител  

ИнК-VII-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

InK_VII_01_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Втори ИнК БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ  

ИнК-VII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания, ПКО - на eлектронен носител 

 

ИнК-VII-02/02 Електронни разписки за публикуване на информация в ЕРИК 

- на eлектронен носител 

 

ИнК-VII-02/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

ИнК-VII-02/04 Договори за дарения - на eлектронен носител  

ИнК-VII-02/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование InK_VII_02_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Трети ИнК ИВО ЦВЕТАНОВ БАЛЕВСКИ 

ИнК-VII-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на eлектронен носител 

 

ИнК-VII-03/02 Файл с наименование Разписки - на eлектронен носител  

ИнК-VII-03/03 Разписки и писмо до ИнК Иво Балевски; Снимка от 

деловодната система на СД - на eлектронен носител 
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ИнК-VII-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

InK_VII_03_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-VII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания - на eлектронен носител 

 

МК-VII-01/02 Електронни разписки за публикуване информацията в ЕРИК - 

на eлектронен носител 

 

МК-VII-01/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VII-01/04 Договори за дарения - на eлектронен носител  

МК-VII-01/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_VII_I_01_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Втори МК ВМРО – БНД 

МК-VII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания, ПКО - на eлектронен носител 

 

МК-VII-02/02 Файл с наименование Електронни разписки - на eлектронен 

носител 

 

МК-VII-02/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VII-02/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_VII_I_02_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Трети МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-VII-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания - на eлектронен носител 

 

МК-VII-03/02 Електронни разписки - на eлектронен носител  

МК-VII-03/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VII-03/04 Договори за дарения - на eлектронен носител  

МК-VII-03/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_VII_I_03_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Четвърти МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 

МК-VII-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания, ПКО - на eлектронен носител 

 

МК-VII-04/02 Файл с наименование Разписки - на eлектронен носител  

МК-VII-04/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VII-04/04 Договори за дарения - на eлектронен носител  

МК-VII-04/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_VII_I_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Пети МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-VII-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания - на eлектронен носител 

 

МК-VII-05/02 Електронни разписки за публикуване на информация в ЕРИК 

- на eлектронен носител 

 

МК-VII-05/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VII-05/04 Договори за дарения - на eлектронен носител  
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МК-VII-05/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_VII_I_09_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Шести МК ВМРО – БНД 

МК-VII-06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания, ПКО - на eлектронен носител 

 

МК-VII-06/02 Електронни разписки за публикуване информацията в ЕРИК - 

на eлектронен носител 

 

МК-VII-06/03  Платежни документи, договори - на eлектронен носител  

МК-VII-06/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_VII_I_06_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Седми МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

МК-VII-07/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания - на eлектронен носител 

 

МК-VII-07/02 Електронни разписки за публикуване информацията в ЕРИК - 

на eлектронен носител 

 

МК-VII-07/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VII-07/04 Договори за дарения - на eлектронен носител  

МК-VII-07/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_VII_I_07_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Осми МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 

МК-VII-08/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания, ПКО - на eлектронен 

носител 

 

МК-VII-08/02 Електронни разписки за публикуване информацията в ЕРИК - 

на eлектронен носител 

 

МК-VII-08/03  Платежни документи, договори - на eлектронен носител  

МК-VII-08/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_VII_I_08_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Девети МК МИР 

МК-VII-09/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания - на eлектронен носител 

 

МК-VII-09/02 Електронни разписки за публикуване информацията в ЕРИК - 

на eлектронен носител 

 

МК-VII-09/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-VII-09/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_VII_I_09_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

ГЛАВА VIII ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ 

ИнК-VIII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

5 

ИнК-VIII-01/02 Първични счетоводни документи  15 
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ИнК-VIII-01/03  Файл с наименование Електронни разписки ИнК Николай 

Добрев - на електронен носител 

CD 

ИнК-VIII-01/04 Пощенско клеймо от 01.10.2019 г. 4 

ИнК-VIII-01/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_VIII_01_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Втори ИнК МИЛЕНА МИХАЙЛОВА БОНЧЕВА 

ИнК-VIII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

2 

ИнК-VIII-02/02 Първични счетоводни документи  16 

ИнК-VIII-02/03  Файл с наименование Електронни разписки ИнК Милена 

Бончева - на електронен носител 

 

ИнК-VIII-02/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_VIII_02_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК АБВ ЗСАС 

МК-VIII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

1 

МК-VIII-01/02 Първични счетоводни документи  8 

МК-VIII-01/03 Писмо с вх. № 48-00-1001/03.10.2019 г. с товарителница на 

куриер от дата 02.10.2019 г. 

11 

МК-VIII-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител - файл с наименование 

OD_MK_VIII_01_04_Доставчици_Медии.xlsx  

 

МК-VIII-01/05 Писмо по електронна поща от дата 21.05.2020 г. 1 

Раздел Втори МК ВМРО (ГЕРБ, СДС) 

МК-VIII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

5 

МК-VIII-02/02 Първични счетоводни документи  24 

МК-VIII-02/03 Писмо с вх. № 48-00-833/04.11.2019 г. 18 

МК-VIII-02/04 Констативен протокол за документиране на установените 

факти и обстоятелства 

11 

МК-VIII-02/05 Обяснителна записка с опис на разходните фактури с вх. № 48-

00-2029/10.01.2020 г. и № 48-00-2029/21.05.2020 г. 

5 

МК-VIII-02/06 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител - файл с наименование 

OD_MK_VIII_02_06_Доставчици_Медии.xls 

 

Раздел Трети МК ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН)  

МК-VIII-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

2 

МК-VIII-03/02 Първични счетоводни документи  17 

МК-VIII-03/03 Писмо с вх. № 48-00-1040/03.10.2019 г. с товарителница от 

куриер с дата 02.10.2019 г. 

23 

МК-VIII-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител - файл с наименование 

OD_MK_VIII_03_04_Доставчици_Медии.xlsх 

 

Раздел Четвърти МК ГЕРБ (СДС) 
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МК-VIII-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

4 

МК-VIII-04/02 Първични счетоводни документи  16 

МК-VIII-04/03 Хронология на счетоводни сметки, използвани за отчитане на 

приходите - на електронен носител, файлове с наименование 

710ANA_1.CSV, 710HH_1.CSV и IZ5021_1.CSV 

 

МК-VIII-04/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител - файл с наименование 

OD_MK_VIII_04_04_Доставчици_Медии.xlsx  

 

Раздел Пети МК НФСБ (АБВ, ЗСАС, ЗНС) 

МК-VIII-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

3 

МК-VIII-05/02 Първични счетоводни документи  17 

МК-VIII-05/03 Хронология на счетоводни сметки, използвани за отчитане на 

приходите и разходите ма МК - на електронен носител 

 

МК-VIII-05/04 Електронни разписки – файл с наименование 

Разписки_НФСБ.pdf – на електронен носител 

 

МК-VIII-05/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител - файл с наименование 

OD_MK_VIII_05_05_Доставчици_Медии.xlsx  

 

Раздел Шести МК ГЕРБ (ЗНС) 

МК-VIII-06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

1 

МК-VIII-06/02 Първични счетоводни документи  5 

МК-VIII-06/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител - файл с наименование 

OD_MK_VIII_06_03_Доставчици_Медии.xls  

 

Раздел Седми МК ГЕРБ (СДС) 

МК-VIII-07/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

1 

МК-VIII-07/02 Първични счетоводни документи  3 

МК-VIII-07/03 Хронология на счетоводни сметки, използвани за отчитане на 

приходите - на електронен носител, файлове с наименование 

710ANA_1.CSV, 710HH_1.CSV и IZ5021_1.CSV 

 

МК-VIII-07/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител - файл с наименование 

OD_MK_VIII_07_04_Доставчици_Медии.xls  

 

Раздел Осми МК АТАКА (ПП АБВ, ПП АТАКА) 

МК-VIII-08/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

1 

МК-VIII-08/02 Първични счетоводни документи  6 

МК-VIII-08/03 Писмо с вх. № 48-00-1122/07.10.2019 г. 9 

МК-VIII-08/04 Писмо с вх. № 48-00-1122/23.10.2019 г. с пощенско клеймо от 

дата 18.10.2019 г. 

6 

МК-VIII-08/05 Констативен протокол за документиране на установените 

факти и обстоятелства 

8 
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МК-VIII-08/06 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител - файл с наименование 

OD_MK_VIII_08_06_Доставчици_Медии.xls  

 

ГЛАВА IХ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК САБАХАТИН САЛИ ГЬОКЧЕ 

ИнК-IХ-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1 

ИнК-IХ-01/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Сабахатин 

Гьокче - на eлектронен носител 

CD 

ИнК-IX-01/03  Първични счетоводни документи 4 

ИнК-IX-01/04 Договори за предоставени услуги 7 

ИнК-IX-01/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_IX_01_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls). 

 

ИнК-IX-01/06 Пощенско клеймо 1 

ГЛАВА Х ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК ЗДРАВКО СТОЙНЕВ МИЛЕВ 

ИнК-Х-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

CD 

ИнК-Х-01/02 Файл с наименование Разписки - на eлектронен носител  

ИнК-X-01/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

ИнК-X-01/04 Договори за дарения - на eлектронен носител  

ИнК-X-01/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

InK_X_01_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Втори ИнК ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНКОВ 

ИнК-Х-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на eлектронен носител 

 

ИнК-Х-02/02 Електронни разписки - на eлектронен носител  

ИнК-X-02/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

ИнК-X-02/04 Договор за дарение - на eлектронен носител  

ИнК-X-02/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

InK_X_02_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Трети ИнК КОСТАДИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 

ИнК-Х-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на eлектронен носител 

 

ИнК-Х-03/02 Електронни разписки - на eлектронен носител  

ИнК-X-03/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

ИнК-X-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

InK_X_03_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 
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МК-Х-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания - на eлектронен 

носител 

 

МК-Х-01/02 Електронни разписки - на eлектронен носител  

МК-X-01/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-X-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_X_I_01_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Втори МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

МК-Х-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания, ПКО - на eлектронен 

носител 

 

МК-X-02/02  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-X-02/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_X_I_02_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Трети МК ГЕРБ 

МК-Х-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания - на eлектронен носител 

 

МК-Х-03/02 Електронна разписка - на eлектронен носител  

МК-X-03/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-X-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_X_I_03_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Четвърти МК ГЛАС НАРОДЕН 

МК-Х-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания - на eлектронен носител 

 

МК-Х-04/02 Електронни разписки МК - на eлектронен носител  

МК-X-04/03  Платежни документи - на eлектронен носител  

МК-X-04/04 Граждански договори - на eлектронен носител  

МК-X-04/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с 

наименование МК_X_I_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

ГЛАВА ХI ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи MK АБВ (НПСД ОБТ) 

МК-ХI-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания, ПКО - 3 бр., 3 бр. договори за 

дарения и за предоставени средства от кандидати 

7 

МК-ХI-01/02 Заверени копия на първични счетоводни документи и договори  12 

МК-XI-01/03 Разписка за електронно въведени данни № 2664/10.10.2019 г. 1 

МК-XI-01/04 Файл Доставчици - на eлектронен носител СD 

Раздел Втори МК ГЛАС НАРОДЕН 

МК-ХI-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания 

2 

МК-ХI-02/02 Аналитична хронологична ведомост на електронен носител с 

писмо № 48-00-1857/21.01.2020 г.  

СD 
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МК-ХI-02/03  Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - 2 бр., 4 бр. 

декларации за произход на средства, договори за дарения, 

обяснение от лицето по чл. 164 от ИК, вх. № 48-00-

1927/23.01.2020 г. 

12 

МК-ХI-02/04 Файл Доставчици - на eл. носител СD 

МК-ХI-02/05 Заверени копия на първични счетоводни документи и 

договори, предоставени с писмо, вх. № 48-00-1857/21.01.2020 г. 

8 

Раздел Трети МК ОБСД  

МК-ХI-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания 

4 

МК-ХI-03/02 Заверени копия на първични счетоводни документи и 

договори - на eлектронен носител 

СD 

МК-ХI-03/03  Файл Доставчици - на eлектронен носител СD 

МК-ХI-03/04 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - 3 бр., 2 бр. 

декларации за непарични дарения, обяснение от лицето по чл. 

164 от ИК, изх. № 017/15.01.2020 г., вх. № 48-00-

1920/16.02.2020 г., информация вх. № 48-00-874/01.10.2019 г. 

относно предоставени средства от кандидат 

11 

ГЛАВА XII ОБЛАСТ МОНТАНА  

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ  

МК-XII-01/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания - на eлектронен носител 

CD 

МК-XII-01/02 Касова книга, ПКО – 8 бр. и oоговори за дарения – 8 бр. - на 

eлектронен носител  

 

МК-XII-01/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

eлектронен носител 

 

МК-XII-01/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1951/08.01.2020 г. - на eлектронен носител 

 

МК-XII-01/05 Файл Доставчици - на eлектронен носител  

Раздел Втори МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ  

МК-XII-02/01 Банково извлечение - на eлектронен носител  

МК-XII-02/02 ПКО № 1/07.10.2019 г. и договор за дарение от 04.10.2019 г., 

№ 2/21.10.2019 г. и договор от 21.10.2019 г., № 3/21.10.2019 г. 

и договор от 21.10.2019 г., вноска бележка от 13.09.2019 г. - на 

eлектронен носител 

 

МК-XII-02/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

eлектронен носител 

 

МК-XII-02/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1907/06.01.2020 г. - на eлектронен носител 

 

МК-XII-02/05 Файл Доставчици - на eлектронен носител  

Раздел Трети МК СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)  

МК-XII-03/01 Банково извлечение - на eлектронен носител  

МК-XII-03/02 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх.№ 

48-00-1906/06.01.2020 г. - на eлектронен носител 

 

МК-XII-03/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

eлектронен носител 

 

МК-XII-03/04 Файл Доставчици - на eлектронен носител  
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Раздел Четвърти МК ВОЛЯ (ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ)  

МК-XII-04/01 Банково извлечение - на eлектронен носител  

МК-XII-04/02 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1956/08.01.2020 г. - на eлектронен носител 

 

МК-XII-04/03 Файл Доставчици - на eлектронен носител  

Раздел Пети МК НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)  

МК-XII-05/01 Банково извлечение - на eлектронен носител  

МК-XII-05/02 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1904/09.01.2020 г. - на eлектронен носител 

 

МК-XII-05/03 Файл Доставчици - на eлектронен носител  

ГЛАВА ХIII ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ 

ИнК-XIII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на eлектронен носител 

CD 

ИнК-XIII-01/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1959/14.01.2019 

г. - на eлектронен носител 

 

ИнК-XIII-01/03  Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

 Раздел Втори ИнК ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАВЛОВ 

ИнК-XIII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на eлектронен носител 

 

ИнК-XIII-02/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1326/19.11.2019 

г. - на eлектронен носител 

 

ИнК-XIII-02/03  Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

 Раздел Първи МК ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН 

МК-XIII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-01/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1933/24.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-01/03  Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

 Раздел Втори МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

МК-XIII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначен за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-02/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1963/10.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-02/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

 Раздел Трети МК ДБГ 

МК-XIII-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 
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МК-XIII-03/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1937/03.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-03/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Раздел Четвърти МК БСДП 

МК-XIII-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-04/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1950/23.12.2019 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-04/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Раздел Пети МК ДБГ 

МК-XIII-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-05/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1935/09.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-05/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Раздел Шести МК НОВОТО ВРЕМЕ 

МК-XIII-06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-06/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1922/30.12.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-06/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Раздел Седми МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-XIII-07/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eл. носител 

 

МК-XIII-07/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1957/10.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-07/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител  (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Раздел Осми МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

МК-XIII-08/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител  

 

МК-XIII-08/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1958/20.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-08/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Раздел Девети МК ВМРО-БНД 

МК-XIII-09/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 
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МК-XIII-09/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1250/02.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-09/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Раздел Десети МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ (ВОЛЯ) 

МК-XIII-10/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-10/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1926/09.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-10/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Раздел Единадесети МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 

МК-XIII-11/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-11/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1968/10.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-11/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

Раздел Дванадесети МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-XIII-12/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-12/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1953/10.01.2020 

г. - на eлектронен носител 

 

МК-XIII-12/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XIII/.xls 

 

ГЛАВА XIV ОБЛАСТ ПЕРНИК 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ 

ИнК-XIV-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнК за периода 01.08.2019 г. - 

20.11.2019 г., на електронен носител 

CD 

ИнК-XIV-01/02 Констативен протокол от 10.02.2020 г. с копие от пълномощно 

от представляващия, нотариално заверено 

2 

ИнК-XIV-01/03  Файл dostavchici_medii_MI_2019_Uzunov, на електронен 

носител 

CD 

ИнК-XIV-01/04 Първични счетоводни документи 9 

Раздел Втори ИнК СИЛВИЯ ИВАНОВА МИРЧЕВА 

ИнК-XIV-02/01  Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнК за периода 16.09.2019 г. - 

26.11.2019 г. 

2 

ИнК-XIV-02/02  Констативен протокол от 28.01.2020 г. с приложение 3 

ИнК-XIV-02/03 Информация за публикуване в ЕРИК, изпратена с вх. № 48-00-

1105/04.10.2019 г. и разписка за електронно въведени данни; 1 

CD 
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бр. плик с пощенско клеймо от 02.10.2019 г. на електронен 

носител 

ИнК-XIV-02/04  Първични счетоводни документи, на електронен носител  

ИнК-XIV-02/05 Файл dostavchici_medii_MI_2019_Mircheva.xlsx, на електронен 

носител 

CD 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (АБВ) 

МК-XIV-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания, 2 бр. договори за дарение и 2 бр. 

ПКО от 16.09.2019 г., на електронен носител 

CD 

МК-XIV-01/02 Фактури и др. разходооправдателни документи 2 

МК-XIV-01/03 Файл dostavchici_medii_MI_2019.xlsx на електронен носител CD 

МК-XIV-01/04 Констативен протокол, предоставен по електронна поща от 

14.01.2020 г. 

3 

Раздел Втори МК ВМРО-БНД (БДЦ) 

МК-XIV-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания за периода от 16.09.2019 г. - 

20.11.2019 г., 2 бр. квитанции за предоставени средства от ПП , 

с писмо, вх. № 48-00-1493/09.01.2020 г. 

4 

МК-XIV-02/02 Разходооправдателни документи 2 

МК-XIV-02/03 Файл dostavchici_medii_MI_2019.xlsx на електронен носител CD 

Раздел Трети МК ВМРО-БНД 

МК-XIV-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания за периода от 10.09.19 г. - 07.11.19 

г., 7 бр. ПКО за предоставени от ПП ВМРО-БНД средства 

8 

МК-XIV-03/02 Фактури и договор 9 

МК-XIV-03/03 Файл dostavchici_medii_MI_2019.xlsx на електронен носител CD 

Раздел Четвърти МК ГЕРБ 

МК-XIV-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания за периода от 16.09.2019 г. - 

06.11.2019 г., на електронен носител 

CD 

МК-XIV-04/02 Първични счетоводни документи и договори, на електронен 

носител 

 

МК-XIV-04/03 Файл dostavchici_dostavchici_medii_MI_2019.xlsx, на 

електронен носител 

CD 

МК-XIV-04/04 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК – 2 бр., на 

електронен носител 

CD 

Раздел Пети МК ПП ЕНП  

МК-XIV-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания от 21.11.2019 г.; 6 бр. ПКО; 

справки за предоставени средства от кандидати и дарител, 

ведно с договори за финансиране на МК 

22 

МК-XIV-05/02 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК – 4 бр., на 

електронен носител 

CD 

МК-XIV-05/03 Разходооправдателни документи и договори, с писмо, вх. № 

48-00-1989/23.12.2019 г., на електронен носител 

CD 

МК-XIV-05/04 Файл dostavchici_medii_MI_2019.xlsx, на електронен носител CD 

ГЛАВА XV ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
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Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ 

ИнК-XV-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

CD 

ИнК-XV-01/02 Разписки - на електронен носител  

ИнК-XV-01/03  Първични счетоводни документи - на електронен носител  

ИнК-XV-01/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК ГЕРБ 

МК-XV-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XV-01/02 Счетоводни документи, получени в Сметната палата - на 

електронен носител 

 

МК-XV-01/03 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Втори МК ГЕРБ 

МК-XV-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XV-02/02 Счетоводни документи, получени в Сметната палата - на 

електронен носител 

 

МК-XV-02/03 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Трети МК БЗНС 

МК-XV-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XV-03/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XV-03/03 Счетоводни документи, получени в Сметната палата с вх. № 

48-00-1889/07.01.2020 г.  

34 

МК-XV-03/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Четвърти МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-XV-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XV-04/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XV-04/03 Счетоводни документи, получени в Сметната палата с вх. № 

48-00-1893/09.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XV-04/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Пети МК ГЕРБ 

МК-XV-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XV-05/02 Счетоводни документи - на електронен носител  

МК-XV-05/03 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Шести МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ 

МК-XV-06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител  

 

МК-XV-06/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XV-06/03 Счетоводни документи, получени в Сметната палата с вх. № 

48-00-1887/08.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XV-06/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Седми МК ГЕРБ  
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МК-XV-07/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XV-07/02 Счетоводни документи - на електронен носител  

МК-XV-07/03 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Осми МК ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ  

МК-XV-08/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XV-08/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XV-08/03 Счетоводни документи с вх. № 48-00-1886/07.01.2020 г. 54 

МК-XV-08/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Девети МК ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ 

МК-XV-09/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XV-09/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XV-09/03 Счетоводни документи с вх. № 48-00-1552/28.11.2019 г. - на 

електронен носител 

 

МК-XV-09/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

МК-XV-09/05 Допълнителни писмени обяснения - на електронен носител  

Раздел Десети МК НОВОТО ВРЕМЕ 

МК-XV-10/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XV-10/02 Счетоводни документи с вх. № 48-00-1896/30.01.2020 г. - на 

електронен носител 

 

МК-XV-10/03 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

ГЛАВА ХVI ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

 Раздел Първи МК НФСБ  

МК-XVI- 01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

CD 

МК-XVI-01/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1857/24.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XVI-01/03  Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

 Раздел Втори МК СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) 

МК-XVI- 02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

 

МК-XVI-02/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1973/10.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XVI-02/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

 Раздел Трети МК СДС (ПП ГЕРБ) 

МК-XVI- 03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

 

МК-XVI-03/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1973/10.01.2020 

г. - на електронен носител 
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МК-XVI-03/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

Раздел Четвърти МК ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 

МК-XVI- 04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

 

МК-XVI-04/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1929/10.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XVI-04/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

МК-XVI-04/04 Разписка за електронно въведени данни № 0003026/24.10.2019 

г. - на електронен носител 

 

Раздел Пети МК ГЕРБ 

МК-XVI- 05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

 

МК-XVI-05/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1940/10.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XVI-05/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител  (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

Раздел Шести МК НФСБ  

МК-XVI- 06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

 

МК-XVI-06/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1857/24.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XVI-06/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

Раздел Седми МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-XVI- 07/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

 

МК-XVI-07/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1955/13.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XVI-07/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител  (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

МК-XVI-07/04 Разписка за електронно въведени данни - на електронен 

носител 

 

Раздел Осми МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

МК-XVI- 08/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

 

МК-XVI-08/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1930/07.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XVI-08/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

Раздел Девети МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 
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МК-XVI- 09/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

 

МК-XVI-09/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1942/07.02.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XVI-09/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

Раздел Десети МК ВОЛЯ  

МК-XVI- 10/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK - на електронен носител 

 

МК-XVI-10/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1944/08.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XVI-10/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител  (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XVI/.xls) 

 

ГЛАВА ХVII ОБЛАСТ РАЗГРАД 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК ВМРО-БНД 

МК-ХVII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на - на електронен носител 

CD 

МК-ХVII-01/02 Електронни разписки МК ВМРО-БНД-Разград - на електронен 

носител 

 

МК-XVII-01/03  Платежни документи - на електронен носител  

МК-XVII-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

МК_XVII_I_01_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Втори МК ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ 

МК-ХVII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания - на електронен носител 

 

МК-ХVII-02/02 Електронни разписки ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ - на електронен носител 

 

МК-XVII-02/03  Платежни документи - на електронен носител  

МК-XVII-02/04 Договори за дарение, декларации - на електронен носител  

МК-XVII-02/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

МК_XVII_I_01_dostavchici medii_MI_2019.xls) 

 

ГЛАВА XVIII ОБЛАСТ РУСЕ  

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК СДС  

МК-XVIII-01/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания 

3 

МК-XVIII-01/02 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1975/13.01.2020 г. 

87 

МК-XVIII-01/03 Писмо, отговор и документи, представени от доставчици - на 

електронен носител 

CD 
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МК-XVIII-01/04 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

МК-XVIII-01/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Втори МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  

МК-XVIII-02/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания 

10 

 МК-XVIII-02/02 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1954/07.01.2020 г. - на електронен носител 

CD 

МК-XVIII-02/03 Допълнително представени документи по електронна поща от 

13.05.2020 г. и 19.05.2020 г. 

61 

МК-XVIII-02/04 Писмо, отговор и документи, представени от доставчици - на 

електронен носител 

CD 

МК-XVIII-02/05  Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

МК-XVIII-02/06  Файл Доставчици - на електронен носител   

МК-XVIII-02/07 Фактури, представени с възражение - на електронен носител CD 

Раздел Трети МК ВМРО – БНД (НФСБ)  

МК-XVIII-03/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания. 

1 

МК-XVIII-03/02 ПКО и договори за дарения 68 

 МК-XVIII-03/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

CD 

МК-XVIII-03/04  Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1946/10.01.2020 г. 

127 

МК-XVIII-03/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

ГЛАВА XIX ОБЛАСТ СИЛИСТРА  

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ  

Раздел Първи ИнК ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ  

ИнК-XIX-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за 

обслужване на предизборната кампания - на електронен 

носител 

CD 

ИнК-XIX-01/02 ПКО № 1/04.10.2019 г. и ПКО № 2/16.10.2019 г. - на 

електронен носител  

 

ИнК-XIX-01/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

ИнК-XIX-01/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1931/07.01.2020 г. - на електронен носител 

 

ИнК-XIX-01/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  

МК-XIX-01/01 Банково извлечение - на електронен носител  

МК-XIX-01/02 ПКО № 23/10.10.2019 г. и ПКО № 24/10.10.2019 г. - на 

електронен носител 

 

МК-XIX-01/03 ПКО № 22 от 09.10.2019 г., договор за дарение от 09.10.2019 

г. и декларация по чл. 169 от ИК; ПКО № 25 от 22.10.2019 г., 

договор за дарение от 22.10.2019 г. и декларация по чл. 169 от 

ИК - на електронен носител 
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МК-XIX-01/04 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

МК-XIX-01/05 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1941/07.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XIX-01/06 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Втори МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ  

МК-XIX-02/01 Банково извлечение, на електронен носител  

МК-XIX-02/02 ПКО № 1/17.10.2019 г., № 2/17.10.2019 г. и № 3/17.10.2019 г., 

декларации по чл. 169 от ИК, на електронен носител 

 

МК-XIX-02/03 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1947/20.01.2020 г., на електронен носител 

 

МК-XIX-02/04 Файл Доставчици, на електронен носител  

Раздел Трети МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА  

МК-XIX-03/01 Банково извлечение - на електронен носител  

МК-XIX-03/02 ПКО от № 1 до № 9 вкл., от 01.10.2019 г. за предоставени 

парични средства - на електронен носител 

 

МК-XIX-03/03 Разписка за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

МК-XIX-03/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1936/13.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XIX-03/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

ГЛАВА XX ОБЛАСТ СЛИВЕН 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК БАСТА 

МК- XX- 01/01 Първични документи получени с вх. № 48-00-1289/18.11.2019 г. 20 

МК- XX -01/02 Файл с наименование Електронни разписки - на електронен 

носител 

CD 

МК- XX -01/03  Файл с наименование_dostavchici_medii_MI_2019.xls - на 

електронен носител 

 

Раздел Втори МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

МК-XX-02/01 Документи получени с вх. № 48-00-1355/20.11.2019 г. - на 

хартиен и електронен носител 

4 

МК-XX-02/02 Счетоводни документи получени с вх. № 48-00-

1901/08.01.2020 г. 

19 

МК-XX-02/03 Изпратена информация за оповестяване в ЕРИК с  

вх. № 48-00-976/ 07.10.2019 г. 

3 

МК-XX-02/04 Файл с наименование_dostavchici_medii_MI_2019.xls - на 

електронен носител 

 

Раздел Трети МК НФСБ 

МК-XX-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

2 

МК-XX-03/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XX-03/03 Счетоводни документи, получени с вх. № 48-00-

1857/21.01.2020 г. 

18 

МК-XX-03/04 Хронология - на електронен носител  

МК-XX-03/05 Обяснение от НФСБ 2 
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МК-XX-03/06 Файл с наименование_dostavchici_medii_MI_2019.xls - на 

електронен носител 

 

ГЛАВА ХХI ОБЛАСТ СМОЛЯН 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

ИнК-XXI-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

CD 

ИнК-XXI-01/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1326/19.11.2019 

г. - на електронен носител 

 

ИнК-XXI-01/03  Електроннa разпискa ИнК Боян Кехайов - на електронен носител  

ИнК-XXI-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XХI/.xls) 

 

Раздел Втори ИнК МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ 

ИнК-XXI-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

 

ИнК-XXI-02/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1488/19.11.2019 

г. - на електронен носител 

 

ИнК-XXI-02/03  Електроннa разпискa ИнК Мирослав Фисински - на електронен 

носител 

 

ИнК-XXI-02/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XХI/.xls) 

 

Раздел Трети ИнК МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА 

ИнК-XXI-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

 

ИнК-XXI-03/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1962/03.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

ИнК-XXI-03/03  Електроннa разпискa ИнК Медиха Заимова - на електронен 

носител 

 

ИнК-XXI-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XХI/.xls) 

 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

 Раздел Първи МК НОВОТО ВРЕМЕ 

МК-XXI- 01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

 

МК-XXI-01/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1924/03.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XXI-01/03  Операционна бележка - на електронен носител  

МК-XXI-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XХI/.xls) 

 

Раздел Втори МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-XXI- 02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

 

МК-XXI-02/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1961/13.01.2020 

г. - на електронен носител 
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МК-XXI-02/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XХI/.xls) 

 

МК-XXI-02/04 Приемо-предавателен протокол - на електронен носител  

 Раздел Трети МК МИР 

МК-XXI- 03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

 

МК-XXI-03/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1925/09.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XXI-03/03 Разписка за електронно въведени данни № 0002785/16.10.2019 

г. - на електронен носител 

 

МК-XXI-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XХI/.xls) 

 

Раздел Четвърти МК ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 

МК-XXI- 04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

 

МК-XXI-04/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1966/09.01.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XXI-04/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XХI/.xls) 

 

Раздел Пети МК НОВОТО ВРЕМЕ 

МК-XXI- 05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

 

МК-XXI-05/02 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-1700/05.12.2020 

г. - на електронен носител 

 

МК-XXI-05/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Доставчици_медии_раздел_XХI/.xls) 

 

ГЛАВА XXII ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАКЛИН 

ИнК-XXII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1  

ИнК-ХXII-01/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Александър 

Ваклин, на електронен носител  

CD 

ИнК-XXII-01/03  Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи – на електронен носител 

 

ИнК-XXII-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_01_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Втори ИнК БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ 

ИнК-XXII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK и извлечения от системи 

за осъществяване на разплащания Pay Pal и Epay – на 

електронен носител 
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ИнК-ХXII-02/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Борис Бонев и 

Обяснителна записка от представляващия ИнК, получена по ел. 

поща - на електронен носител 

 

ИнК-XXII-02/03  Договори за предоставени услуги; първични счетоводни 

документи - на електронен носител 

4  

ИнК-XXII-02/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_02_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Трети ИнК ВАСИЛ БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ 

ИнК-XXII-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK - на електронен носител 

 

ИнК-ХXII-03/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Васил Цолов - 

на електронен носител 

 

ИнК-XXII-03/03  Първични счетоводни документи - на електронен носител  

ИнК-XXII-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_03_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Четвърти ИнК ИВО ВАСИЛЕВ ПИПЕРОВ 

ИнК-XXII-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1 

ИнК-ХXII-04/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Иво Пиперов - 

на електронен носител 

 

ИнК-XXII-04/03  Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи  

19 

ИнК-XXII-04/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_04_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Пети ИнК ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДОНКОВА 

ИнК-XXII-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

11 

ИнК-ХXII-05/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Лилия 

Донкова - на електронен носител 

 

ИнК-XXII-05/03  Първични счетоводни документи; Документи, предоставени по 

ел. поща, на хартиен и електронен носител  

14 

ИнК-XXII-05/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_05_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Шести ИнК МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА 

ИнК-XXII-06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

44 

ИнК-ХXII-06/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Мая 

Манолова - на електронен носител 

 

ИнК-XXII-06/03  Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи - на електронен носител 

CD 

ИнК-XXII-06/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_06_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Седми ИнК НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЮРОВ 
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ИнК-XXII-07/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

4 

ИнК-ХXII-07/02 файл с наименование Електронни разписки ИнК Николай 

Гюров – на ел ектронен носител; Обяснение от представляващ 

ИнК, вх. № 48-00-1809/04.05.2020 г. 

6 

ИнК-XXII-07/03  Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи 

58 

ИнК-XXII-07/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_07_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Осми ИнК РАДОСЛАВ СТОИЛОВ КАРАТАНЧЕВ 

ИнК-XXII-08/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK  

3 

ИнК-ХXII-08/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Радослав 

Каратанчев – на електронен носител 

 

ИнК-XXII-08/03  Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи 

63 

ИнК-XXII-08/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_08_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

Ел.носител 

 

Раздел Девети ИнК САМУИЛ ЧАВДАРОВ ПОПОВ 

ИнК-XXII-09/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1 

ИнК-ХXII-09/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Самуил 

Попов – на електронен носител 

 

ИнК-XXII-09/03  Първични счетоводни документи 2 

ИнК-XXII-09/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_09_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Десети ИнК СТЕФАН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ 

ИнК-XXII-10/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

2 

ИнК-ХXII-10/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Стефан 

Стефанов – на електронен носител 

 

ИнК-XXII-10/03  Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи 

89 

ИнК-XXII-10/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXII_10_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК ГЕРБ (СДС) 

МК-XXII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

7 

МК-ХXII-01/02 Файл с наименование Електронни разписки МК ГЕРБ/СДС – на 

електронен носител 
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МК-XXII-01/03  Хронологичен опис на приходите и разходите, съгласно 

договори за предоставени услуги; първични счетоводни 

документи, на хартиен и електронен носител 

9 + CD 

МК-XXII-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_МK_XXII_01_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls). 

 

Раздел Втори МК ДБГ 

МК-XXII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

6 

МК-ХXII-02/02 Файл с наименование Електронни разписки МК ДВИЖЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ, ЗНС, НДСВ) – на 

електронен носител 

 

МК-XXII-02/03  Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи - на електронен носител 

CD 

МК-XXII-02/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_МK_XXII_02_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

МК-XXII-02/05 Потвърждение на неразплатено задължение – на електронен 

носител 

 

Раздел Трети МК НФСБ/ БДС РАДИКАЛИ 

МК-XXII-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

7 

МК-ХXII-03/02 Файл с наименование Електронни разписки МК НФСБ/БДС 

РАДИКАЛИ – на електронен носител 

 

МК-XXII-03/03  Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи; Документи, предоставени по ел. поща – на 

електронен носител 

43 

МК-XXII-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_МK_XXII_03_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls). 

 

ГЛАВА ХХIII СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК МАЯ СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА 

ИнК-XXIII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1 

ИнК-XXIII-01/02 Първични счетоводни документи  3 

ИнК- XXIII-01/03  Писмо с вх. № 48-00-970 от 02.10.2019 г. 5 

ИнК-ХХIII-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_02_04_Доставчици_Медии.xls) 

CD 

Раздел Втори ИнК АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛАНОВ 

ИнК-ХХIII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1 

ИнК-ХХIII-02/02 Първични счетоводни документи  4 

ИнК-ХХIII-02/03  Писмо с вх. № 48-00-970 от 02.10.2019 г. 2 

ИнК-ХХIII-02/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_02_04_Доставчици_Медии.xls) 
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Раздел Трети ИнК ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ 

ИнК-XXIII-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

2 

ИнК-XXIII-03/02 Първични счетоводни документи  26 

ИнК-XXIII-03/03 Писмо с вх. № 48-00-668 от 04.11.2019 г. 2 

ИнК-XXIII-03/04 Писмо с вх. № 48-00-668 от 10.10.2019 г. 2 

ИнК-XXIII-03/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_03_05_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Четвърти ИнК ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ 

ИнК-XXIII-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1 

ИнК-XXIII-04/02 Първични счетоводни документи  3 

ИнК-XXIII-04/03  Констативен протокол за документиране на установените 

факти и обстоятелства 

3 

ИнК-ХХIII-04/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_04_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Пети ИнК АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ 

ИнК-XXIII-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

1 

ИнК-XXIII-05/02 Първични счетоводни документи  4 

ИнК-XXIII-05/03 Писмо с вх № 48-00-799/01.10.2019 г. 1 

ИнК-XXIII-05/04 Писмо с вх № 48-00-799/28.10.2019 г. 1 

ИнК-XXIII-05/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_05_05_Доставчици_Медии.xls) 

 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК ВОЛЯ 

МК-XXIII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-XXIII-01/02 Първични счетоводни документи  12 

МК-XXIII-01/03  Електронни разписки - файл с наименование Електронни 

разписки МК ВОЛЯ на електронен носител 

 

МК-ХХIII-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_01_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Втори МК ГЕРБ (СДС) 

МК-ХХIII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-02/02 Първични счетоводни документи  4 

МК-ХХIII-02/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_02_03_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Трети МК ДИБО 

МК-ХХIII-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

2 

МК-ХХIII-03/02 Първични счетоводни документи  31 
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МК-ХХIII-03/03 Писма с вх. № 48-00-1000/16.10.2019 г., ведно с товарителница 

на куриер № 5300138950235 от 15.10.2019 г. и вх. № 48-00-

1000/27.11.2019 г., ведно с товарителница на куриер № 

5300149762216 от 26.11.2019 г.       

6 

МК-ХХIII-03/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_03_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Четвърти МК ГЕРБ (ВМРО) 

МК-ХХIII-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-04/02 Първични счетоводни документи  4 

МК-ХХIII-04/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_04_03_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Пети МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

МК-ХХIII-05/01  Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-05/02 Първични счетоводни документи  6 

МК-ХХIII-05/03 Констативен протокол за документиране на установени факти 

и обстоятелства 

2 

МК-ХХIII-05/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_05_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Шести МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

МК-ХХIII-06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-06/02 Първични счетоводни документи  14 

МК-ХХIII-06/03 Приложение МК 3 към отчет с вх. № 48-00-1471/26.11.2019 г. 1 

МК-ХХIII-06/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_06_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Седми МК ГЛАС НАРОДЕН 

МК-ХХIII-07/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

2 

МК-ХХIII-07/02 Първични счетоводни документи  24 

МК-ХХIII-07/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_07_03_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Осми МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-ХХIII-08/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-08/02 Първични счетоводни документи  8 

МК-ХХIII-08/03 Приложение МК 3 към отчет с вх. № 48-00-1437/25.11.2019 г. 1 

МК-ХХIII-08/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_08_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Девети МК ВМРО – БНД 
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МК-ХХIII-09/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-09/02 Първични счетоводни документи  34 

МК-ХХIII-09/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_07_03_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Десети МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-ХХIII-10/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-10/02 Първични счетоводни документи  20 

МК-ХХIII-10/03 Писмо, с вх. № 48-00-1046/22.11.2019 г., ведно с електронни 

разписки №№ 2476, 2555, 3068, 3069, 3070 и 3071 

6 

МК-ХХIII-10/04 Констативен протокол за документиране на установените 

факти и обстоятелства 

2 

МК-ХХIII-10/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_10_05_Доставчици_Медии.xls 

 

Раздел Единадесети МК ВМРО-БНД (СДС) 

МК-ХХIII-11/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-11/02 Първични счетоводни документи  10 

МК-ХХIII-11/03 Констативен протокол за документиране на установените 

факти и обстоятелства 

4 

МК-ХХIII-11/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_11_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Дванадесети МК БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 

МК-ХХIII-12/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-12/02 Първични счетоводни документи  6 

МК-ХХIII-12/03 Писма с вх. № 48-00-1028/24.10.2019 г. и № 48-00-

1028/25.10.2019 г. 

9 

МК-ХХIII-12/04 Фактура № 2-506/31.10.2019 г., издадена от ЕТ „Крум 

Домишляров“ на ПП „АБВ“  

1 

МК-ХХIII-12/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_12_05_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Тринадесети МК ДНБ 

МК-ХХIII-13/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

9 

МК-ХХIII-13/02 Първични счетоводни документи  30 

МК-ХХIII-13/03 Писма с вх. № 48-00-916/22.10.2019 г. и вх. № 48-00-

916/06.11.2019 г. 

33 

МК-ХХIII-13/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_13_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Четиринадесети МК АБВ 
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МК-ХХIII-14/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

2 

МК-ХХIII-14/02 Първични счетоводни документи  24 

МК-ХХIII-14/03 Писмо с вх. № 48-00-879/01.10.2019 г. 3 

МК-ХХIII-14/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_14_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Петнадесети МК ДБО 

МК-ХХIII-15/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

3 

МК-ХХIII-15/02 Първични счетоводни документи  6 

МК-ХХIII-15/03 Констативен протокол за документиране на установените 

факти и обстоятелства 

4 

МК-ХХIII-15/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_15_04_Доставчици_Медии.xls) 

 

Раздел Шестнадесети МК ГЕРБ (СДС) 

МК-ХХIII-16/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

1 

МК-ХХIII-16/02 Първични счетоводни документи  5 

МК-ХХIII-16/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_ХХIII_16_03_Доставчици_Медии.xls) 

 

ГЛАВА XXIV ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК ДПС 

МК-XXIV-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

8 

МК-XXIV-01/02 Разписки – на електронен носител CD 

МК-XXIV-01/03 Счетоводни документи, получени в Сметната палата с вх. № 

48-00-1980/09.01.2020 г. 

92 

МК-XXIV-01/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Втори БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

МК-XXIV-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XXIV-02/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XXIV-02/03 Счетоводни документи, получени в СП с вх. № 48-00-

1983/13.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XXIV-02/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Трети МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

МК-XXIV-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XXIV-03/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XXIV-03/03 Счетоводни документи, получени в Сметната палата с вх. № 

48-00-1978/10.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XXIV-03/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Четвърти МК МИР 
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МК-XXIV-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XXIV-04/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XXIV-04/03 Счетоводни документи, получени в Сметната палата с вх. № 

48-00-1979/08.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XXIV-04/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Пети МК ВОЛЯ 

МК-XXIV-05/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XXIV-05/02 Счетоводни документи, получени в Сметната палата с вх. № 

48-00-1977/08.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XXIV-05/03 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Шести МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 

МК-XXIV-06/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК - на електронен носител 

 

МК-XXIV-06/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XXIV-06/03 Счетоводни документи, получени в Сметната палата с вх. № 

48-00-1364/20.11.2019 г. и вх. № 48-00-1996/10.01.2020 г. - на 

електронен носител 

 

МК-XXIV-06/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Седми МК ГЕРБ 

МК-XXIV-07/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

4 

МК-XXIV-07/02 Разписки - на електронен носител  

МК-XXIV-07/03 Счетоводни документи, договори и фактури 16 

МК-XXIV-07/04 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

ГЛАВА XXV ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК РУМЕН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ 

ИнК-XXV-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

4 

ИнК-XXV-01/02 dostavchici_medii_MI_2019.xls на електронен носител CD 

ИнК-XXV-01/03 Разписки, на електронен носител  

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

МК-XXV-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

4 

МК-XXV-01/02 Счетоводни документи – приходни касови ордери, разходно-

оправдателни документи 

51  

МК-XXV-01/03 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

Раздел Втори ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

МК-XXV-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МК 

2 

МК-XXV-02/02 Получени първични документи, вх. № 48-00-1298/18.11.2019 г. 69 

МК-XXV-02/03 dostavchici_medii_MI_2019.xls - на електронен носител  

ГЛАВА ХXVI ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  
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Раздел Първи МК ВОЛЯ (ПДС, БСДП) 

МК-ХXVI-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания 

1 

МК-ХXVI-01/02 Заверени копия на първични счетоводни документи, в т.ч. 

разбивка на 2.8 Други разходи от отчета, предоставени с писмо 

вх. № 48-00-1949/09.01.2020 г. 

5 

МК-XXVI-01/03 Файл с наименование MK_Volq_dostavchici-medii-xls - на 

електронен носител 

CD 

Раздел Втори МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

МК-ХXVI-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания; декларации по чл. 169, ал. 2 от ИК, 

ведно с ПКО - 5 бр. и 12 бр. вносни бележки за предоставените 

от 17 кандидати средства в брой и по банков път; разпечатки от 

плащания през банкова карта на кандидат - на електронен 

носител 

СD 

МК-ХXVI-02/02 Информация за публикуване в ЕРИК за кандидатите и размера 

на предоставените средства преди началото и по време на 

кампанията, вкл. разписки за електронно въведени данни, на 

електронен носител  

СD 

МК-ХXVI-02/03  Писмо, вх. № 48-00-1928/10.10.2020 г., с обяснения относно 

допуснати технически грешки и корекции в отчета на МК и 

коригиран отчет 

3 + СD 

МК-ХXVI-02/04 Разходооправдателни документи и договори за услуги, 

предоставени с писмо, вх. № 48-00-1928/10.10.2020 г. - на 

електронен носител 

СD 

МК-ХXVI-02/05 Файл с наименование Zaedno za Promqna_dostavchici-medii-

xls.xlsx - на електронен носител 

СD 

ГЛАВА XXVII ОБЛАСТ ШУМЕН  

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ  

Раздел Първи ИнК РЕДЖЕБ ШАБАНОВ АЛИЕВ  

ИнК-XXVII-01/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания - на електронен носител 

CD 

ИнК-XXVII-01/02 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител - на електронен носител 

 

ИнК-XXVII-01/03 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1915/02.01.2020 г. - на електронен носител 

 

ИнК-XXVII-01/04 Файл Доставчици - на електронен носител CD 

Раздел Втори ИнК МИЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕВА  

ИнК-XXVII-02/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания - на електронен носител 

 

ИнК-XXVII-02/02 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1912/08.01.2020 г. - на електронен носител 

 

ИнК-XXVII-02/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

ИнК-XXVII-02/04 Файл Доставчици - на електронен носител  

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ  

Раздел Първи МК НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ  
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МК-XXVII -01/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания - на електронен носител 

 

МК-XXVII -01/02 Платежно нареждане от 19.11.2019 г. - на електронен носител  

МК-XXVII -01/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

МК-XXVII -01/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1908/07.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XXVII -01/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Втори МК ДОСТ  

МК-XXVII-02/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания - на електронен носител 

 

МК-XXVII-02/02 ПКО за даренията – 14 броя - на електронен носител  

МК-XXVII-02/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

МК-XXVII-02/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1916/07.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XXVII-02/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Трети МК ДБГ  

МК-XXVII-03/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания - на електронен носител 

 

МК-XXVII-03/02 Договори за дарения – 9 броя - на електронен носител  

МК-XXVII-03/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

МК-XXVII-03/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1910/10.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XXVII-03/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Четвърти МК АБВ  

МК-XXVII-04/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания - на електронен носител 

 

МК-XXVII-04/02 Договори за дарения – 6 броя - на електронен носител  

МК-XXVII-04/03 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на 

електронен носител 

 

МК-XXVII-04/04 Първични счетоводни документи, предоставени с писмо вх. № 

48-00-1910/10.01.2020 г. - на електронен носител 

 

МК-XXVII-04/05 Файл Доставчици - на електронен носител  

Раздел Пети МК БЗНС  

МК-XXVII-05/01 Банково извлечение от сметката, която обслужва 

предизборната кампания - на електронен носител 

 

МК-XXVII-05/02 ПКО и ведомост за членски внос - на електронен носител  

МК-XXVII-05/03 Фактури - 2 бр. и разходни касови ордери - 2 бр., на 

електронен носител  

 

 МК-XXVII-05/04 Файл Доставчици - на електронен носител  

ГЛАВА XXVIII ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

Част А ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

Раздел Първи ИнК ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ 

ИнК-XXVIII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на ИнK 

2 
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ИнК-ХXVIII-01/02 Файл с наименование Електронни разписки ИнК Георги 

Славов – на електронен носител 

CD 

ИнК-XXVIII-01/03  Договори за предоставени услуги и първични счетоводни 

документи 

47 

ИнК-XXVIII-01/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_InK_XXVIII_01_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Част Б МЕСТНИ КОАЛИЦИИ 

Раздел Първи МК АТАКА (АБВ) 

МК-ХXVIII-01/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

20 

MК-ХXVIII-01/02 Файл с наименование Електронни разписки МК АТАКА - на 

електронен носител 

 

MK-ХXVIII-01/03 Договори за дарение на парични средства - 5 бр. 5 

MK-ХXVIII-01/04 Първични счетоводни документи 11 

MK-ХXVIII-01/05 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_МК_XXVIII_01_05_dostavchici_medii_MI_2019.xls 

 

Раздел Втори МК ГЕРБ (АТАКА, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, СДС) 

МК-ХXVIII-02/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

3 

MК-ХXVIII-02/02 Първични счетоводни документи 40 

MK-ХXVIII-02/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_МК_XXVIII_02_03_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Трети МК НФСБ (НФСБ и БЗНС) 

МК-ХXVIII-03/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

2 

MК-ХXVIII-03/02 Първични счетоводни документи  2 

MK-ХXVIII-03/03 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_МК_XXVIII_03_03_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

Раздел Четвърти МК СДС (ЗНС, СДС) 

МК-ХXVIII-04/01 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване 

на предизборната кампания на МK 

2 

MК-ХXVIII-04/02 Декларации за произход на средства – 6 бр. 3 

MK-ХXVIII-04/03 Първични счетоводни документи 10 

MK-ХXVIII-04/04 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на 

медийни услуги - на електронен носител (файл с наименование 

OD_МК_XXVIII_04_04_dostavchici_medii_MI_2019.xls) 

 

 


