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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

ГФО Годишен финансов отчет 

ЗДС Закон за държавната собственост 

ЗОС Закон за общинската собственост 

ЗПП Закон за политическите партии 

ЗСч Закон за счетоводството 

ЗЮЛНЦ Закон за юридическите лица с нестопанска цел 

ИК Изборен кодекс 

КП Коалиция от партии 

МФ Министерство на финансите 

ПЗР Преходни и заключителни разпоредби 

ПП  Политическа партия 

ПП БСП 
ПП „Българска социалистическа партия“ 

ПП ВМРО-БНД ПП „ВМРО-Българско национално движение“ 

ПП ДПС ПП „Движение за права и свободи“ 

ПП НФСБ ПП „Национален фронт за спасение на България“ 

ПП ПК „Екогласност” ПП „Политически клуб „Екогласност“ 

ПП ПК „Тракия” ПП „Политически клуб „Тракия“ 

СГС Софийски градски съд 

СС Счетоводен стандарт 
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Част първа  

РЕЗЮМЕ 

 

В изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2020 г. е 

извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на 

политическите партии за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.  

Целите на одита са: да се анализира и оцени финансовата дейност и управлението 

на предоставеното имущество на политическите партии в съответствие с изискванията на 

Закона за политическите партии (ЗПП) и Закона за счетоводството (ЗСч) и да се осигури 

публичност и прозрачност на финансовата дейност и управлението на предоставеното 

имущество – държавна или общинска собственост на политическите партии.  

Обхватът на одитната задача включва проверка и оценка на: организацията на 

финансовата дейност на политическите партии; формирането на приходи и извършването 

на разходи; управлението на имуществото, предоставено от държавата и/или общините; 

създаването и поддържането на публичен регистър.  

Одитирани са 12 политически партии, на които са извършени тестове по същество 

и са докладвани резултатите от тях. 

В резултат на извършения одит е установено: 

Годишните финансови отчети (ГФО) за 2019 г. на политическите партии със 

съответните приложения към тях, са представени в Сметната палата в законоустановения 

срок и съдържат изискуемите съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. От една политическа партия1 в отчета за приходите и 

разходите са отчетени приходи от продажба на лицензия за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга и от прехвърляне на права върху комбинирана търговска марка (приходи 

от стопанска дейност), като същите е следвало да бъдат включени и в отчета на партията 

за приходите и разходите от стопанска дейност2.  

От всички одитирани партии са спазени изискванията на ЗСч при организацията и 

функционирането на счетоводните им системи.  

Отчетените през одитирания период приходи са в общ размер на 21 743 хил. лв., от 

които са проверени 21 330 хил. лв. или 98 на сто от всички приходи. 

Всички одитирани политически партии получават държавна субсидия в общ размер 

на 19 588 хил. лв., която е с най-голям относителен дял (90 на сто) при финансиране на 

дейността им. Отразената в годишните финансови отчети на партиите държавна субсидия, 

съответства на преведената от Министерството на финансите (МФ). 

В изпълнение на § 5, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби 

(ПЗР) на Закона за изменение на ЗПП3, от МФ, е преизчислен размерът на годишната 

държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 

26.05.2016 г. до влизането в сила на закона. Към 31.01.2021 г. от десет от одитираните 

политически партии4 е възстановена в пълен размер по централния бюджет разликата 

между предоставената държавна субсидия и преизчисления размер. От две от одитираните 

партии5 не са възстановени надвзети средства в общ размер на 42 548 лв. 

Не са установени нарушения на ЗПП6 относно предоставяне от партиите на 

средства от държавната субсидия за обезпечения на вземания на трети лица. 

                                                 
1 ПП „Атака“ 
2 Счетоводен стандарт 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел 
3 обн., ДВ, бр. 50 от 25.06.2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
4 ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „Воля“, ПП „ВМРО-Българско национално движение“, ПП 

„Възраждане“, ПП „ГЕРБ“, ПП „Движение за права и свободи“, ПП „Комунистическа партия на България“, 

ПП „Национален фронт за спасение на България“, ПП „Политически клуб „Тракия“ и ПП „Политически 

клуб „Екогласност“ 
5 ПП „Атака“ и ПП „Нова Зора“ 
6 чл. 28, ал. 2 от ЗПП 
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Политическите партии формират приходи съгласно регламентираните със ЗПП 

източници: членски внос; дарения от физически лица, юридически лица и еднолични 

търговци; лихви по парични депозити в банки; приходи от регламентирана стопанска 

дейност и продажба на собствени дълготрайни активи. 

От една партия7 са отчетени приходи от продажба на дълготрайни материални и 

нематериални активи. Сключените договори за продажба на активите, както и действията 

във връзка с тяхното сключване и изпълнение, не могат да обосноват по категоричен и 

безспорен начин наличието на очевидна полза от сключените сделки за политическата 

партия, в резултат на което не може да се изрази увереност относно спазване разпоредбата 

на чл. 41, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 

За 2019 г. от 9 политически партии8 са отчетени приходи от дарения от физически 

и юридически лица в общ размер на 1 145 хил. лв. Декларациите за произхода на дарените 

средства в размер над една минимална работна заплата са оповестени в публичните 

регистри на интернет страниците на съответните партии.  

През одитирания период от 8 партии9 са отчетени приходи от членски внос в общ 

размер на 2 321 хил. лв., от които са проверени 1 029 хил. лв. (44 на сто). Одитни 

процедури върху извадкови единици са изпълнени за 5 политически партии10, с над 15 

местни структури, отчели в годишните си финансови отчети за 2019 г. приходи от членски 

внос. За една политическа партия, приходите от членски внос са проверени в пълния им 

размер. Проверените средства са документално обосновани и осчетоводени по 

съответните счетоводни сметки. 

Политическите партии извършват разходи за предизборни кампании, за 

осигуряване работата на партийните структури, за организиране и провеждане на 

мероприятия и за други присъщи за дейността им, в съответствие с изискванията на ЗПП и 

в изпълнение целите на уставите си. 

През одитирания период са извършени разходи в общ размер на 43 134 хил. лв., от 

които определени като съществени за целите на одита и проверени са 15 803 хил. лв., или 

37 на сто от всички отчетени разходи.  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на избори, за рекламни материали и кампании, и за други 

присъщи дейности на партията, в съответствие с изискванията ЗПП. 

Формираните през одитирания период приходи и извършените разходи са 

документално обосновани. Осчетоводени са по съответните счетоводни сметки от 

индивидуалния сметкоплан на всяка партия при спазване на счетоводната ѝ политика. 

При одита не са установени факти и обстоятелства за счетоводни записвания на 

дялове и участия в търговски дружества и кооперации, както и на приходи и разходи от 

стопанска дейност, извън разрешената от ЗПП. 

През одитирания период 11 политически партии11 ползват 580 помещения, в т.ч.  

62 имота – частна държавна собственост и 518 имота – частна общинска собственост, като 

за наеми на тези имоти са изплатени средства в общ размер на 545 хил. лв., в т.ч.  

10 хил. лв. платени задължения за предходни периоди. Към 31.12.2019 г. 11 партии имат 

неразплатени задължения за наемни вноски по 194 договора, в размер на 146 хил. лв.  

                                                 
7 ПП „Атака“ 
8 ПП „Атака“, ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО-Българско национално движение, ПП 

„Воля“, ПП „Възраждане“, ПП „ГЕРБ“, ПП „Комунистическа партия на България“, ПП „Национален фронт 

за спасение на България“ и ПП „Нова зора“ 
9 ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО-Българско национално движение“, ПП „ГЕРБ“, ПП 

„Движение за права и свободи“, ПП „Комунистическа партия на България“, ПП „Национален фронт за 

спасение на България“, ПП „Нова зора“ и ПП „Политически клуб „Екогласност“ 
10 ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО-Българско национално движение“, ПП „ГЕРБ“, ПП 

„Движение за права и свободи“ и ПП „Национален фронт за спасение на България“ 
11 ПП „Политически клуб „Екогласност“ не ползва имоти предоставени по реда на ЗПП. 
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От 6 политически партии12 са ползвани имоти, предоставени по реда на ЗПП, с изтекли 

срокове на договорите.  

След измененията на чл. 31 от ЗПП13 в сила от 30.07.2019 г., държавата и общините 

предоставят безвъзмездно на политическите партии помещения за осъществяване на 

тяхната дейност, съгласно Закона за държавната собственост (ЗДС) и Закона за 

общинската собственост (ЗОС). От 6 политически партии14 са сключени 42 нови договори 

за безвъзмездно ползване на държавни и общински помещения. Съгласно подписани 

анекси, допълнителни споразумения, заповеди и писма, на 7 политически партии15 са 

предоставени за безвъзмездно ползване 137 имота - частна общинска собственост и 7 

имота - частна държавна собственост, като безвъзмездното право на ползване не е 

учредено чрез сключване на нови договори съобразно разпоредбите на ЗПП в сила от 

30.07.2019 г.  

Извършени са проверки на място за спазване на законовите изисквания относно 

ползване по предназначение на предоставените помещения – общинска собственост, 

намиращи се на територията на гр. Пловдив, гр. Стара Загора и гр. Гълъбово, ползвани от 

9 политически партии16. За една политическа партия17, не ползваща помещения в 

изброените населени места, е проверен имот – държавна собственост, на територията на 

гр. София. Проверени са общо 30 помещения, за които е установено, че се ползват от 

партиите за осъществяване на дейността им. За едно от помещенията18 е установено, че 

към датата на проверката договорът с партията е прекратен и помещението е предадено на 

наемодателя. 

От одитираните политически партии е създаден публичен регистър на интернет 

страниците им. Възникналите през 2019 г. обстоятелства от дейността им, определени за 

вписване по реда на ЗПП19, са публикувани в публичните им регистри. 

Конкретните констатации за всяка политическа партия са отразени в съответните 

раздели на Част трета „Констатации“ от одитния доклад. 

 

                                                 
12 ПП „Атака“, ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО-Българско национално движение“, ПП 

„Движение за права и свободи“, ПП „Национален фронт за спасение на България“ и ПП „Нова зора“ 
13 обн. ДВ, бр. 60 от 2019 г. в сила от 30.07.2019 г. 
14 ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО-Българско национално движение“, ПП „Воля“, ПП 

„ГЕРБ“, ПП „Движение за права и свободи“ и ПП „Национален фронт за спасение на България“ 
15 ПП „Атака“, ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО-Българско национално движение“, ПП 

„Воля“, ПП „ГЕРБ“, ПП „Движение за права и свободи“ и ПП „Национален фронт за спасение на България“ 
16 ПП „Атака“, ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО-Българско национално движение“, ПП 

„Воля“, ПП „Възраждане“, ПП „ГЕРБ“, ПП „Движение за права и свободи“ и ПП „Национален фронт за 

спасение на България“ 
17 ПП „Нова Зора“ 
18 ползвано от ПП „Комунистическа партия на България“ 
19 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
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Част втора 

ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Основание за извършване на одита  

Одитът е осъществен на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 38, ал. 1 от Закона за 

Сметната палата, одитна задача № 330 от Програмата за одитната дейност на Сметната 

палата за 2020 г. и в изпълнение на Заповеди № ОД-06-01-004 от 18.05.2020 г. и  

№ ОД-06-01-007 от 29.06.2020 г. на Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната 

палата. 

 

2. Одитирани обекти 

Определянето на обектите за одит е извършено въз основа на регламентираните в 

ЗПП критерии20 – партиите да са получавали държавна субсидия, да са ползвали 

предоставени от държавата и/или общините помещения или да са участвали в избори през 

одитирания период. 

По данни от регистъра на политическите партии в Софийския градски съд (СГС), 

броят на политически партии към 31.12.2019 г., които следва да представят годишни 

финансови отчети за 2019 г. е 129. От 112 партии, в законовия срок (15.06.2020 г.), са 

представени отчети в Сметната палата, отговарящи на изискванията за форма, съдържание 

и начин на представяне на годишния финансов отчет, съгласно чл. 34 от ЗПП.  

От 14 партии, в нарушение на ЗПП не са представени отчети в законоустановения срок. 

От 3 партии21 са представени отчети, отговарящи на изискванията за форма, съдържание и 

начин на представяне на годишния финансов отчет, след законовия срок, но преди датата 

на публикуване на отчетите на интернет страницата на Сметната палата (30.06.2020 г). 

След извършена проверка на представените в Сметната палата годишни финансови 

отчети, отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборните кампании за участие в избори, проведени през 2019 г. и допълнително 

изискани и представени в Сметната палата документи е установено, че от 37 партии22 са 

представени отчети с нулеви стойности на приходите и разходите, а 11 партии не са 

получавали държавна субсидия, не са участвали в проведените през одитирания период 

избори и не ползват предоставени помещения от държавата и/или общините. 

След извършен анализ на останалите 67 партии на основата на регламентираните 

критерии в чл. 35, ал. 1 от ЗПП са определени 12 партии, на които е извършен одит за 

съответствие. 

 

3. Цели на одита 

1. Да се анализира и оцени финансовата дейност и управлението на предоставеното 

имущество на политическите партии в съответствие с изискванията на ЗПП и ЗСч. 

2. Да се осигури публичност и прозрачност на финансовата дейност и управлението 

на предоставеното имущество – държавна или общинска собственост на политическите 

партии. 

 

4. Обхват на одита 

4.1. Одитната задача обхвана: 

1. Организация на финансовата дейност на ПП 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър. 

 

                                                 
20 чл. 35, ал. 1 от ЗПП 
21 ПП „Демократична гражданска инициатива“, ПП „Новото време“, ПП „Щит“ 
22 в т.ч. 10 партии, участвали в избори през 2019 г. 
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4.2. Ограничения в обхвата на одита 

В област „Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или 

общините” са извършени проверки за спазването на законовите изисквания относно 

ползване по предназначение на предоставените на ПП помещения – държавна и/или 

общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Пловдив, гр. Стара Загора и 

гр. Гълъбово, a за политическите партии, не ползващи помещения в изброените населени 

места, са проверени имотите, намиращи се на територията на гр. София, въз основа на 

информация предоставена от партиите. 

Ограничението в обхвата в изследваната област се налага поради големия брой и 

териториалната отдалеченост на имотите, ползвани от партиите. 

 

4.3. Одитни извадки 

Одитни процедури са изпълнени върху одитна извадка в област „Формиране на 

приходи и извършване на разходи”, процес „Набиране на приходи от членски внос”, за 

политически партии с над 15 местни структури, отчели приходи от членски внос. 

Отчетените приходи от членски внос от партиите с до 15 местни структури са проверени в 

пълния им размер. 

 

5. Критерии за оценка 

При одита са приложени следните критерии за оценка: 

1. Съответствие на ГФО за 2019 г. с изискванията на ЗСч, Националните 

счетоводни стандарти и ЗПП, както и представянето му в срок пред Сметната палата. 

2. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации от ПП. 

3. Съответствие на формираните приходи и извършените разходи от политическите 

партии, с изискванията на ЗПП, ЗСч и договорите за наем/безвъзмездно ползване. 

4. Съответствие на управлението на предоставените имоти – държавна или 

общинска собственост с изискванията на ЗПП относно ползването на имотите по 

предназначение. 

5. Наличие на публичен регистър на интернет страницата на политическата партия. 

6. Съответствие на вписаната информация в публичния регистър с установената за 

вписване за одитирания период съгласно изискванията на ЗПП. 

 

Част трета 

КОНСТАТАЦИИ 

 

Раздел първи 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“ (ПП „Атака“) 

Политическа партия „Атака“ е вписана в регистъра на политическите партии в СГС 

с решение от 12.07.2005 г., по фирмено дело № 7062/2005 г. 

Политическата партия се представлява от Волен Николов Сидеров, председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП „Атака“, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща списък на физическите лица, направили парични дарения, е 

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП23. 

Установено е, че партията е реализирала приходи по два договора от продажба на 

лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга и от прехвърляне на права върху 

Комбинирана търговска марка ALFA TV, в общ размер на 342 580 лв., отчетени24 в отчета 

                                                 
23 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
24 т. 5.1. от СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел 
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за приходите и разходите. Тези приходи по смисъла на чл. 23, ал. 1, т. 6 от ЗПП са 

собствени приходи на партията, които разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗПП определя като 

приходи от стопанска дейност. Същите е следвало да бъдат включени й в отчета за 

приходите и разходите на партията от стопанска дейност.25,26 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч27 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП, с изключение на невключени приходи от стопанска 

дейност в отчета за приходите и разходите от стопанска дейност, съгласно изискванията 

на СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел.28  

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията29 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „Атака“ е получила и е изразходвала суми над 

50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

От ПП „Атака“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите 

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2019 г., с изключение на невключени приходи 

от стопанска дейност в отчета за приходите и разходите от стопанска дейност. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Атака” е организирана и се поддържа съобразно 

утвърдената от председателя на партията счетоводна политика и индивидуален 

сметкоплан30, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в 

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и аналитични 

счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, от лица в трудовоправни отношения с партията, на основата на 

документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на 

партията. 

Счетоводната система на ПП „Атака“ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Атака“ за 2019 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.31 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на 

чл. 22 от ЗПП.32 

От ПП „Атака“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

                                                 
25 т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел 
26 Одитни доказателства №№ I/02, I/03, I/04 и I/08 
27 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
28 Одитно доказателство № I/08 
29 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
30 Одитно доказателство № I/01 
31 Одитни доказателства № I/02 и № I/03 
32 Одитни доказателства № I/02 и № I/03 
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 2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП „Атака“ отчита приходи в размер на 1 369 861 лв.33, които се 

формират от следните източници:  
 

От обхвата на проверката 

са изключени приходите от 

издателска дейност, които са 

определени на етап планиране 

като несъществени за целите на 

одита, както и приходите от 

дарения, тъй като са проверени от 

Сметната палата в извършен одит 

по Изборния кодекс (ИК).  

Определени на етапа на 

планиране, като съществени по стойност са приходите от държавна субсидия и други 

приходи. 

2.1.1. Държавна субсидия 

ПП „Атака“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание в състава на 

Коалиция от партии (КП) „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, и съгласно 

чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия.35  

Държавната субсидия за ПП „Атака“ се определя36 на основание сключено 

коалиционно споразумение за създаване на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.37 

В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за изменение на 

ЗПП38, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП „Атака“ за периода от 

26 май 2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените повече 

средства (539 894 лв.) следва да бъдат възстановени по централния бюджет.  

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ПЗР на Закона за изменение на 

ЗПП39, МФ предоставя седемдесет на сто от полагаемата втора част на субсидията за 

2019 г. и петдесет на сто от полагаемата трета и четвърта част на субсидията за 2019 г. на 

ПП „Атака“. Към 31.01.2021 г. са възстановени по централния бюджет, за сметка на 

субсидията, средства в размер на 509 035 лв., или невъзстановените средства са  

30 859 лв.40 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

623 973 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.41 

                                                 
33 Одитни доказателства № I/02 и № I/03 
34 Получени парични средства от кандидати и дарения от физически лица под условие - за финансиране на 

предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г. 
35 След 04.09.2019 г. депутатите от ПП „Атака“ не са част от състава на КП „Обединени патриоти – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО”. Във връзка с това не е настъпило изменение на сключеното коалиционно споразумение 

по чл. 25, ал. 2 от ЗПП, касаещо разпределението на държавната субсидия. На основание гореизложените 

факти ПП „Атака“ получава държавна субсидия за второто шестмесечие на 2019 г. 
36 т. 10 от Коалиционното споразумение 
37 Одитно доказателство № I/07 
38 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
39 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
40 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
41 Одитни доказателства №№ I/01, I/02 и I/03  

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 623 973 45,55 

2. Приходи от издателска 

дейност 

3 927 0,29 

3. Приходи от дарения34 63 990 4,67 

4. Други приходи 677 971 49,49 

 Общо: 1 369 861 100 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.42 

2.1.2. Други приходи 

Отчетените от ПП „Атака“ други приходи, за 2019 г., са в размер на 677 971 лв.43 

Средствата представляват възстановени суми от съдебни вземания, в размер на 

4 841 лв. и приходи от продажба на дълготрайни материални44 и нематериални активи45 по 

три46 договора, в общ размер на 673 130 лв., сключени с юридическо лице с нестопанска 

цел47.48 

Приходите, реализирани от ползването на интелектуална собственост – лицензия за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга и права върху Комбинирана търговска марка 

ALFA TV, са приходи от позволена по смисъла на чл. 23, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 22,  

ал. 1 от ЗПП стопанска дейност, поради което приходите от продажбата им се признават 

за допустими собствени приходи и са осчетоводени от партията. 

Продажбата на Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „Алфа ТВ“, на техническо оборудване и на Комбинирана 

търговска марка ALFA TV е осъществена съгласно решение на Централния сбор (ЦС) на 

ПП „Атака“ от 25.06.2019 г., взето на основание чл. 17, ал. 3 от Устава на партията. Със 

същото решение е упълномощен член на ЦС на партията за предприемане на всички 

необходими действия по изпълнение на решенията на ЦС, включително водене на 

преговори и договаряне на условия, в т.ч. продажна цена, в съответствие с приложените 

оценки, както и сключване на договори от името на ПП „Атака“ за покупко-продажба на 

Лицензията, техническото оборудване и търговската марка. В решението на ЦС е 

посочено, че същото е взето след разглеждане на направената оценка от независим 

оценител на притежаваната от ПП „Атака“ Индивидуална лицензия, както и на оценките 

на техническото оборудване и търговската марка ALFA TV и в съответствие с 

финансовите параметри на тези оценки. С решение от 09.07.2019 г. Контролния сбор (КС) 

на ПП „Атака“ на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на партията потвърждава 

законосъобразността и целесъобразността на приетите от ЦС решения, включително 

упълномощаването на член на ЦС на партията при описаните в решението условия. В 

решението на КС е посочено, че е взето след разглеждане на документи49, а именно 

„оценката на независимия оценител на лицензията на телевизия АЛФА, оценка на 

независим оценител на техническото оборудване и оценка на независим оценител на 

търговската марка ALFA TV“. Мотивите, с които КС на партията обосновава 

законосъобразността и целесъобразността на решенията на ЦС, са свързани с преценка за 

размера на разходите, които ПП „Атака“ реализира ежегодно за поддръжка на 

телевизията, както и с оглед предстоящото намаляване на субсидиите на парламентарно 

представените политически партии и фокусиране по този начин на средствата на партията 

единствено към развитието на политическите й структури и предстоящи изборни 

инициативи, което напълно съответства на нуждите на ПП „Атака“ през предстоящите 

години, като наред с това партията разполага с вестник „Атака“, чрез който продължава да 

популяризира медийно дейността си.50  

                                                 
42 Одитни доказателства № I/02 и № I/03 
43 Одитни доказателства № I/02 и № I/03 
44 техническото оборудване в размер на 330 550 лв.   
45 търговската марка и индивидуалната лицензия на телевизия Алфа в общ размер на 342 580 лв. 
46 Договор за прехвърляне на права върху търговска марка от 10.07.2019 г., Договор за продажба на 

техническо оборудване (съгласно приложен опис) от 10.07.2019 г. и Договор за прехвърляне на 

индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-002-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование 

„АЛФА ТВ“ от 10.07.2019 г. 
47 Фондация „АЛФА 2018“ 
48 Одитни доказателства №№ I/02, I/03 и I/04 
49 приложени към решението на ЦС 
50 Одитни доказателства № I/04 и № I/10 
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В Устава на ПП „Атака“ не е предвидено изрично в компетентността на кой неин 

орган е разпореждането с дълготрайни нематериални активи на партията. Съгласно чл. 17, 

ал. 3, т. 1 и т. 4 от Устава, ЦС решава всички въпроси от текущата оперативна политика , 

като по отношение на разпоредителните сделки е посочена изрична компетентност 

единствено за движимите вещи на партията. Съгласно чл. 16 от Устава, разпореждането с 

недвижими вещи  се осъществява с решение на Националния сбор, който има право да 

отменя решенията на другите ръководни органи на партията, ако същите противоречат на 

закона или Устава на ПП „Атака“. Сезиране на Националния сбор с констатации за 

несъответствие със закона или Устава  може да бъде осъществено от КС на партията при 

упражняване на правомощията му по проверка на всички партийни решения и действия. 

Независимо че съгласно Устава, ЦС притежава изрична компетентност за разпореждане 

само с движими вещи, в конкретния случай единствено с техническото оборудване, КС не 

е обсъдил въпроса за нивото на компетентност при вземане на решение за продажба на 

активите, представляващи обект на интелектуална собственост, и не е намерил за 

необходимо да сезира Националния сбор с оглед преценката за законосъобразност на 

взетите решения, като е приел, че не е налице каквото и да било противоречие със закона, 

Устава или интересите на ПП „Атака“.51 

При проверка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел е установено, че членовете на Управителния съвет на Фондация „Алфа 

2018“52 са едновременно и членове на ЦС на ПП „Атака“. С решение на учредителя и 

управител на Фондация „Алфа 2018“, двама от членовете на Управителния съвет се 

освобождават от длъжност и на тяхно място се избират нови, които не са членове на 

оперативния ръководен орган на ПП „Атака“. На решението няма дата, от която да се 

направи извод дали към датата на вземане на решение от ЦС на ПП „Атака“ за 

разпореждане с активи в полза на Фондация „Алфа 2018“ – 25.06.2019 г., волята за 

продажбата на активите от политическата партия и преминаването им в патримониума на 

фондацията е формирана от едни и същи лица.53  

В протоколите от заседанията за вземане на решенията на ЦС и КС е посочено, че 

предмет на разглеждане при обсъждането и постановяването им са три отделни 

независими оценки. Предмет на продажба са два различни дълготрайни нематериални 

актива и обекта на интелектуална собственост, които подлежат на отделни независими 

оценки за определяне на справедливата им стойност към определен времеви момент. 

Независимо, че лицензията може да е от значение за определяне стойността на 

търговската марка (отчитане на влиянието на лицензионната дейност по отношение 

стабилността на марката и логото) от гледна точка на начина й на използване и 

способността й да формира пазарен дял, приложена към определен продукт или услуга, се 

касае за два различни и самостоятелно оценими актива, от които се черпят различни 

права, икономическа изгода и могат да бъдат прехвърляни самостоятелно един от друг. С 

договор от 17.06.2019 г. от ПП „Атака“ е възложено на независим оценител да извърши 

оценка на един единствен нематериален актив – регистрираната54 на името на партията 

търговска марка BG TM Рег. № 82386 alfa TV alfa TV – комбинирана. В заключението на 

оценителя е посочена стойност в размер на 342 581 лв. като справедлива стойност към 

31.05.2019 г. на търговската марка. По време на одита не е представена оценка на 

Индивидуалната лицензия, а единствено на търговската марка и на техническото 

оборудване. Oт партията е дадено обяснение55, че определянето на стойността на 

търговската марка е неразривно свързано с наличието на лицензията и има съществено 

значение при определяне на стойността на марката и без нея стойността на марката не би 

                                                 
51 Одитни доказателства № I//04 и № I/10 
52 решение от 05.11.2018 г. на учредителя и председателя на фондацията 
53 Одитно доказателство № I/10 
54 по Закона за марките и географските означения 
55 с писмо на електронна поща от 18.01.2021 г. 
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била същата, както и че при определяне на цената по договорите за продажба на 

индивидуалната лицензия и на търговската марка, цената съгласно независимата оценка 

на търговската марка е поделена поравно между стойността на индивидуалната лицензия 

и стойността на търговската марка.56 

Решенията на ЦС и КС съдържат единствено принципно постигнато съгласие за 

продажба на посочените активи, тъй като не определят конкретни параметри за сключване 

на всеки един от договорите, включително финансови параметри. Преценката за 

конкретните условия на договаряне е предоставена изцяло на упълномощеното лице, като 

в решението на ЦС е посочено единствено, че продажната цена следва да е в съответствие 

с приложените оценки. В резултат на това, в договора за продажба на индивидуалната 

лицензия и договора за продажба на търговската марка, е договорена продажна цена в 

размер на 171 290 лв. по всеки един от тях или сума, която формира общо оценката на 

търговската марка – 342 581 лв. Продажната цена по договора за продажба на 

техническото оборудване съвпада с цената на направената пазарна оценка на посочените в 

списък активи – 330 550 лв. Съгласно сключените на 10.07.2019 г. договори, в годишния 

финансов отчет на ПП „Атака“, са включени приходи в общ размер на 673 130 лв. В 

приложение от 10.07.2019 г.57 и допълнителни споразумения от 11.07.2019 г.58 към 

договорите е установен идентичен начин на изплащане на договорената продажната цена, 

а именно на 36 равни месечни вноски, първата от които следва да бъде внесена по банков 

път към датата на подписване на договора – 10.07.2019 г. По отношение на останалите 

вноски е предвидено, че всяка следваща вноска, определена след приспадане на 

първоначалната, става изискуема и дължима към 15-то число на месеца, следващ месеца, 

за който същата се отнася, след изтичане на 6-месечен гратисен период, който започва да 

тече от датата на произнасяне на Съвета за електронни медии за прехвърляне на 

Индивидуалната лицензия от ПП „Атака“ на Фондация „Алфа 2018“. Договорено е, че 50 

на сто от месечната вноска подлежи на плащане по банков път и 50 на сто под формата на 

излъчвания на търговски съобщения, платени репортажи, изработка на различни 

аудиовизуални клипове и други материали, възложени от продавача с бъдещи отделни 

договори за възлагане. С други анекси от 10.07.2019 г.59 и 11.07.2019 г.60, сключени по 

всеки един от трите договора, са договорени следните изменения: промяна на гратисния 

период на заплащане на останалата част от продажната цена на 14 месеца, считано от 

датата на произнасяне на Съвета за електронни медии за прехвърляне на Индивидуалната 

лицензия от ПП „Атака“ на Фондация „Алфа 2018“; дължимите вноски да могат да се 

изплащат чрез прихващане, за всяко от които се съставя протокол за прихващане; всяка 

следваща вноска става изискуема на 25-то число на месеца, следващ месеца, за който 

същата се отнася, след изтичане на гратисния период. Със сключените анекси на практика 

се удължава гратисния период за заплащане на останалата част от продажната цена и се 

установява възможност вместо плащане на 50 на сто всяка вноска по банков път, сто 

процента от всяка вноска да бъде предмет на прихващане с предоставяне от купувача на 

медийни услуги, като непроменена остава договорката между страните първата вноска да 

бъде платена по банков път към момента на сключване на договорите.61 

Установено е, че не са изпълнени задълженията за плащане на първата вноска към 

датата на подписване на трите договора. Общият размер на дължимите средства за 

                                                 
56 Одитни доказателства № I//04 и № I/09 
57 Приложение № 2 - „Финансови условия“ към договора за продажба от 10.07.2019 г. 
58 Допълнително споразумение № 1 от 11.07.2019 г. към Договор за прехвърляне на индивидуална лицензия 

№ ЛРР-01-3-002-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „АЛФА ТВ“ от 

10.07.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 от 11.07.2019 г. към Договор за прехвърляне на права върху 

търговска марка от 10.07.2019 г. 
59 сключен към договор за продажба на техническо оборудване от 10.07.2019 г. 
60 Два анекса, сключени към договор за прехвърляне на индивидуалната лицензия и към договор за 

прехвърляне на права на търговска марка 
61 Одитно доказателство № I/04 
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първите вноски по сключените договори, които не са платени, възлиза на 18 698 лв. към 

17.10.2020 г.62 Допълнително договореният 14-месечен гратисен период изтича на 

26.11.2020 г.63, на която дата стават изискуеми и дължими следващите вноски от 

останалата продажна цена по трите договора, доколкото възлагането на медийни услуги, с 

които да бъде направено прихващане е установено единствено като опция. Във връзка с 

допълнително изискана информация, свързана с изпълнението по сключените договори и 

анексите към тях, на 18.01.2021 г. са представени следните документи: фактура от 

06.01.2020 г. за сумата от 16 872 лв., с ДДС за излъчване на документален филм64 през 

месец декември 2020 г., както и протоколи (3 бр.) за прихващане от 06.01.2020 г. по всеки 

един от договорите. Видно от протоколите е направено пропорционално прихващане на 

цената за излъчване на документалния филм от пълния размер на задължението по всеки 

договор, без от нея да е приспаднат размера на всяка индивидуално определена 

първоначална вноска по всеки от тях.65 

Независимо от обстоятелството, че при вземане на решенията в обсъждането и 

гласуването не е взел участие председателя на ПП „Атака“ и учредител и управител на 

Фондация „Алфа 2018“, същият, както към момента на сключване на договорите, така и 

към настоящия момент представлява партията и фондацията. Разпоредбата на чл. 41, ал. 4 

от ЗЮЛНЦ установява забрана за сключване на сделки от юридически лица с нестопанска 

цел за осъществяване на общественополезна дейност с юридически лица, в които 

управители или лица, които могат да наложат или възпрепятстват вземане на решения са 

лица от състава на управителните органи на юридическото лице с нестопанска цел, освен 

ако сделката не е в негова очевидна полза. Освен, че трябва да е налице полза за 

юридическото лице с нестопанска цел от сключване на определен договор в хипотезата на 

посочения от законодателя конфликт на интереси, тази полза трябва да е и очевидна, за да 

се преодолее забраната за сключване на сделката. Такава полза следва да надхвърля 

очакванията за относителност на еквивалентността на престациите по отношение на 

политическата партия и с това да има добавена стойност за нея, като факта че другата 

страна по сделката също е юридическо лице с нестопанска цел и по отношение на него е 

приложимо същото основание за изключение от забраната, не може да придаде 

обичайност на условията за сключване на сделката при равни други условия. Мотивите за 

продажбата на активите, изложени в решението на КС на ПП „Атака“ са свързани с 

намаляване разходите на партията, които реализира ежегодно за поддръжка на 

телевизията в контекста на намаляване на субсидиите за парламентарно представените 

политически партии и фокусиране по този начин на средствата на партията единствено 

към развитието на политическите й структури и предстоящи изборни инициативи, като 

наред с това партията да продължи да популяризира медийно дейността си чрез издавания 

от нея вестник „Атака“. С решението е заявено намерение за ограничаване на разходите, 

както произтичащи от използването и поддръжката на телевизия „АЛФА ТВ“, така и за 

популяризиране на дейността на партията чрез други медийни канали, различни от 

вестник „Атака“, с оглед предстоящото намаляване на приходите от субсидии за издръжка 

на партията и адаптиране към променящите се нужди на партията. В противоречие с 

мотивите на КС, условията при които са сключени договорите поставят акцент върху 

приоритетно получаване на медийни услуги от политическата партия, вместо реално 

заплащане на договорената цена, видно и от последващите действия в опит за изпълнение 

на договорните клаузи. В допълнение, условията при които са сключени договорите не са 

били предмет на изрично одобрение от управителните органи на партията. Липсата на 

конкретни параметри на услугите, които могат да бъдат прихванати със задълженията на 

                                                 
62 Одитни доказателства №№ I/03, I/04 и I/08  
63 Гратисният период започва да тече от датата на произнасяне на Съвета за електронни медии за допускане 

на прехвърляне на Индивидуалната лицензия – 25.09.2019 г.; https://www.cem.bg/actbg/5833 
64 „Планът Сидеров“ 
65 Одитно доказателство № I/09 
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купувача по договорите (липса на конкретизация на медийната услуга; ефирно време на 

излъчване; брой излъчвания или импресии на рекламни/търговски съобщения; параметри 

на изработка на аудиовизуални клипове и т.н.) препятства преценката за наличие не само 

на (очевидни) ползи за ПП „Атака“ от сключените договори, а въобще на еквивалентност 

в престациите в съответствие с добрите нрави при съпоставката на конкуренцията на 

цената за същите услуги чрез използване на други медии, агенции или дори ефира на 

собствената телевизия от партията. Бъдещите услуги, които могат да бъдат прихванати 

срещу месечните вноски са посочени в договорите в общ смисъл при идентична 

формулировка, което създава предпоставки изпълнението по един от договорите да бъде 

протоколирано и респективно признато като изпълнение и по останалите договори. В 

договорите е посочено, че възлагането на медийните дейности се осъществява с 

подписване на отделни договори между страните, в т.ч. за „изработка на различни 

аудиовизуални клипове“, следователно предметът на всяко отделно възлагане трябва да 

има самостоятелен характер и да не е обвързано с изпълнението едновременно по всички 

договори. Договорено е доказването на изпълнението по договорите да се осъществява на 

база сключени между страните протоколи, което от своя страна прави непроследимо 

реалното предоставяне на медийните услуги предвид техния характер.66 

Мотивът за минимизиране на разходите за излъчване и поддръжка на телевизията 

сам по себе си не обосновава (очевидна) полза за политическата партия вследствие на 

продажбата им. ПП „Атака“ се лишава от свои активи, които съгласно представените 

оценки на търговската марка и техническото оборудване (липсва оценка на 

индивидуалната лицензия) възлизат на стойност 673 130 лв., срещу договорено реално 

плащане на 18 698 лв., представляващо сбора на първоначалните вноски общо по трите 

договора. Възможността за предоставяне на неконкретизирани услуги, които да се 

прихванат със задължението за плащане на останалата част от месечните вноски, не може 

да обоснове наличието на очевидна полза за политическата партия от сключване на 

бъдеща сделка с неизвестен предмет. Характерът на този предмет, бъдещата му 

реализация и ефективността на медийното разпространение предполагат анализ на 

възможните канали с оглед постигане на оптимално съотношение на цена/ време/ канал на 

излъчване/ разпространение с оглед максимална ефективност на постигане на поставените 

цели. Дългите гратисни периоди на плащанията по договорите на практика, наред с 

несигурността относно бъдещите престации и тяхното пазарно съответствие с предмета на 

прихващане, блокират финансови средства на ПП „Атака“, като я лишават от 

възможността в този период да черпи ползи от тези активи (предвид договореното 

прехвърляне на правата/собствеността върху тях преди плащане на цялата цена), както и 

да се ползва от тяхната парична равностойност в дейността на политическата партия или 

като реализира приходи от тях. Освен пропуснати ползи партията търпи и вреди от 

настъпила забава за плащане на дължимите суми по сключените договори, за което има 

право на законна лихва. Към 13.01.2021 г. не е изпълнено задължението за плащане на 

първоначалните вноски, като забавата е над една година, считано от сключване на 

договорите. Не само, че не са предприети действия за защита интересите на ПП „Атака“ в 

тази връзка, но от последващите действия (прихващане на предоставена една услуга, с 

целия размер на договорената цена, до размера на 1/3 част от цената на услугата, 

отчитайки изпълнение едновременно и по трите договора) е видно, че страните нямат 

очакване за изпълнение на така договорените клаузи и търсене на законна лихва за забава. 

Налице е забава и по отношение на месечните вноските, които са дължими след изтичане 

на гратисния период. Прихващането срещу предоставяне на медийни услуги от купувача 

по договора е предвидено в договора като възможност. С настъпването на падежната дата 

вноските стават дължими по банков път до 25-то число на съответния месец, като за 

периода на закъснението се дължи законна лихва за забава.67 

                                                 
66 Одитно доказателство № I/04 
67 Одитни доказателства №№ I/03, I/04, I/08 и I/09 
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Гореизложеното обосновава наличие на противопоставим и конкуриращ се интерес 

при изпълнение на клаузите на договорите, сключени между ПП „Атака“ и Фондация 

„Алфа 2018“, в управителните органи на които участва представляващия партията. 

Предвид посоченото обстоятелство, законосъобразността на сключените договори за 

разпореждане с активи на ПП „Атака“ се предпоставя от наличието на очевидна полза за 

политическата партия от тяхното сключване. Липсата на представена независима оценка 

за индивидуалната лицензия, сключването на договора за продажба на търговската 

марка на цена в размер на 50 на сто от определената в независимата оценка на 

търговската марка справедлива цена, възможността за възлагане на бъдещи услуги 

срещу прихващане на договорените парични престации по договорите при липса на 

предварително договорени между страните условия за предоставяне на медийни услуги 

от Фондация „Алфа 2018“ на ПП „Атака“, дългите гратисни периоди за плащане на 

дължимите престации и допуснатата забава в изпълнението, не могат да обосновават 

по категоричен и безспорен начин наличието на очевидна полза от сключване на сделките 

за ПП „Атака“. В резултат на това, не може да се изрази увереност относно спазване 

на разпоредбата на чл. 41, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП „Атака“ са отчетени разходи в размер на 2 197 хил. лв.68, от които 

за регламентирана дейност - 2 193 хил. лв., в т.ч. други разходи – 2 161 хил. лв. и разходи 

за дарения - 32 хил. лв.,  и финансови разходи - 4 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходите за: гориво; канцеларски и 

хигиенни материали; офис консумативи; топлоенергия, ел. енергия и вода; пощенски, 

куриерски, телефонни и паркинг услуги; съдебни, банкови и нотариални такси; заплати и 

осигуровки; амортизации; данъци и такси и др., определени като несъществени по 

характер и по стойност за целите на одита. В обхвата не са включени и разходите за 

предизборните кампании за изборите за членове на Европейски парламент от Република 

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

са проверени от Сметната палата в извършените одити по ИК.  

Проверени са определени, като съществени по стойност и по характер за целите на 

одита разходи, в размер на 839 098 лв., както следва:  
 

Средствата са разходвани за: 

излъчване на рекламни материали и 

публикации в печатни медии; 

информационно обслужване; наеми на 

помещения, предоставени от общини 

и/или държавата и от юридическо лице и 

физически лица; дарения; офис 

оборудване; отписани дълготрайни 

материални активи (техническо 

оборудване) за телевизията; командировки; изплатени дължими суми за обезщетение по 

образувано изпълнително дело срещу партията и административнонаказателно 

производство в качеството й на оператор на лични данни. Проверени са и разходи за 

издръжка и функциониране на партийната телевизия „Алфа“ - разпространение на ТВ 

сигнал; спътников капацитет и сателитен пренос; поддръжка на техника и ремонт; 

заплащане на музикални, лицензионни и сродни права и такси, както и разходи за 

спомагателна дейност - печат и разпространение на вестник „Атака“. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

                                                 
68 Одитни доказателства № I/02 и № I/03 

№ Вид разходи 
Размер  

(лв.) 

1.  Разходи за материали 121 399 

2.  Разходи за външни услуги 616 034 

3.  Други разходи 73 500 

4. 
 Разходи за спомагателна 

дейност - вестник „Атака“ 
28 165 

  Общо:  839 098   
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политическата партия.69 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на 

партията в съответствие с изискванията на ЗПП.70 

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 

През 2019 г. ПП „Атака“ ползва под наем 26 имота, в т.ч. 23 имота - частна 

общинска собственост и 3 имота - частна държавна собственост, съгласно сключени 

договори, като за 11 имота71 договорите за ползване са с изтекъл срок.72 През одитирания 

период са прекратени договорните отношения с областна администрация София73 и 

община Белене.74 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 23 445 лв., в т.ч. 

7 965 лв.75 задължения от предходни години.76 

По 3 договора, сключени с община Карлово не са осчетоводени изплатени 

задължения за наем, към 31.12.2019 г., в общ размер на 171 лв.77 Неразплатените наемни 

вноски към 31.12.2019 г. са в общ размер на 8 512 лв. За 14 имота78, е допуснато 

неплащане на наемните вноски за повече от три месеца.79  

След измененията на чл. 31 от ЗПП80 държавата и общините предоставят 

безвъзмездно на политическите партии помещения за осъществяване на тяхната дейност 

съгласно ЗДС и ЗОС. От партията са подписани 3 анекса към договори за наем, за 

безвъзмездно ползване на три имота81 - частна общинска собственост, като 

безвъзмездното право на ползване не е учредено чрез сключване на нови договори 

съобразно разпоредбите на ЗПП, в сила от 30.07.2019 г. За имотите, ползвани 

безвъзмездно не са начислени и изплатени експлоатационни разходи и такси.82 

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставените на партията 5 имота – частна общинска собственост на територията на 

гр. Пловдив и гр. Стара Загора. При проверката е установено, че ПП „Атака“ ползва 

имотите за осъществяване на дейността си. 

ПП „Атака“ ползва предоставените имоти общинска и държавна собственост 

за осъществяване на дейността си. През 2019 г. е допуснато закъснение при плащането 

на наемните вноски за 14 имота, като за 8 от тях не са извършвани никакви плащания. 

След измененията на ЗПП от 30.07.2019 г. от партията са подписани анекси към 

договори за наем, за безвъзмездно ползване на имоти, като безвъзмездното право на 

ползване не е учредено чрез сключване на нови договори.  

                                                 
69 Одитни доказателства №№ I/01, I/02 и I/03 
70 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
71 общини: Варна, Белене, Мизия, Перник, Брезник, Радомир, Лясковец, Пазарджик, Пловдив, Чирпан и 

Областна администрация Варна 
72 Одитни доказателства № I/05 и № I/06 
73 за два имота 
74 Одитно доказателство № I/05 
75 от които 4 745 лв., за имоти, които не се ползват от 2017 г. 
76 Одитни доказателства № I/03 и № I/05 
77 Одитно доказателство № I/05 
78 За 8 от имотите ( в общини Варна, Лясковец, Нова Загора, Генерал Тошево, Бургас, Пазарджик, Белене и 

Чирпан) не са извършвани плащания през 2019 г. 
79 Областна администрация Варна и общините: Карлово (3 договора), Перник, Брезник, Лясковец, Нова 

Загора, Генерал Тошево, Бургас, Пазарджик, Чирпан, Белене и Варна; Одитно доказателство № I/05 
80 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
81 общини Лом, Плевен и Пазарджик 
82 Одитно доказателство № I/05 
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ПП „Атака“ ползва предоставените под наем помещения, общинска собственост 

в гр. Пловдив и гр. Стара Загора за осъществяване на дейността си, при спазване на 

предназначението за отдаване под наем, съгласно сключените договори и на ЗПП. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Атака“ е установено, че 

e създаден и се води публичен регистър83, в който са оповестени възникналите 

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП84: обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – 

наименованието на партията, седалището и адресът на управление, уставът, имената на 

членовете на ръководните и контролните органи на партията, имената на лицата, които 

съгласно устава представляват партията; дарителите и видът, размерът и целта на 

направените дарения, както и декларации за произход на средствата, в случаите когато 

дарението е в размер над една минимална работна заплата; наименованието на 

социологическата агенция и агенция за връзки с обществеността, с които партията работи; 

информация относно разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято 

стойност надхвърля 1 000 лв.; годишният финансов отчет за 2019 г.; и отчетите за 

предизборните кампании за изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България и изборите за кметове и общински съветници, проведени през 2019 г., в които 

партията е участвала. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на 

ПП „Атака“ се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и 

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел втори 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ“ (ПП БСП) 

Политическа партия „Българска социалистическа партия“ е вписана в регистъра на 

политическите партии в СГС с решение от 10.04.1990 г., по фирмено дело № 1969/1990 г.

 Политическата партия се представлява Корнелия Петрова Нинова, председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП БСП, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща списък на физическите лица, направили парични дарения, е 

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.85 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части.86 Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в 

съответствие с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията87
 на ЗСч. 

През одитирания период ПП БСП е получила и е изразходвала суми над  

50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

От ПП БСП са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите счетоводни 

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2019 г. 

                                                 
83 https://www.ataka.bg 
84 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
85 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
86 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
87 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП БСП е организирана съгласно определената в Устава 

на БСП структура на вътрешнопартийна организация и се поддържа съобразно 

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика88 и индивидуален 

сметкоплан89, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в 

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и аналитични 

счетоводни сметки. 

Съгласно приетия, от Националния съвет на БСП, „Правилник за финансовата и 

деловодната дейност в БСП90, областните и градските партийни съвети водят 

самостоятелно счетоводство и съставят годишен финансов отчет. Националният съвет на 

БСП съставя сборен ГФО на партията, който включва отчета на Националния съвет и 

отчетите на областните съвети. Счетоводната отчетност е организирана в централното 

управление – Националния съвет, областните и градските съвети на БСП, на основата на 

документална обоснованост. 

Счетоводната система на ПП БСП е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП БСП за 2019 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.91  

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.92  

От ПП БСП са спазени законовите забрани за извършване на стопанска дейност и 

за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП БСП отчита приходи в размер на 7 801 881 лв.93, които се формират 

от следните източници:  

 

От обхвата на проверката 

са изключени предоставените 

средства от издигнати 

кандидати, одитирани от 

Сметната палата по ИК и други 

приходи (възстановени разходи - 

режийни и лихви), които са 

определени на етапа на 

планиране като несъществени за 

целите на одита. Определени на 

етапа на планиране, като 

                                                 
88 Одитно доказателство № II/01 
89 Одитно доказателство № II/02 
90 Одитно доказателство № II/03 
91 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 
92 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 
93 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 5 393 479 69,13 

2. 
Приходи от дарения от 

физически лица 

962 983 12,34 

3. Приходи от членски внос 1 145 509 14,68 

4. 

Други приходи, в т.ч. от 

стопанска дейност (наеми от 

собствени имоти) и средства 

от кандидати и непарично 

дарение - 936 лв. 

299 910 3,85 

 Общо: 7 801 881 100 
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съществени по стойност са приходите от държавна субсидия и от членски внос, а 

приходите от дарения и други приходи (стопанска дейност) са определени като 

съществени по характер за целите на одита. 

2.1.1. Приходи от субсидия 

ПП БСП e 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. 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

5 393 479 лв. съответства на преведената от МФ през 2019 г. Счетоводното отчитане на 

постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по определените в 

индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна 

политика на партията.94 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.95 

Държавната субсидия за 2019 г. се разпределя съгласно сключен Договор за 

създаване на коалиция „БСП за България“ от 07.02.2017 г. за участие в избори между  

ПП БСП, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, ПП „Комунистическа 

партия на България“, ПП „Нова зора“, ПП „Политически клуб „Екогласност“ и  

ПП „Политически клуб „Тракия“ и коалиционни споразумения по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 

04.02.2019 г., 01.07.2019 г., 05.07.2019 г. и 25.09.2019 г.96 

В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП, 

от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП БСП за периода от 26 май 

2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените в повече средства 

(4 299 690 лв.) следва да бъдат възстановени по централния бюджет.  

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ПЗР към Закона за изменение на 

ЗПП97, МФ предоставя седемдесет на сто от полагаемата втора част на субсидията за 

2019 г. и петдесет на сто от полагаемата трета и четвърта част на субсидията за 2019 г. на 

ПП БСП. Към 31.01.2021 г. за сметка на субсидията на партията са възстановени по 

централния бюджет всички средства.98 

2.1.2. Дарения от физически лица 

През 2019 г. ПП БСП получава от 723 физически лица 743 парични дарения без 

условие, 373 парични дарения под условие и 19 непарични дарения под условие на обща 

стойност 963 918 лв., в т.ч. 936 лв. – проверени при одит по ИК, изключени от обхвата на 

проверката.99 

За даренията над една минимална работна заплата са представени декларации за 

произход на средствата, които са публикувани на интернет страницата на ПП БСП.100  

Приходите от получените дарения са документално обосновани, осчетоводени са 

по съответните счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2019 г.101 

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от религиозни институции, от чужди правителства или от чуждестранни 

държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 

организации с идеална цел, както и от юридически лица и еднолични търговци, които 

имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.102 

                                                 
94 Одитни доказателства №№ 1, II/02, II/04 и II/05 
95 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 
96 Одитно доказателство № II/06 
97 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
98 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
99 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 
100 https://bsp.bg/documents/publichen_register/dareniq_i_zaveshtaniq_na_fizicheski_lica.html 
101 Одитни доказателства №№ II/01, II/02, II/04 и II/05 
102 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 
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2.1.3. Членски внос 

Отчетените от ПП БСП приходи от членски внос са в размер на 1 145 509 лв.103  

Отчитането на събрания членски внос се извършва съгласно „Правилник за 

финансовата и деловодната дейност в БСП“ и решение на Националния съвет на БСП от 

02.09.2017 г. С решението са определени минималния размер на членския внос, реда и 

начина на събиране, отчитане и разпределението между партийните организации и 

партийни съвети.104  

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

върху извадкови единици – местни структури на партията, отчели приходи от членски 

внос. Включените в извадката – 10 местни структури (ОбС на БСП - Смолян, ОбС на БСП 

- Хасково, ОбС на БСП - Разград, ОбС на БСП - Търговище, БСП София - област, БСП 

Пловдив - град, Градски съвет на БСП - София, ОбС на БСП - Кърджали, ОбС на БСП - 

Силистра и ОбС на БСП - Пазарджик), представляват 33 на сто от общия брой на местните 

структури на партията, включени в популацията. 

Проверени са документи за внесен членски внос в размер на 500 958 лв., или 44 на 

сто от отразения в ГФО приход от членски внос.105 

Констатирано е съответствие по стойност между проверените документи и 

отчетените приходи от членски внос.106 Постъпилите средства са документално 

обосновани и осчетоводени по съответните счетоводни сметки съгласно индивидуалния 

сметкоплан и при спазване на счетоводната политика на партията.107 

2.1.4. Други приходи 

Отчетените от ПП БСП други приходи, включени в обхвата на проверката са в 

размер на 21 076 лв. От тях, след данъчното облагане 16 676 лв. са от наеми на собствени 

недвижими имоти в гр. Раднево, гр. Чирпан и гр. Стара Загора и 4 400 лв. – възстановено 

дублирано плащане за извършена транспортна услуга на структурата на партията в 

гр. Видин.108 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.109 

Финансирането на дейността на ПП БСП за 2019 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП БСП са отчетени разходи в размер на 13 829 хил. лв.110, от които за 

регламентирана дейност – 3 319 хил. лв., административни разходи – 10 474 хил. лв. и 

финансови разходи – 36 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходите за: поддръжка, текущ и основен 

ремонт; гориво; канцеларски материали и офис консумативи; телефонни и 

информационни услуги; абонаменти; вода, ел. енергия и топлоенергия; банкови лихви; 

заплати и свързаните с тях осигуровки; данъци и такси, определени като несъществени по 

характер и по стойност за целите на одита. Изключени са и разходите, отчетени от 

партията във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България и изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., които са одитирани 

от Сметната палата по ИК.  

                                                 
103 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 
104 Одитни доказателства № II/03 и № II/07 
105 Одитно доказателство № II/08 
106 Одитни доказателства № II/08 и № II/09 
107 Одитни доказателства №№ II/01, II/02, II/05, II/08 и II/09 
108 Одитни доказателства № II/10 и № II/11 
109 Одитни доказателства №№ II/01, II/02 и II/05 
110 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 
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Проверени са разходи, в размер на 6 352 607 лв., определени като съществени по 

стойност и съществени по характер за целите на одита, както следва: 
 

Разходите са извършени за: 

материали (за организиране на работни 

срещи и протоколни разходи при 

посрещане на делегации); външни 

услуги (за организиране и провеждане 

на Национален събор на БСП на в. 

Бузлуджа; организиране на семинари, 

обучения и кръгли маси; за наем на 

предоставено помещение от 

държавата111; услуги по договори за 

ремонт, трудова медицина и правни 

консултации; социологически 

изследвания); възнаграждения (граждански договори за консултантски услуги по 

изработване на проект „Визия на България“; обучение и организиране и провеждане на 

семинари и конференции и хонорари за обучители; охранителна дейност; за ремонтни 

дейности, извършени от физически лица за поддръжка на помещения - клубове на 

партията); други разходи, в т.ч.: разходи за субсидии (отчетени са средства за издръжка на 

местни структури на партията; участие в избори; подпомагане издаването и 

разпространението на медийни издания на партията и целеви средства за структурите на 

партията в малките общини и специфичните райони); командировки в страната 

(извършени са на основание издадени заповеди на председателя на партията и са свързани 

с работата на местните структури в страната, национални съвещания и заседания на 

Националния съвет на БСП и други); командировки в чужбина (извършени на основание 

решение на Националния съвет на БСП и издадена заповед от председателя на партията. 

Командировките са свързани с международната дейност на партията, като член на 

международни организации, както и с посещения на форуми и срещи); други (платен 

членски внос в международни организации, на които партията е член; за социално-битово 

обслужване на щатни служители на Националния съвет на БСП (ваучери за храна); за 

местни структури на партията (ПП БСП чрез своите структури по места е извършила 

разходи за: парични дарения112 за лечение на болни и подпомагане дейността на народни 

читалища, църковни настоятелства и други; наеми на предоставени от държавата и/или 

общините имоти и командировки във връзка с участие на конгреси, национални 

съвещания и заседания). 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.113 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на избори и мероприятия и за други присъщи 

дейности на партията, в съответствие с изискванията ЗПП.114  

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

                                                 
111 гр. София, ул. „Позитано“ № 20 
112 в размер на 3 440 лв. 
113 Одитни доказателства №№ II/02, II/04 и II/05 
114 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 

№ Вид разходи Размер 

(лв.) 
 

1. Разходи за материали 11 147  

2. Разходи за външни услуги 360 888  

3. 
Разходи за възнаграждения 

(граждански договори) 208 820 

 

4. Други разходи 5 469 342  

5. Разходи на местни структури, в т.ч.:  302 410  

5.1. 
Наеми на предоставени помещения 

от държавата и общините 188 270 

 

5.2. Дарения 3 440  

5.3. Командировки 110 700  

 Общо: 6 352 607  
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3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 

До 29.07.2019 г., преди влизането в сила на измененията на чл. 31 от ЗПП115, 

партията ползва под наем 163 имота116 – частна общинска собственост, в т.ч. 41 имота, 

предоставени й от Столична община и 15 имота – частна държавна собственост.117  

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 188 270 лв.118 През 

2019 г. от ПП БСП са плащани наемните вноски за ползваните помещения в предвидените 

срокове по 90 договора, в т.ч. 85 сключени с общини.119 Изплатени са наемните вноски на 

база изтекли договори за ползвани имоти, предоставени от общини Ситово и Троян. 

Наемните вноски към общини Костенец и Радомир са платени еднократно (м. юли 2019 г. 

и м. декември 2019 г.). За сметка на извършени ремонтни дейности на предоставено 

помещение от община Козлодуй, от ПП БСП не са плащани наемни вноски. За ползваните 

държавни имоти, партията е плащала в срок съответните наемни вноски на областни 

администрации: Велико Търново, Пазарджик, Перник, Смолян и Ямбол.120  

Към 31.12.2019 г. партията продължава да ползва под наем с изтекли срокове на 

договорите 38 имота в общини: Бургас – 5 имота, Брегово, Варна, Пазарджик, Белово, 

Брусарци, Лъки, Ситово, Столична община, райони: Красно село – 4 имота, Възраждане, 

Сердика121, Слатина, Изгрев – 3 имота, Триадица – 2 имота, Илинден – 2 имота, Надежда – 

4 имота, Искър – 2 имота, Витоша, Овча купел, Люлин, Връбница – 2 имота и Нови Искър. 

Ползвани са с изтекъл срок на договорите и 3 държавни имота, предоставени от областна 

администрация на област София – 2 имота122 и областна администрация Силистра.123 

След измененията на чл. 31 от ЗПП124 държавата и общините предоставят 

безвъзмездно на политическите партии помещения за осъществяване на тяхната дейност 

съгласно ЗДС и ЗОС. 

От партията е подписан анекс към договор за наем с областна администрация 

Пазарджик, за безвъзмездно право на ползване на имот – частна държавна собственост.125 

За друг имот, предоставен от областна администрация Велико Търново е сключено 

допълнително споразумение, с което възмездните отношения стават безвъзмездни. За 

двата имота безвъзмездното право на ползване не е учредено чрез сключване на нови 

договори съобразно разпоредбите на ЗПП, в сила от 30.07.2019 г.126 

Сключени са договори за безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска 

собственост с общини Стражица, Враца, Габрово, Момчилград, Видин и Трявна.127 За 

                                                 
115 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
116 в т.ч. три имота, предоставени от община Карлово, за които договорите са прекратени, считано от 

29.07.2019 г. и един имот, предоставен от Столична община, район „Оборище“ (гр. София, бул. „Васил 

Левски“ № 122-124), който е освободен през м. 02.2019 г. 
117 Одитно доказателство № II/12 
118 в т.ч. 1 305 лв. наеми от 2018 г. 
119 общини: Гоце Делчев, Белица, Провадия, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Полски Тръмбеш, 

Стражица, Елена, Сухиндол, Видин, Грамада, Ново село, Габрово, Севлиево, Дряново, Генерал Тошево, 

Каварна, Балчик, Кърджали, Момчилград, Кюстендил, Троян, Тетевен, Луковит, Велинград, Брацигово, 

Копривщица, Божурище, Перник (2 имота), Ботевград, Долна Митрополия, Левски, Гулянци, Белене, 

Плевен (5 имота), Асеновград, Раковски, Първомай, Съединение, Симеоновград, Любимец, Хасково, 

Димитровград, Свиленград, Тополовград, Стара Загора, Гурково, Мъглиж, Търговище, Опака, Хисаря, 

Кубрат, Цар Калоян, Исперих, Ситово, Котел, Твърдица, Мадан, Доспат, Чепеларе и Столична община, 

райони: Кремиковци, Овча Купел, Връбница (2 имота), Сердика (ул. „Съзнание“, до бл. 3), Слатина, Изгрев 

(3 имота), Илинден (2 имота), Надежда (4 имота), Искър (2 имота), Витоша (кв. Павлово-Бъкстон, 

помещение към трафопост до бл. 38) и Панчарево 
120 Одитно доказателство № II/12 
121 гр. София, ул. „Съзнание”, до бл. 3 
122 гр. София, ул. „Леге“ № 8-10 и гр. София, ул. „Дравски бой“ № 6 
123 Одитно доказателство № II/12 
124 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
125 Одитно доказателство № II/13 
126 Одитно доказателство № II/13 
127 Одитно доказателство № II/13 



25 

имот, предоставен от община Белене128, след заповед на кмета на общината, е сключен 

договор „за наем за временно и възмездно ползване“, като не е определена наемна цена, а 

е договорено заплащане на експлоатационни разходи. Други два имота са предоставени за 

безвъзмездно ползване от общини Твърдица129 и Тополовград, след заповеди на 

съответните кметове, като са сключени договори за наем, в които не е предвидено 

заплащане на наемна цена, а на експлоатационни разходи.130 

С общините Сливен, Гоце Делчев, Белица, Брацигово, Севлиево, Генерал Тошево, 

Балчик, Кърджали, Троян, Плевен (5 анекса), Асеновград131, Цар Калоян, Исперих, Годеч, 

Копривщица, Костенец, Симеоновград и Любимец, към договори за наем, са сключени 

анекси и допълнителни споразумения за безвъзмездно ползване за имоти – частна 

общинска собственост. На основание заповед (без сключен договор) на кмета на община 

Асеновград, предоставеното помещение се ползва без заплащане на наем.132 За имоти, 

предоставени от общини Кубрат, Елена, Павликени, Несебър, Свиленград, Съединение и 

Божурище, с анекси и допълнителни споразумения към договорите за наем и с договорено 

започващо действие преди датата на сключването им, предоставените помещения се 

ползват без заплащане на наем.133 За горепосочените 30 имота – частна общинска 

собственост не са сключени нови договори за безвъзмездното им предоставяне съобразно 

разпоредбите на ЗПП, в сила от 30.07.2019 г. 

Изплатените експлоатационни разходи за ползваните безвъзмездно имоти през 

2019 г. са в размер на 5 678 лв.134 

След 29.07.2019 г. са прекратени наемните провоотношения за ползвани имоти в 

общини Кюстендил135, Разлог136, Левски137 и за един имот138, предоставен от Столична 

община. За останалите 90 имоти продължават да действат към 31.12.2019 г. сключените 

договори за наем.139  

Допуснато е неплащане на наемните вноски в срок по действащи 7 договора за 

наем, сключени с областни администрации и 65 договора, сключени с общини в общ 

размер на 90 413 лв., в т.ч. 7 170 лв. – задължения от предходни години за ползвани 

5 имота, предоставени от община Бургас.140  

През 2020 г. частично са изплатени наемни вноски от 2019 г. в размер на 3 217 лв. 

(общини Ловеч и Септември и Областни администрации Кюстендил и Монтана).141  

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставени 6 общински имоти на територията на гр. Пловдив и гр. Стара Загора, при 

която е установено, че имотите се използват за административни нужди на партията.142  

ПП БСП ползва предоставените под наем помещения, общинска и държавна 

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП за 90 имота. 

Допуснато е неплащане в срок на наемните вноски по 65 действащи договора за 

наем, сключени с общини и 7 действащи договора, сключени с областни администрации.  

                                                 
128 гр. Белене, ул. „Патриарх Евтимий“, ет. 2 
129 Срокът на действие на договора е преди датата на неговото сключване. 
130 Одитно доказателство № II/13 
131 гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 9А, стая № 2 - ет. 1 и стаи №№ 1, 3, 5 - ет. 2 (бивш Битов 

комбинат) 
132 гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 9А, стая № 1 - ет. 1 (бивш Битов комбинат) - нов 
133 Одитно доказателство № II/13 
134 Одитно доказателство № II/12 
135 гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий“ № 3 (31.07.2019 г.) 
136 гр. Разлог, ул. „Александър Баров“ № 3 (27.08.2019 г.) 
137 гр. Левски, едноетажна масивна сграда с идентификатор 43236.401.1403.7 (02.08.2019 г.) 
138 гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, обект 3 и обект 4 (01.11.2019 г.) 
139 Одитно доказателство № II/12 
140 Одитно доказателство № II/12 
141 Одитно доказателство № II/12 
142 Одитно доказателство № II/14 
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След измененията на ЗПП от 30.07.2019 г., партията е сключила 6 договора за 

безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска собственост, а за три имота са 

подписани договори за наем, в които не е определена наемна цена, а е договорено 

заплащане на експлоатационни разходи. 

За 2 имота – частна държавна собственост и 29 имота – частна общинска 

собственост, не са сключени нови договори за безвъзмездното им ползване, а са 

подписани анекси и допълнителни споразумения към договорите за наем. Един имот - 

частна общинска собственост е предоставен за безвъзмездно ползване на основание 

заповед на кмета на общината, без да е сключен нов договор.  

ПП БСП ползва предоставените под наем помещения, общинска собственост в  

гр. Пловдив и гр. Стара Загора за осъществяване на дейността си, при спазването на 

предназначението за отдаване под наем, съгласно сключените договори и на ЗПП. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП БСП е установено, че е 

създаден и се води публичен регистър, в който са оповестени възникналите обстоятелства 

за вписване по реда на ЗПП143. В регистъра на партията са вписани: обстоятелствата по 

чл. 17 от ЗПП; дарителите и видът, размерът и целта на направените дарения, както и 

декларация/и от всеки дарител за произхода на средствата, в случаите когато дарението е 

в размер над една минимална работна заплата; наименованията на социологическите и 

рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, 

които работят с партията; притежаваните от партията недвижими имоти; разпоредителна 

сделка с недвижимо имуществото, чиято стойност надхвърля 1 000 лв.; годишен финансов 

отчет за 2019 г., както и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във 

връзка с предизборните кампании за изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България и за изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 

2019 г., в които партията е участвала. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП БСП се 

води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и възникналата през 

одитирания период информация. 

 

Раздел трети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“ (ПП ВМРО – БНД) 

Политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“ е вписана в 

регистъра на политическите партии в СГС с решение от 20.12.2000 г., по фирмено  

дело № 14403/2000 г. 

Политическата партия се представлява от Красимир Дончев Каракачанов, 

председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП ВМРО – БНД, с приложена към него 

декларация по образец, съдържаща списък на физическите и юридическите лица, 

направили парични дарения и едно непарично дарение от юридическо лице, е представен 

на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП144. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч145 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

                                                 
143 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
144 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
145 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
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Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията146 на ЗСч. 

През одитирания период ПП ВМРО – БНД е получила и е изразходвала суми над 50 

000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

От ПП ВМРО – БНД са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите 

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2019 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП ВМРО – БНД е организирана и се поддържа 

съобразно утвърдените със заповеди от председателя на партията счетоводна политика и 

индивидуален сметкоплан, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство.147 Прилаганият индивидуален сметкоплан е 

съобразен със спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и 

аналитични счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, от специализирано предприятие, на основата на 

документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри. 

Счетоводната система на ПП ВМРО – БНД е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП ВМРО – БНД за 2019 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.148 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на 

чл. 22 от ЗПП.149 

От ПП ВМРО – БНД са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП ВМРО - БНД отчита приходи в размер на 755 222 лв.150, които се 

формират от следните източници:  
 

                                                 
146 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
147 Одитно доказателство № III/01 
148 Одитни доказателства №№ III/01, III/02 и III/03 
149 Одитни доказателства № III/02 и № III/03  
150 Одитни доказателства № III/02 и № III/03 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 620 853 82,21 

2. Членски внос 110 738 14,66 

3. Приходи от 

финансирания под 

условие 

46 0,01 
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От обхвата на проверката са 

изключени приходите от 

финансирания под условие, от 

лихви и други финансови приходи, 

определени на етапа на планиране 

като несъществени за целите на одита.  

Определени на етапа на планиране, като съществени по стойност са приходите от 

държавна субсидия и членски внос, а приходите от дарения са определени като 

съществени по характер за целите на одита. 

2.1.1. Държавна субсидия 

ПП ВМРО - БНД е парламентарно представена в 44-то Народно събрание в състава 

на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП 

получава държавна субсидия.  

Държавната субсидия за ПП ВМРО - БНД се определя151 на основание сключено 

коалиционно споразумение за създаване на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.152 

В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за изменение на 

ЗПП153, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП ВМРО - БНД за 

периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените 

повече средства (508 966 лв.), следва да се възстановят по централния бюджет.  

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ПЗР към Закона за изменение на 

ЗПП154, МФ предоставя седемдесет на сто от полагаемата втора част на субсидията за 

2019 г. и петдесет на сто от полагаемата трета и четвърта част на субсидията за 2019 г. на 

ПП ВМРО - БНД. Към 31.01.2021 г. всички средства са възстановени155 по централния 

бюджет.156 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

620 853 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.157 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.158 

2.1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП ВМРО - БНД приходи от членски внос за 2019 г. са в размер на 

110 738 лв.159     

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

върху извадкови единици - местни структури на партията, представляващи 33 на сто от 

общия брой на местните структури, отчели приходи от членски внос: Варна, Враца, 

Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Силистра, София – град, Търговище и Ямбол. 

Проверени са първични документи, обобщени справки за събран и внесен членски 

внос по области в размер на 56 434 лв., или 51 на сто от отразения в ГФО приход от 

членски внос.160  

                                                 
151 т. 10 от коалиционното споразумение, във връзка с чл. 25 от ЗПП 
152 Одитно доказателство № III/04 
153 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
154 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
155 506 488 лв. – за сметка на субсидията и 2478 лв. – доброволно възстановени на 04.11.2020 г. 
156 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
157 Одитни доказателства №№ 1, III/02 и III/03  
158 Одитни доказателства № III/02 и № III/03 
159 Одитни доказателства №№ III/02, III/03 и III/04 
160 Одитни доказателства №№ III/02, III/03, III/04 и III/05 

4. Приходи от дарения 23 500 3,11 

5. Приходи от лихви 12 - 

6. Други финансови 

приходи 

73 0,01 

 Общо: 755 222 100 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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Формирането и отчитането на средствата от членски внос се осъществява съгласно 

Устава на партията и решение161 на Организационния съвет за определяне на размера на 

членския внос.162 Платеният членски внос от членовете на ПП ВМРО – БНД се отчита на 

база поименни отчети по общински структури от координатора за съответната област, 

който от своя страна се отчита с обобщени приходно – касови ордери и протокол от 

проверка на членски внос по области във финансовия отдел на партията. 

В проверените първични счетоводни документи, отразяващи постъпилите приходи 

от членски внос, са обозначени източникът на прихода - съответната местна структура. 

Констатирано е съответствие по стойност между проверените документи и отчетените 

приходи от членски внос.163 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.164 

2.1.3. Дарения от физически и юридически лица 

През 2019 г. ПП ВМРО - БНД получава 30 парични дарения под условие от  

29 физически лица на обща стойност 22 500 лв. и едно парично дарение под условие от 

едно юридическо лице на обща стойност 1 000 лв.165 За даренията над една минимална 

работна заплата са представени декларации за произход на средствата, които са 

публикувани на интернет страницата на ПП ВМРО - БНД.166 

Приходите от получените дарения са документално обосновани, осчетоводени са 

по съответните счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2019 г.167 

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от религиозни институции, от чужди правителства или от чуждестранни 

държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 

организации с идеална цел, както и от юридически лица и еднолични търговци, които 

имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.168 

Финансирането на дейността на ПП ВМРО - БНД за 2019 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП ВМРО - БНД са отчетени разходи в размер на 2 888 хил. лв.169, от 

които за регламентирана дейност – 2 872 хил. лв. и финансови разходи – 16 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: канцеларски и хигиенни 

материали; офис консумативи и обзавеждане; копирни и куриерски услуги; рекламни 

материали; гориво; ремонтни материали и оборудване на клубове; резервни части, 

консумативи и ремонт на моторни превозни средства; поддръжка на домейн и 

телекомуникационни и пощенски услуги; счетоводно обслужване и заверка на ГФО; 

данъци, такси, застраховки и др., определени като несъществени по характер и по 

стойност за целите на одита. Изключени са и разходите, извършени по време на 

предизборните кампании за изборите за членове на Европейския парламент от Република 

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

от Сметната палата при одити по ИК.  

                                                 
161 от 05.12.2009 г. 
162 Одитно доказателство № III/05 
163 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 
164 Одитни доказателства №№ III/01, III/02, III/03, III/04 и III/05 
165 Одитни доказателства № III/02 и № III/03 
166 https://vmro.bg/ 
167 Одитни доказателства №№ III/01 III/02 и III/03 
168 Одитни доказателства № III/02 и № III/03 
169 Одитни доказателства № III/02 и № III/03 
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Проверени са определени, като съществени по стойност и по характер за целите на 

одита разходи, в размер на 823 435 лв., както следва:  
 

Средствата са разходвани за: наеми на 

помещения от физически и юридически 

лица, както и предоставени помещения от 

общините и/или държавата; наеми на зали и 

помещения, автомобили; транспортни 

услуги, пресконференции и мероприятия; реклама, винили, печат на материали, 

поздравителни карета и адреси, излъчване на аудио съобщения, печат на вестник, обяви, 

публикации, социологическо проучване; командировки в страната, и други, свързани със 

осъществяване дейността на партията. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.170 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на 

партията в съответствие с изискванията на ЗПП.171 

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

 3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 

През 2019 г. ПП ВМРО – БНД ползва под наем 49 имота – частна общинска 

собственост, в т.ч. 7 имота172 с изтекли срокове на договорите, и един имот – частна 

държавна собственост.173  

След измененията на чл. 31 от ЗПП174 държавата и общините предоставят 

безвъзмездно на политическите партии имоти за осъществяване на тяхната дейност 

съгласно ЗДС и ЗОС.  

Партията е сключила 3 нови договора за безвъзмездно ползване на имоти с 

областна администрация Пазарджик и общини Генерал Тошево и Гълъбово.175  

Подписани са анекси и споразумение за безвъзмездно ползване на имоти, към 

действащи договори за наем, с общини Божурище, Ветово, Годеч, Котел, Троян, 

Харманли, Сливен и Столична община – райони „Овча Купел“ и 

„Илинден“..Безвъзмездното право на ползване на имотите не е учредено чрез сключването 

на нови договори, съгласно разпоредбите на ЗПП, след 30.07.2019 г. В началото на  

м. декември 2019 г. със заповед на кмета на община Козлодуй е предоставено за 

безвъзмездно ползване помещение, като е подписан договор в края на м. януари 2020 г.176 

За 30 имота177, частна общинска собственост, продължават да действат към 

31.12.2019 г. клаузите по сключените договори за наем. От тях, за 9 имота, предоставени 

от общини Асеновград, Раковски, Дупница, Търговище, Костенец, Перник, Столична 

община, райони – Люлин, Кремиковци и Нови Искър, наемните вноски са плащани в срок 

                                                 
170 Одитни доказателства №№ III/01, III/02 и III/03 
171 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
172 в общини: Лом, Оряхово, Столична община, райони - Панчарево, Връбница, Изгрев, Младост и Подуяне 
173 Одитно доказателство № III/06 
174 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
175 Одитни доказателства № III/06 и № III/07 
176 Одитни доказателства №№ III/06 и № III/07 
177 в общини: Асеновград, Ботевград, Варна, Горна Оряховица, Дупница, Карлово, Кнежа, Костенец, 

Пловдив - 2 имота, Провадия, Раднево, Разград, Раковски, Русе, Своге, Стара Загора, Търговище, Хайредин, 

Чепеларе, Шумен, Ямбол, Плевен, Перник, Столична община райони - Люлин, Кремиковци, Слатина, 

Студентски,  Нови Искър,  и Надежда 

№ Вид разходи 
Размер 

(лв.) 

1.  Разходи за външни услуги 794 352 

2.  Други разходи 29 083 

  Общо: 823 435 
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съгласно договорите. За 21 имота178 е допуснато неплащане на наемните вноски, след 

влизане в сила на законодателните промени от 30.07.2019 г.179 

През одитирания период са прекратени договорните отношения с община Кнежа и 

Столична община – район „Люлин“.180 

Изплатените през одитирания период наемни вноски за ползваните имоти са в 

размер на 18 548 лв.181 и съответстват на определените в договорите размери и срокове, с 

изключение на 21 имота182, за които е допуснато неплащане на наемните вноски в срок.183  

Към 31.12.2019 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в размер на 

2 028 лв., за 14 общински имота184, които са платени през 2020 г.185 

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставените на партията 4 имота – частна общинска собственост на територията на  

гр. Пловдив, гр. Стара Загора и гр. Гълъбово. При проверката е установено, че  

ПП ВМРО – БНД ползва помещенията по предназначение в съответствие с изискванията 

на сключените договори и на ЗПП.186 

ПП ВМРО – БНД ползва предоставените под наем имоти, държавна и общинска 

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП, с изключение 

на 20 имота, където е допуснато неплащане в срок на наемните вноски. 

След измененията на ЗПП от 30.07.2019 г., партията е сключила един договор за 

безвъзмездно ползване на имот – частна държавна собственост и два договора за 

безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска собственост. 

За 9 помещения – частна общинска собственост, не са сключени нови договори за 

безвъзмездно ползване, а са подписани анекси и споразумение към действащите договори 

за наем. 

ПП ВМРО – БНД ползва предоставените под наем помещения, общинска 

собственост в гр. Пловдив, гр. Стара Загора и гр. Гълъбово за осъществяване на 

дейността си, при спазването на предназначението за отдаване под наем, съгласно 

сключените договори и на ЗПП. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

 При извършената проверка на интернет страницата на ПП ВМРО – БНД е 

установено, че e създаден и се води публичен регистър, в който са оповестени 

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП187 - наименованието, седалището 

и адреса на управление; уставът; имената на членовете на ръководните и контролните 

органи и имената на лицата, които съгласно устава представляват партията; годишният 

финансов отчет за 2019 г., както и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения 

във връзка с предизборните кампании за изборите за членове на Европейския парламент 

от Република България и за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 

2019 г., в които партията е участвала. В регистъра са вписани й дарителите, видът, 

размерът, стойността и целта на направените от тях дарения, декларациите за произход на 

                                                 
178 в общини: Ботевград, Варна, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Пловдив - 2 имота, Провадия, Раднево, 

Разград, Русе, Своге, Стара Загора, Хайредин, Чепеларе, Шумен, Ямбол, Плевен, Столична община райони - 

Слатина, Студентски, и Надежда  
179 Одитни доказателства №№ III/03, III/06 и III/07 
180 Одитни доказателства №№ III/03, III/06 и III/07 
181 в т.ч. 8 лв. - авансово предплатена вноска за 2020 г. за договор, сключен с община Търговище 
182 в общини: Ботевград, Варна, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Пловдив - 2 имота, Провадия, Раднево, 

Разград, Русе, Своге, Стара Загора, Хайредин, Чепеларе, Шумен, Ямбол, Плевен, Столична община райони - 

Слатина, Студентски и Надежда  
183 Одитни доказателства №№ III/03, III/06 и III/07 
184 сключени с общини: Ботевград, Варна, Горна Оряховица, Карлово, Кнежа, Пловдив - 2 имота, Провадия, 

Раднево, Раковски, Русе, Своге, Сливен и Чепеларе 
185 Одитни доказателства № III/03 и № III/06 
186 Одитно доказателство № III/08 
187 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
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дарените средства, в случаите когато даренията са в размер над една минимална работна 

заплата; наименованията на пет рекламни агенции и една агенция за осъществяване на 

връзки с обществеността, с които партията е работила във връзка с предизборните си 

кампании през 2019 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП ВМРО – 

БНД се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и възникналата през 

одитирания период информация. 

 

Раздел четвърти 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“  

Политическа партия „Воля“ е вписана в регистъра на политическите партии в СГС 

с решение от 24.08.2007 г., по фирмено дело № 12351/2007 г.  

Политическата партия се представлява от Веселин Найденов Марешки, 

председател.  

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП „Воля“, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща списък на физическите и юридически лица, направили дарения на 

партията, е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.188 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч189 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията190 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „Воля“ е получила и е изразходвала суми над  

50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

От ПП „Воля“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите счетоводни 

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2019 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Воля“ е организирана и се поддържа съобразно 

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика191 и индивидуален 

сметкоплан192, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в 

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и аналитични 

счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, от специализирано предприятие, на основата на документална 

обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ 

хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията. С 

утвърдения от председателя на партията „Правилник за документооборота в ПП „Воля“  е 

създадена организация за движение на документацията в партията, както и 

                                                 
188 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
189 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
190 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
191 Одитно доказателство № IV/01 
192 Одитно доказателство № IV/02 
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своевременното и правилното й съставяне и използване за нуждите на управлението и 

нейното съхранение.193 

Счетоводната система на ПП „Воля“ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Воля“ за 2019 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.194 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.195  

От ПП „Воля“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

 2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП „Воля“ отчита приходи в размер на 1 050 192 лв.196, които се 

формират от следните източници:  
 

От обхвата на 

проверката са изключени 

предоставените средства от 

издигнати кандидати, 

одитирани от Сметната 

палата по ИК и приходите 

от лихви, които са 

определени на етапа на 

планиране като 

несъществени за целите на 

одита.  

Определени на етапа на планиране, като съществени по стойност са приходите от 

държавна субсидия, а приходите от дарения са определени като съществени по характер за 

целите на одита. 

2.1.1. Държавна субсидия 

ПП „Воля” е участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 

26.03.2017 г., парламентарно представена е и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава 

държавна субсидия. 

През 2019 г. в изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за 

изменение на ЗПП197, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП „Воля“ 

за периода от 26 май 2016 г. до влизане в сила на горецитирания закон. Получените в 

повече средства в размер на 655 938 лв.198 са възстановени доброволно в централния 

бюджет на 05.07.2019 г.199 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

989 035 лв., ведно с частта от възстановената в централния бюджет субсидия (81 269 лв.) 

                                                 
193 Одитно доказателство № IV/03 
194 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/04 и IV/05 
195 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/04 и IV/05 
196 Одитни доказателства № IV/04 и № IV/05 
197 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
198 574 669 лв. са възстановени от други резерви и 81 269 лв. от субсидията за 2019 г. 
199 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 989 035 94,18 

2. 
Приходи от дарения 

под условие 

48 666 4,63 

3. 
Други (предоставени 

средства от кандидати) 

8 860 0,84 

4. Приходи от лихви 3 631 0,35 

 Общо: 1 050 192 100 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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съответства на преведената от МФ200. Счетоводното отчитане на постъпилите средства от 

държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния сметкоплан 

счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на партията.201 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.202 

2.1.2. Дарения 

През 2019 г. ПП „Воля“ получава едно парично дарение под условие от физическо 

лице в размер на 666 лв. и 4 парични дарения от едно юридическо лице на обща стойност 

48 000 лв.203 Всяко едно от даренията надвишава размера на една минимална работна 

заплата и от дарителите са представени декларации за произход на средствата, които са 

публикувани на интернет страницата на ПП „Воля“.204  

Приходите от получените дарения са документално обосновани, осчетоводени са 

по съответните счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2019 г.205  

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от религиозни институции, от чужди правителства или от чуждестранни 

държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 

организации с идеална цел, както и от юридически лица и еднолични търговци, които 

имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.206 

Финансирането на дейността на ПП „Воля“ за 2019 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП „Воля“ са отчетени разходи в размер на 2 540 хил. лв.207, от които 

за регламентирана дейност – 1 551 хил. лв., административни разходи – 987 хил. лв. и 

други разходи по финансови операции – 2 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: режийни; гориво; канцеларски 

и хигиенни материали; офис консумативи и офис оборудване; пощенски, куриерски, и 

интернет услуги; заплати и осигуровки; амортизации; данъци и такси и други, определени 

като несъществени по характер и по стойност за целите на одита. Изключени са и 

разходите, отчетени от партията във връзка с изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България и изборите за общински съветници и за кметове през 

2019 г., които са одитирани от Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи определени като съществени за целите на одита, в размер на 

956 545 лв., както следва:  
 

Разходите са извършени за: закупуване 

на рекламни материали; външни услуги, в т.ч. 

наеми на помещения, предоставени от 

общини/областни администрации, физически 

и юридически лица, автомобили, техника и 

рекламни съоръжения; изработка и заснемане 

на рекламни клипове за популяризиране 

                                                 
200 Получената от МФ и отчетена от партията държавна субсидия за 2019 г. е в размер на 1 070 304 лв.  
201 Одитни доказателства №№ 1, 2, IV/01, IV/02, IV/04 и IV/5 
202 Одитни доказателства № IV/04 и № IV/05 
203 Одитни доказателства № IV/04 и № IV/05 
204 http://volia.bg/dokumenti.html 
205 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/04, IV/05 и IV/06 
206 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/04 и IV/05 
207 Одитни доказателства № IV/04 и № IV/05 

№ Вид разходи Размер 

(лв.) 

1.  Разходи за материали 326 520 

2.  Разходи за външни услуги 608 792 

3. 

 Други разходи,  

в т.ч. командировки 21 233 

 Общо: 956 545 
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дейността на партията; командировки; членски внос в международни организации; 

организиране на рекламни кампании. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.208 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия, и за други присъщи дейности 

на партията, в съответствие с изискванията ЗПП.209  

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

 3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 

До 29.07.2019 г., преди влизането в сила на измененията на чл. 31 от ЗПП210, 

партията ползва под наем 7 имота – частна общинска собственост и 5 имота – частна 

държавна собственост, съгласно сключени договори.211 Изплатените наемни вноски за 

ползваните имоти са в размер на 17 822 лв.212 

След измененията на чл. 31 от ЗПП213 държавата и общините предоставят 

безвъзмездно на политическите партии имоти за осъществяване на тяхната дейност 

съгласно ЗДС и ЗОС. 

ПП „Воля“ е подписала един договор за учредено безвъзмездно право на ползване 

за имот – частна държавна собственост.214 Експлоатационните разходи215, свързани с 

ползването на имота са начислени и изплатени.216  

Подписани са анекси към съществуващи договори за наем с областна 

администрация Пазарджик, общини Шумен и Генерал Тошево, общинско предприятие 

„Жилфонд” – Плевен и едно допълнително споразумение с община Благоевград, по силата 

на които възмездните отношения стават безвъзмездни. Безвъзмездното право на ползване 

на имотите не е учредено чрез сключване на нови договори, съгласно разпоредбите на 

ЗПП, след 30.07.2019 г.217  

За останалите 6 имота продължават да действат към 31.12.2019 г. сключените 

договори за наем.218 Допуснато е неплащане на наемните вноски по 4 действащи договори 

за наем219 към 31.12.2019 г. в размер на 14 629 лв., от които през 2020 г. са изплатени  

13 748 лв.220  

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставен един имот – частна общинска собственост на територията на гр. Пловдив, при 

която е установено, че имота се използва за административни нужди на партията.221  

ПП „Воля“ ползва предоставените под наем помещения, общинска и държавна 

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП, с изключение 

на 4 имота, където е допуснато неплащане в срок на наемните вноски.  

След измененията на ЗПП от 30.07.2019 г. партията е подписала един договор за 

учредено безвъзмездно право на ползване за имот – частна държавна собственост.  

                                                 
208 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/04 и IV/05 
209 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
210 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
211 Одитно доказателство № IV/07 и № IV/08 
212 Одитни доказателства №№ IV/05, IV/07, IV/08 и IV/09 
213 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
214 сключен с областна администрация Варна на 14.11.2019 г. 
215 чл. 32, ал. 1 от ЗПП 
216 Одитни доказателства №№ IV/05, IV/07 и IV/09 
217 Одитно доказателство № IV/07 
218 областни администрации на област София, Смолян и Добрич, общини Русе, Пловдив и Левски 
219 областни администрации на област София и Добрич, общини Пловдив и Левски 
220 Одитно доказателство № IV/10 
221 Одитни доказателства №№ IV/07, IV/08 и IV/11 
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За един имот - частна държавна собственост и 4 имота - частна общинска 

собственост не са сключени нови договори за безвъзмездно ползване, а са подписани 

анекси и допълнително споразумение към договорите за наем на имотите.  

ПП „Воля” ползва предоставения под наем имот, общинска собственост в  

гр. Пловдив за осъществяване на дейността си, при спазването на предназначението за 

отдаване под наем, съгласно сключения договор и на ЗПП. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Воля” е установено, че 

е създаден и се води публичен регистър, в който са оповестени възникналите 

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП. В регистъра на партията са вписани: 

обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП; дарителите и видът, размерът и целта на направените 

дарения, както и декларация/и от всеки дарител за произхода на средствата; 

наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за 

осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията; годишен финансов 

отчет за 2019 г., както и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във 

връзка с предизборните кампании за изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България и за изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 

2019 г., в които партията е участвала.222 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „Воля“ 

се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и възникналата през 

одитирания период информация. 

 

Раздел пети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“  

Политическа партия „Възраждане“ е вписана в регистъра на политическите партии 

в СГС с решение от 02.02.2015 г., по фирмено дело № 720/2014 г.  

Политическата партия се представлява от Костадин Тодоров Костадинов, 

председател.  

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП „Възраждане“, с приложена към него 

декларация по образец, съдържаща списък на физическите лица, направили парични 

дарения, е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП223. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч224 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията225 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „Възраждане“ е получила и е изразходвала суми над 

50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

От ПП „Възраждане“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите 

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2019 г. 

 

                                                 
222 http://volia.bg/ 
223 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
224 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
225 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Възраждане” е организирана и се поддържа 

съобразно утвърдените от председателя на партията счетоводна политика226 и 

индивидуален сметкоплан227, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е 

съобразен със спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и 

аналитични счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, на основата на документална обоснованост чрез 

използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното 

отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията. Извършва се от 

специализирано счетоводно предприятие, съгласно договор за счетоводно обслужване.228 

Счетоводната система на ПП „Възраждане“ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Възраждане“ за 2019 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.229 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на 

чл. 22 от ЗПП.230 

От ПП „Възраждане“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП „Възраждане“ отчита приходи в размер на 281 735 лв.231, които се 

формират от следните източници: 
 

2.1.1. Държавна субсидия  

 ПП „.Възраждане” самостоятелно 

участва в изборите за 44-то Народно 

събрание, проведени на 26.03.2017 г., 

получава над едно на сто от 

действително подадените гласове и 

съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗПП232 

получава държавна субсидия.  

През 2019 г. в изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за 

изменения на ЗПП233, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на партията за 

периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените в 

повече средства (170 681 лв.) следва да се възстановят по централния бюджет. От  

ПП „Възраждане“, на 28.06.2019 г., са възстановени доброволно в пълен размер 

средствата по надвзетата държавна субсидия.234 

                                                 
226 Одитно доказателство № V/01 
227 Одитно доказателство № V/02 
228 Одитно доказателство № V/10 
229 Одитни доказателства № V/03 и № V/04 
230 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
231 Одитни доказателства № V/03 и № V/04 
232 изм., обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г. 
233 изм., обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
234 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 278 502 98,85 

2. Приходи от дарения 3 233 1,15 

 Общо: 281 735 100 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

278 502 лв. съответства на преведената от МФ през 2019 г. Счетоводното отчитане на 

постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по определените в 

индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна 

политика на партията.235  

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.236 

2.1.2. Приходи от дарения 

Отчетените от ПП „Възраждане“ приходи от дарения, за 2019 г., са в размер  

на 3 233 лв.237 Набраните приходи представляват получени парични дарения от физически 

лица без условие - 1 963 лв. и средства, предоставени от кандидати за финансиране на 

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

2019 г. - 1 270 лв.238  

Приходите от получените дарения са документално обосновани, осчетоводени са 

по съответните счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2019 г.239  

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от религиозни институции, от чужди правителства или от чуждестранни 

държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 

организации с идеална цел, както и от юридически лица и еднолични търговци, които 

имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.240 

Финансирането на дейността на ПП „Възраждане“ за 2019 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП „Възраждане“ са отчетени разходи в размер на 538 хил. лв. 241, от 

които за регламентирана дейност - 537 хил. лв., в т.ч. 506 хил. лв. - други разходи и 

31 хил. лв. за дарения, и финансови разходи - 1 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходите за одит, данъци и такси и 

финансови разходи, определени като несъществени по характер и по стойност за целите 

на одита. В обхвата не са включени и разходите за предизборните кампании за изборите за 

членове на Европейски парламент от Република България и за изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени през 2019 г., които са проверени от Сметната палата в 

извършените одити по ИК.  

Проверени са, определени, като съществени по стойност и по характер за целите на 

одита разходи, в размер на 174 784 лв., както следва:  
 

Средствата са разходвани за: 

материали за реклама; наеми на помещения, 

предоставени от общини и юридическо лице, 

наем на рекламни съоръжения; дарения; 

пресконференции; интернет услуги и др. 

                                                 
235 Одитни доказателства №№ 1, 2, V/02, V/03 и V/04 
236 Одитни доказателства № V/03 и № V/04 
237 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
238 Одитни доказателства № V/03 и № V/04 
239 Одитни доказателства №№ V/02, V/03, V/04 и V/05 
240 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
241 Одитни доказателства №V/03 и № V/04 
242 Даренията са направени в полза на Народно читалище „Отец Паисий 1930“, фондация „Мечта за дете“, 

НЧ „Ясна поляна 2014“, фондация „Тангра Таннакра общобългарска фондация“, фондация „Илия Тодоров 

Гаджев“ и Народно читалище „Христо Ботев-1911“ 

№ Вид разходи Размер  

(лв.) 

1. Разходи за материали 108 609 

2. Разходи за външни услуги 35 675 

3. Разходи за дарения242 30 500 

  Общо: 174 784 
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През одитирания период от партията са направени 7 парични дарения на обща стойност 

30 500 лв. - за подпомагане дейността на народни читалища, инвитро процедури и 

закупуване на климатик.243 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.244 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други, присъщи на 

партията дейности.245 

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общини 

През одитирания период, ПП „Възраждане“ ползва под наем четири имота – частна 

общинска собственост въз основа на действащи договори, сключени с общини Видин, 

Добрич, Пловдив и Стара Загора.246 Изплатените и начислени разходи за наем са в общ 

размер на 1 195 лв.247 Неразплатените наемни вноски към 31.12.2019 г. са в общ размер на 

336 лв.248 

Вноските за наем са изплащани в срок и съответстват по размер на договорените, с 

изключение на два имота, по договори с общини Добрич и Стара Загора, за които е 

допуснато неплащане на наемната цена за повече от три месеца.249  

След измененията на чл. 31 от ЗПП250, държавата и общините предоставят 

безвъзмездно на политическите партии помещения за осъществяване на тяхната дейност, 

съгласно ЗДС и ЗОС.  

През 2019 г. от партията не са сключвани нови договори за наем/безвъзмездно 

ползване на имоти, а е прекратен договорът с община Видин.251 

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставените на партията 2 имота – частна общинска собственост на територията на  

гр. Пловдив и гр. Старa Загора. При проверката е установено, че ПП „Възраждане“ ползва 

помещенията по предназначение в съответствие с изискванията на сключените договори и 

на ЗПП.252 

ПП „Възраждане“ ползва предоставените под наем помещения общинска и 

държавна собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП, с 

изключение на два имота, за които е допуснато неплащане на наемната цена за повече 

от три месеца. 

Партията ползва предоставените под наем помещения, общинска собственост в 

гр. Пловдив и гр. Стара Загора за осъществяване на дейността си, при спазването на 

предназначението за отдаване под наем, съгласно сключените договори и на ЗПП. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Възраждане“ е 

установено, че e създаден и се води публичен регистър, в който са оповестени 

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП253 - обстоятелствата по чл. 17 от 

                                                 
243 Одитни доказателства № V/04 и № V/6 
244 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
245 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
246 Одитни доказателства №№ V/07, V/08 и V/09 
247 в т.ч. 127 лв. задължения за 2018 г. 
248 Одитни доказателства №№ V/04, V/07 и V/08 
249 Одитно доказателство № V/07 
250 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
251 Одитни доказателства № V/07 и № V/09 
252 Одитно доказателство № V/08 
253 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
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ЗПП (наименованието на партията, седалището и адресът на управление, уставът, имената 

на членовете на ръководните и контролните органи, имената на лицата, които съгласно 

устава представляват партията); дарителите и видът, размерът и целта на направените 

дарения, както и декларации за произхода на средствата, за даренията в размер над една 

минимална работна заплата; наименованието на рекламна агенция, с която партията 

работи; годишният финансов отчет за 2019 г. и отчетите за предизборните кампании за 

изборите за членове на Европейския парламент и изборите за кметове и общински 

съветници, проведени през 2019 г., в които партията е участвала. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на 

ПП „Възраждане“ се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и 

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел шести 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“ 

Политическа партия „ГЕРБ“ е вписана в регистъра на политическите партии в СГС 

с решение от 05.03.2007 г., по фирмено дело № 1545/2007 г.  

Политическата партия се представлява от Бойко Методиев Борисов, председател.  

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП „ГЕРБ“, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща имената на физическо лице направило парично дарение, е представен 

на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП254. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч255 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията256 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „ГЕРБ“ е получила и е изразходвала суми над 

50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

От ПП „ГЕРБ“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите счетоводни 

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2019 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „ГЕРБ” е организирана и се поддържа съобразно 

утвърдените от заместник-председател на партията счетоводна политика257 и 

индивидуален сметкоплан258, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е 

съобразен със спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и 

аналитични счетоводни сметки. За 2019 г. са приети правилник за документооборота и 

финансови правила на ПП ГЕРБ.259 Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, от лица по трудово правоотношение с партията, на основата 

на документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

                                                 
254 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
255 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
256 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
257 Одитно доказателство № VI/01 
258 Одитно доказателство № VI/02 
259 Одитно доказателство № VI/03 
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осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на 

партията.  

Счетоводната система на ПП „ГЕРБ“ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ГЕРБ“ за 2019 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.260 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на 

чл. 22 от ЗПП.261 

От ПП „ГЕРБ“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП „ГЕРБ“ отчита приходи в размер на 8 398 998 лв.,262 които се 

формират от следните източници:   
 

От обхвата на проверката са 

изключени други приходи от 

дейността, определени на етапа на 

планиране като несъществени за 

целите на одита. 

 2.1.1. Държавна субсидия 

ПП „ГЕРБ” е парламентарно 

представена в 44-то Народно 

събрание, има избрани народни 

представители и съгласно чл. 25, ал. 1 

от ЗПП получава държавна субсидия.  

В изпълнение на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закон за изменение на ЗПП263, от МФ е 

преизчислена годишната държавна субсидия на ПП „ГЕРБ“ за периода от 26 май 2016 г. 

до влизане в сила на горецитирания закон. Получените в повече средства в размер  

5 613 724 лв.264 са възстановени доброволно по централния бюджет на 25.06.2019 г.265 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

7 782 726 лв., ведно с частта от възстановената в централния бюджет субсидия 

(648 864 лв.) съответства на преведената от МФ266. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.267 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.268 

                                                 
260 Одитни доказателства № VI/04 и № VI/05 
261 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/05 
262 Одитни доказателства № VI/04 и № VI/05 
263 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
264 в т.ч. 648 864 лв. от субсидията за 2019 г. 
265 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
266 Получената от МФ и отчетена от партията държавна субсидия за 2019 г. е в размер на 8 431 590 лв. 
267 Одитни доказателства №№ 1, 2, VI/02, VI/04 и VI/05; https://www.minfin.bg/bg/1389  
268 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/05 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 7 782 726 92,66 

2. Членски внос 567 903 6,76 

3. Други приходи от 

дейността 

40 369 0,48 

4. Приходи от дарения 8 000 0,10 

 Общо: 8 398 998 100 

https://www.minfin.bg/bg/1389
https://www.minfin.bg/bg/1389
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2.1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „ГЕРБ” приходи от членски внос са в размер на 567 903 лв.269  

Редът за заплащане, документиране и отчитане на членския внос е определен 

съгласно действащите през одитирания период „Финансови правила на ПП „ГЕРБ” за 

2019 г.”. Членският внос се заплаща еднократно за една календарна година в областните 

структури на партията, като членовете на партията могат да правят и доброволни вноски в 

размер до десет хиляди лева общо за една календарна година. За удостоверяване на 

внесения членски внос, лицата отговорни за неговото събиране издават фискален бон от 

ЕКАФП при всяко плащане и отразяват вноската в електронен регистър на членовете.270  

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

върху извадкови единици - местни структури на партията, отчели приходи от членски 

внос: Бургас, Видин, Добрич, Ловеч, Перник, Пловдив - област, Силистра, София - град, 

Търговище и Ямбол. 

Проверени са документи за внесен членски внос в размер на 292 267 лв., или 51 на 

сто от отразения в ГФО приход от членски внос.271 

Констатирано е съответствие по стойност между проверените първични документи 

и осчетоводените приходи от членски внос по съответните счетоводни сметки.272  

Приходите от членски внос са документално обосновани и осчетоводени по 

съответните счетоводни сметки, определени в индивидуалния сметкоплан при спазване на 

счетоводната политика на партията.273 

2.1.3. Приходи от дарения 

През 2019 г. ПП „ГЕРБ” отчита приход от парично дарение, без условие, от едно 

физическо лице в размер на 8 000 лв.274  

Дарението надвишава размера на една минимална работна заплата и в изпълнение 

на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПП от дарителя е представена декларация за произход на 

средствата, която е публикувана на интернет страницата на партията.275 

Приходът от дарението е документално обоснован, осчетоводен е по съответната 

счетоводна сметка, съгласно индивидуалния сметкоплан и е отразен във финансовия отчет 

на партията за 2019 г.276 

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от религиозни институции, от чужди правителства или от чуждестранни 

държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 

организации с идеална цел, както и от юридически лица и еднолични търговци, които 

имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.277 

Финансирането на дейността на ПП „ГЕРБ“ за 2019 г. е в съответствие със 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП „ГЕРБ” са отчетени разходи в размер на 13 588 хил. лв.278, от 

които за регламентирана дейност - 8 055 хил. лв., в т.ч. 163 хил. лв. за предоставени 

дарения и за други разходи – 7 891 хил. лв.; административни разходи - 5 500 хил. лв. и 

финансови разходи - 33 хил. лв. 

                                                 
269 Одитни доказателства №№ VI/04, VI/05 и VI/06 
270 Одитно доказателство № VI/03 
271 Одитни доказателства №№ VI/04, VI/05 и VI/06 
272 Одитни доказателства №№ VI/04, VI/05, VI/06 и VI/07 
273 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/05, VI/6 и VI/07 
274 Одитни доказателства № VI/04 и № VI/05 
275 http://www.gerb.bg/files/useruploads/files/dekl.proizhod1.pdf 
276 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/05 
277 Одитни доказателства № VI/04 и № VI/05 
278 Одитни доказателства № VI/04 и № VI/05 
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От обхвата на проверката са изключени разходи за: материали - инвентар под прага 

на дълготрайните материални активи; гориво и др.; външни услуги - пощенски, телефонни 

и куриерски услуги; такси за предизборната кампания; отпечатване на вестник и копирни 

услуги; електрическа енергия; застраховки, счетоводни и транспортни услуги; заплати и 

осигуровки; амортизации; данъци и такси; финансови разходи и др. Тези разходи са 

определени като несъществени по характер и по стойност за целите на одита. В обхвата на 

проверката не са включени и разходите за предизборните кампании за изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България и за изборите за общински съветници и 

за кметове проведени през 2019 г., които са одитирани от Сметната палата по ИК. 

Проверени са, определени, като съществени по стойност и по характер за целите на 

одита разходи, в размер на 4 529 390 лв., както следва: 
 

Средствата са изразходвани за: 

социологически проучвания; реклама в БНТ, 

БНР, частни радиа и печатни медии; закупуване 

на рекламни и за масови прояви материали; 

митинги, събрания и концерти; наеми за 

предоставени помещения от държавата и 

общините, и от физически и юридически лица; 

рекламни банери, електронни издания и други; мобилни услуги; консумативи за наетите 

помещения; други разходи за външни услуги - командировки, членски внос за ЕНП, 

застрахователни премии, както и разходи за дарения в размер на 163 хил. лв.279, направени 

под формата на парични и непарични средства за: лечение; спортни клубове; центрове за 

възрастни хора; детски градини; участия на млади таланти в международни форуми; деца 

в неравностойно положение; строително - ремонтни дейности; подпомагане на 

организирането на регионални празници; църковни и мюсюлмански настоятелства и 

други. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.280 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други, присъщи на 

партията дейности.281 

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 

През одитирания период ПП „ГЕРБ“ ползва 153 имота, в т.ч. 136 имота – частна 

общинска собственост и 17 имота – частна държавна собственост, съгласно сключени 

договори.282   

През 2019 г. партията е сключила договор за наем за един нов имот – частна 

общинска собственост283, а са прекратени договорите с общините Баните, Велики Преслав 

и Столична община284 – район „Средец“.285 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти, за 2019 г., са в размер  

на 170 960 лв. и съответстват на определените в договорите размери.286 

                                                 
279 Одитно доказателство № VI/12 
280 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/05 
281 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
282 Одитни доказателства №№ VI/08, VI/09 и VI/10 
283 гр. Бургас, ж.р „Меден рудник“, зона „А“ (до бл. 28) 
284 гр. София, бул. „Васил Левски“ № 28 
285 Одитни доказателства №№ VI/08, VI/09 и VI/10 
286 Одитни доказателства №№ VI/05, VI/08 и № VI/09 

№ Вид разходи Размер  

(лв.) 

1.  Разходи за материали 1 263 338 

2. 
 Разходи за външни 

услуги 
2 744 381 

3.  Други разходи 521 671 

  Общо: 4 529 390 
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Към 31.12.2019 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в размер на 

25 186 лв., които са изплатени през 2020 г.287 

При извършената проверка е установено, че месечният наем е плащан в срок по 132 

договора288 за наем на имоти. Допуснато е закъснение в плащането на наемните вноски за 

три и повече месеца по 21 договора за наем289, за които след измененията на ЗПП от 

30.07.2019 г. не е учредено безвъзмездно право на ползване.290  

След измененията на чл. 31 от ЗПП291, държавата и общините предоставят 

безвъзмездно на политическите партии помещения за осъществяване на тяхната дейност, 

при спазване на изискванията на ЗДС и ЗОС.  

ПП „ГЕРБ“ е сключила 14 договори за безвъзмездно ползване на имоти с областни 

администрации Бургас (2 договора), Варна (3 договора), Враца и Кърджали и общини 

Стражица, Малко Търново, Айтос, Видин (2 договора), Пещера и Твърдица.292  

През одитирания период са подписани анекси и допълнителни споразумения, към 

съществуващи договори за наем, за един имот – частна държавна собственост293 и  

51 имота – частна общинска собственост294, като безвъзмездното право на ползване не е 

учредено чрез сключване на нови договори, съгласно разпоредбите на ЗПП, след 

30.07.2019 г.295 На основание писма на кметове на общини296, 4 помещения – частна 

общинска собственост се ползват безвъзмездно, без да са сключени нови договори.297 За 

одитирания период, от партията, са изплатени експлоатационните разходи, свързани с 

ползването на имотите298, в общ размер на 80 141 лв.299  

                                                 
287 Одитни доказателства №№ VI/05, VI/08 и VI/09 
288 областни администрации Бургас (2 договора), Варна (3 договора), Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, 

Монтана, Пазарджик, Русе, Смолян, Ямбол (2 договора) и Шумен, и общините Брусарци, Велики Преслав, 

Белица, Гоце Делчев, Бургас (6 договора), Карнобат, Малко Търново, Созопол, Несебър (2 договора), 

Поморие, Приморско, Айтос, Варна, Провадия, Горна Оряховица, Елена, Стражица, Полски Тръмбеш, 

Свищов, Видин (2 договора), Оряхово, Добрич, Генерал Тошево, Балчик, Кюстендил, Бобов дол, Ловеч, 

Троян, Тетевен, Бойчиновци, Чипровци, Белово, Велинград, Панагюрище, Пещера, Перник (2 договора), 

Брезник, Плевен (4 договора), Белене, Долна Митрополия, Пловдив (3 договора), Асеновград, Брезово, 

Лъки, Съединение, Хисаря, Исперих, Кубрат, Русе (3 договора), Борово, Ветово, Кайнарджа, Главиница, 

Сливен, Нова Загора, Твърдица, Доспат (2 договора), Чепеларе, Мадан, Баните, Столична община (18 

договора), Етрополе, Пирдоп, Своге, Самоков, Божурище, Годеч, Стара Загора, Чирпан, Раднево, Павел 

баня, Хасково, Димитровград, Симеоновград, Харманли, Минерални бани, Ямбол, Елхово, Стралджа, 

Антоново, Попово и Омуртаг 
289 областна администрация София и общините Силистра, Разлог, Царево (2 договора), Сандански, 

Козлодуй, Земен, Столична община - райони: Надежда, Триадица, Изгрев, Овча купел (2 договора), Искър (2 

договора), Слатина (2 договора) и Красна поляна, Стара Загора, Свиленград и Любимец 
290 Одитно доказателство № VI/09 
291 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
292 Одитни доказателства № VI/09 и № VI/10 
293 с областна администрация Пазарджик 
294 с общини: Белица, Балчик, Генерал Тошево, Гоце Делчев, Несебър (2 имота), Приморско, Елена, 

Оряхово, Троян, Белово, Велинград, Панагюрище, Земен, Плевен (4 имота), Асеновград, Брезово, 

Съединение, Хисаря, Борово, Ветово, Кайнарджа, Главиница, Сливен, Нова Загора, Доспат (2 договора), 

Чепеларе, Столична община (12 имота), Божурище, Годеч, Павел баня, Свиленград, Симеоновград, 

Харманли, Любимец и Минерални бани 
295 Одитни доказателства №VI/09 и №VI/10 
296 общини Добрич и Столична община, райони „Връбница“ и „Подуяне“ (два имота) 
297 Одитни доказателства № VI/09 и № VI/10 
298 областни администрации Бургас (2 договора), Варна (3 договора), Враца, Пазарджик, Силистра и Ямбол 

(2 договора), и общините Белица, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Бургас (6 договора), Айтос, Созопол, 

Карнобат, Малко Търново, Приморско, Елена, Видин, Козлодуй, Оряхово, Добрич, Ген. Тошево, Балчик, 

Кърджали, Кюстендил, Троян, Панагюрище, Брезник, Земен, Плевен (4 договора), Белене, Долна 

Митрополия, Асеновград, Брезово, Първомай, Хисаря, Ветово, Главиница, Сливен, Нова Загора, Твърдица, 

Столична община, Божурище, Раднево, Павел баня, Хасково, Димитровград, Свиленград, Симеоновград, 

Харманли, Любимец, Мин. Бани, Ямбол, Елхово и Стралджа 
299 Одитни доказателства №№ VI/04, VI/08 и VI/09 
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Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставените на партията 4 имота – частна общинска собственост на територията на  

гр. Пловдив и гр. Стара Загора. При проверката е установено, че ПП „ГЕРБ“ ползва 

помещенията по предназначение в съответствие с изискванията на сключените договори и 

на ЗПП.300 

ПП „ГЕРБ“ ползва предоставените под наем помещения общинска и държавна 

собственост при спазване на изискванията на сключените договори и на ЗПП, с 

изключение на двадесет и един имота, за които е допуснато неплащане на наемната 

цена за повече от три месеца. 

След изменението на ЗПП от 30.07.2019 г., партията е сключила седем договора 

за безвъзмездно ползване на имоти – частна държавна собственост и седем договора за 

безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска собственост. 

За един имот – частна държавна собственост и 51 имота – частна общинска 

собственост, не са сключени нови договори за безвъзмездно право на ползване, а са 

подписани анекси и допълнителни споразумения към действащите договори за наем. Други 

4 имота – частна общинска собственост са предоставени за безвъзмездно ползване на 

основание писма на кметовете на съответните общини, без да са сключени нови договори.  

ПП „ГЕРБ“ ползва предоставените под наем помещения, общинска собственост в 

гр. Пловдив и гр. Стара Загора за осъществяване на дейността си, при спазването на 

предназначението за отдаване под наем, съгласно сключените договори и на ЗПП. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „ГЕРБ“ е установено, че 

e създаден и се води публичен регистър, в който са оповестени възникналите 

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП301. В регистъра на партията са вписани: 

обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието на партията, седалището и адресът на 

управление, устав,; имената на членовете на ръководните и контролните органи, имената 

на лицата, които съгласно устава представляват партията; наименованието на 

социологическата агенция, с която партията работи; дарителят и видът, размерът и целта 

на направеното дарение, както и декларация за произхода на средствата, надвишаващи 

размера на една минимална работна заплата; годишният финансов отчет за 2019 г. и 

отчетите за предизборните кампании за изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България и изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 

2019 г., в които партията е участвала. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „ГЕРБ“ 

се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и възникналата през 

одитирания период информация. 

 

Раздел седми 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

(ПП ДПС) 

Политическа партия ДПС е вписана в регистъра на политическите партии в СГС с 

решение от 26.04.1990 г., по фирмено дело № 2574/1990 г.  

За одитирания период политическата партия се представлява от Мустафа Сали 

Карадайъ, председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

                                                 
300 Одитно доказателство № VI/11 
301 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
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Финансовият отчет за 2019 г. на ПП ДПС, с приложена към него декларация по 

образец (с нулеви стойности), е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на 

ЗПП302. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч303 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията304 на ЗСч. 

През одитирания период ПП ДПС е получила и е изразходвала суми над 

50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

От ПП ДПС са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите счетоводни 

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2019 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП ДПС е организирана и се поддържа съобразно 

утвърдената със заповед от председателя на партията счетоводна политика и 

индивидуален сметкоплан, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство.305 Прилаганият индивидуален сметкоплан е 

съобразен със спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и 

аналитични счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, от лица по трудово правоотношение с партията, на основата 

на документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри. 

Счетоводната система на ПП ДПС е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП ДПС за 2019 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.306 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на 

чл. 22 от ЗПП.307 

От ПП ДПС са спазени законовите забрани за извършване на стопанска дейност 

и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП ДПС отчита приходи в размер на 1 173 087 лв.308, които се формират 

от следните източници:  
 

                                                 
302 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
303 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
304 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
305 Одитно доказателство № VII/01 
306 Одитни доказателства № VII/01 и №VII/02  
307 Одитни доказателства № VII/01 и №VII/02  
308 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/02 
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От обхвата на 

проверката са изключени 

приходите от продажба, 

лихви и други приходи, 

определени на етапа на 

планиране като 

несъществени за целите на 

одита.  

Определени на 

етапа на планиране, като 

съществени по стойност за целите на одита са приходите от субсидия и от членски внос. 

2.1.1 Държавна субсидия 

ПП ДПС е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, има избрани 

народни представители и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия.  

В изпълнение на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закон за изменение на ЗПП309, от МФ е 

преизчислена годишната държавна субсидия на ПП ДПС за периода от 26 май 2016 г. до 

влизане в сила на горецитирания закон. Получените в повече средства в размер на 

1 625 892 лв., са възстановени доброволно в централния бюджет на 27.06.2019 г.310 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

696 253 лв. ведно с частта от възстановената в централния бюджет субсидия (1 625 892 лв.) 

съответства на преведената от МФ311. Счетоводното отчитане на постъпилите средства от 

държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния сметкоплан 

счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на партията.312 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавна субсидия за обезпечаване на вземания от трети лица.313 

2.1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП ДПС приходи от членски внос за 2019 г. са в размер  

на 472 944 лв.314 

При проверката на членския внос са изпълнени одитни процедури върху извадкови 

единици - местни структури на партията, отчели приходи от членски внос: ПГ на ДПС и 

евродепутати, Бургас, Търговище, Добрич, Стара Загора, Русе, Сливен, Силистра, Перник 

и София – област, представляващи 34 на сто от всички структури на партията. 

Проверени са първични счетоводни документи, обобщени справки за събран 

членски внос по области и поименни списъци на членове на партията от посочените по-

горе структури за внесен членски внос в размер на 164 206 лв., или 35 на сто от отразения 

в ГФО приход от членски внос.315 

Размерът на членския внос е определен с решение316 на Централния съвет на 

партията. Определеният месечен размер се плаща авансово, ежемесечно в съответната 

общинската организация на партията. Събирането и отчитането на членския внос в 

партията се осъществява по определен ред за всички организационни структури, като 

председателите на местните съвети събират и отчитат членския внос пред председателите 

на Общинските съвети. Те от своя страна се отчитат пред председателите на съответния 

Областен съвет, които внасят събрания членски внос в счетоводния отдел на партията.317 

                                                 
309 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
310 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
311 Получената от МФ и отчетена от партията държавна субсидия за 2019 г. е в размер на 2 322 145 лв. 
312 Одитни доказателства №№ 1, 2, VII/01 и VII/02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
313 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/02 
314 Одитни доказателства №VII/01 и № VII/02 
315 Одитни доказателства №№ VII/02, VII/03 и VII/04 
316 Решение № 5/28.02.2014 г. 
317 Одитни доказателства №№ VII/02, VII/03 и VII/04 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Приходи от продажба 700 0,06 

2. Приходи от субсидия 696 253 59,30 

3. Приходи от членски внос 472 944 40,28 

4. Други приходи 560 0,05 

5. Приходи от лихви 3 630 0,31 

 Общо: 1 173 087 100 

https://www.minfin.bg/bg/1389
https://www.minfin.bg/bg/1389
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В проверените първични счетоводни документи, отразяващи постъпилите приходи 

от членски внос, са обозначени източникът на прихода – имената на членовете от 

съответната местна структура. Констатирано е съответствие по стойност между 

проверените документи и отчетените приходи от членски внос.318 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.319 

Финансирането на дейността на ПП ДПС за 2019 г. е в съответствие със 

нормативните изисквания. 

 

2.2 Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП ДПС са отчетени разходи в размер на 5 518 хил. лв.320, от които за 

регламентирана дейност – 32 хил. лв., административни разходи – 5 479 хил. лв. и други 

разходи по финансови операции - 7 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: канцеларски, хигиенни и 

рекламни материали; електрическа и топлинна енергия; вода; гориво; телефонни услуги; 

поддръжка на домейн и софтуер; ремонт и поддръжка на автомобили; амортизации; 

заплати и осигуровки; данъци и такси; счетоводни услуги; и други, определени като 

несъществени по характер и по стойност за целите на одита. Изключени са и отчетените от 

партията разходи, извършени във връзка с предизборните кампании за изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България и изборите за общински съветници и 

кметове, проведени през 2019 г., проверени при одити на Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи, в размер на 1 449 499 лв., определени, като съществени по 

стойност и по характер за целите на одита:  
 

Средствата са разходвани за: 

закупуване на рекламни и други материали; 

медийни изяви за отразяване на дейността 

на партията; наем за предходна година; 

наеми на помещения от физически и 

юридически лица, и на предоставени от 

държавата и общините; граждански 

договори с координатори на партията; командировки в страната и чужбина; разходи 

свързани със специфичната дейност на партията (за членство на партията в международни 

организации и алианси) и организиране на мероприятия. Проверени са и разходи за три 

дарения в размер на 15 562 лв.321, направени под формата на предоставени парични 

средства за: подпомагане дейността на фондация за издаването и разпространяването на 

детски вестник322и закупуването на устройство за изкуствено зрение.323 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.324 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на 

партията в съответствие с изискванията на ЗПП.325 

                                                 
318 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/02, VII/03 и VII/04 
319 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/02 
320 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/02 
321 През 2019 г. от партията са направени осем дарения в общ размер на 31 906 лв. При одити по ИК са 

проверени пет дарения в размер на 16 344 лв., които са изключени от обхвата на проверката. 
322 вестник „Филиз“ 
323 Одитни доказателства № VII/02 и № VII/05 
324 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/02 и VII/05 
325 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 

№ Вид разходи Размер 

(лв.) 

1.  Разходи за материали 555 545 

2.  Разходи за външни услуги 800 334 

3.  Други служебни разходи 78 058 

4.  Разходи за дарения 15 562 

  Общо: 1 449 499 
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Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 

През одитирания период ПП ДПС ползва 15 имота – частна държавна собственост 

и 93 имота – частна общинска собственост, съгласно сключени договори.326  

В началото на 2019 г., партията е сключила пет договора за наем на нови имоти с 

общини Раднево, Плевен327, Стражица, Каспичан и Лозница.328  

След измененията на чл. 31 от ЗПП329, държавата и общините предоставят 

безвъзмездно на политическите партии помещения за осъществяване на тяхната дейност, 

съгласно ЗДС и ЗОС.  

От партията е сключен един договор с община Севлиево за безвъзмездно ползване 

на ново помещение – частна общинска собственост330. Сключени са и 13 договора за 

безвъзмездно предоставяне на 14 имота331, ползвани от партията под наем, в т.ч. 4 имота - 

частна държавна собственост и 10 имота - частна общинска собственост.332 

Подписани са анекси и допълнителни споразумения към съществуващи договори 

за наем за 2 имота333 - частна държавна собственост и 28 имота334 - частна общинска 

собственост, като безвъзмездното право на ползване не е учредено чрез сключването на 

нови договори, съгласно разпоредбите на ЗПП, след 30.07.2019 г.335 

Един имот - частна общинска собственост е предоставен за безвъзмездно ползване 

съгласно заповед на кмета на община Стражица. На основание писма на кметовете на 

общини Брезник и Добрич от партията се ползват безвъзмездно два имота. За посочените 

3 имота - частна общинска собственост336, безвъзмездното право на ползване не е 

учредено чрез сключването на нови договори, съгласно разпоредбите на ЗПП, след 

30.07.2019 г.337 

През одитирания период са прекратени договорните отношения за 11 имота, 4 

имота – частна държавна собственост338 и 7 имота – частна общинска собственост339; 

ползвани са 7 имота – частна общинска собственост340, за които договорните отношения 

са изтекли; ползван е един имот - частна общинска собственост341, за който е договорена 

наемна цена в размер равен на сбора от експлоатационните разходи; и 6 имота – частна 

общинска собственост342 са ползвани без действащ договор.343 

                                                 
326 Одитни доказателства № VII/06 и № VII/07  
327 гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“, бл. 2, бх. Б 
328 Одитни доказателства № VII/06 и № VII/07 
329 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
330 имот находящ се с. Петко Славейков, община Севлиево 
331 областни адиминистрации Бургас, Варна (един договор за 2 имота) и Враца; общини Ардино (3 имота) 

Габрово, Момчилград, Враца, Две могили, Трявна и Шумен (2 имота) 
332 Одитни доказателства № VII/06 и № VII/07 
333 областни адиминстрации Велико Търново и Пазарджик  
334 общини: Белица, Балчик, Генерал Тошево, Гоце Делчев, Руен, Павликени, Севлиево, Кърджали, 

Черноочене, Троян, Плевен - 4 имота, Лозница, Асеновград, Исперих, Кубрат, Цар Калоян - 2 имота, Ветово, 

Главиница, Антоново, Омуртаг, Харманли, Свиленград, Столична община - район „Илинден“ и район 

„Красно село“ 
335 Одитни доказателства № VII/06 и №VII/07 
336 с общини Стражица, Брезник и Добрич и Ардино – 3 имота 
337 Одитни доказателства № VII/06 и №VII/07 
338 областни администрации: Благоевград - 1 имот, находящ се в гр. Петрич, УПИ ІХ, кв. 212, стая № 1; 

Добрич - 2 имота и Софийска област 
339 общини: Айтос, Горна Оряховица, Козлодуй, Левски, Казанлък, Мъглиж и Опака 
340 общини: Сандански, Перник, Пещера, Полски Тръмбеш Белене, Лъки и Столична община - район 

„Красна поляна“ 
341 предоставен от община Първомай 
342 общини: Варна - 3 имота, Пазарджик, Куклен и Асеновград (кв. Долни Воден, помещение № 3, УПИ ІІ) 
343 Одитни доказателства №№ VII/02, VII/06 и №VII/07 



50 

За останалите 35 имота, 5 частна държавна собственост344 и 30 частна общинска 

собственост345 продължават да действат към 31.12.2019 г. сключените договори за наем.346  

През одитирания период изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в 

размер на 87 266 лв.347, съответстват на определените в действащите договори размери и 

срокове, с изключение на 31 имота, един – частна държавна собственост348 и 30 – частна 

общинска собственост349, за които е допуснато закъснение в плащането на наемните 

вноски.350 

Към 31.12.2019 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в размер на 

3 195 лв., които са платени в началото на 2020 г.351 

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставените на партията 4 имота – частна общинска собственост на територията на 

гр. Пловдив и гр. Стара Загора. При проверката е установено, че ПП ДПС ползва 

помещенията по предназначение в съответствие с изискванията на сключените договори и 

на ЗПП.352 

ПП ДПС ползва предоставените под наем помещения, държавна и общинска 

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП, с изключение 

на 31 имота, за които е допуснато закъснение в плащането на наемните вноски. 

След изменението на ЗПП от 30.07.2019 г., от партията са сключени 3 договора 

за безвъзмездно ползване на имоти - частна държавна собственост и 11 договора за 

безвъзмездно ползване на имоти - частна общинска собственост. 

За два имота – частна държавна собственост и 28 имота - частна общинска 

собственост, не са сключени нови договори за безвъзмездното им ползване, а са 

подписани анекси и допълнителни споразумения към действащите договори за наем. 

Един имот - частна общинска собственост е предоставен за безвъзмездно 

ползване на основание заповед на кмета на общината, а други 2 имота - частна 

общинска собственост, са ползвани безвъзмездно съгласно писма на кметовете на 

съответните общини, без да са сключени нови договори. 

ПП ДПС ползва предоставените под наем помещения, общинска собственост в  

гр. Пловдив и гр. Стара Загора за осъществяване на дейността си, при спазването на 

предназначението за отдаване под наем, съгласно сключените договори и на ЗПП. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП ДПС е установено, че e 

създаден и се води публичен регистър, в който са оповестени възникналите обстоятелства 

за вписване по реда на ЗПП353 - наименованието, седалището и адреса на управление; 

уставът; имената на членовете на ръководните и контролните органи и имената на лицата, 

които съгласно устава представляват партията; годишният финансов отчет за 2019 г., 

както и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с 

предизборните кампании за изборите за членове на Европейския парламент от Република 

                                                 
344 областни администрации: Благоевград - 1 имот, Кюстендил, София - 2 имота и Ямбол 
345 общини: Бургас, Поморие, Провадия, Дряново, Ловеч, Карлово – 2 имота, Разград, Русе - 4 имота, Бяла, 

Ситово, Нова Загора, Мадан, Чепеларе, Стара Загора, Търговище, Димитровград, Пловдив – 3 имота, 

Каспачан, Столична община - райони Илинден, Връбница, Младост, Сердика, Изгрев и Овча Купел 
346 Одитни доказателства № VII/06 и №VII/07 
347 в т.ч. 617 лв. задължения за плащане от 2018 г. 
348 областна администрация Кюстендил 
349 общини: Поморие, Полски Тръмбеш, Горна Оряховица, Дряново, Добрич, Пещера, Пловдив - 3 имота, 

Разград, Стара Загора, Опака, Черноочене, Лозница, Брезник, Карлово – 2 имота, Главиница, Антоново, 

Омуртаг, Харманли, Гоце Делчев, Белица, Руен, Павликени, Момчилград, Кърджали, Троян, Столична 

община - район „Илинден“ и район „Красно село“ 
350 Одитни доказателства №№ VII/02, VII/06 и VII/07 
351 Одитни доказателства № VII/02 и № VII/07 
352 Одитно доказателство № VII/08 
353 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
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България и за изборите за общински съветници и кметове, проведени през 2019 г., в които 

партията е участвала. В регистъра са вписани наименованията на девет рекламни агенции 

и 48 агенции за осъществяване на връзки с обществеността, с които партията е работила 

във връзка с предизборните си кампании през 2019 г.354 Вписани са и обстоятелствата, 

относно притежавани 3 недвижими имота от партията в гр. Видин, гр. Крумовград и 

гр. Смолян. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП ДПС се 

води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и възникналата през 

одитирания период информация. 

 

Раздел осми 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ” (ПП КПБ) 

Политическа партия „Комунистическа партия на България” е вписана в регистъра 

на политическите партии с решение на СГС от 06.03.1997 г. по фирмено дело № 902/1997 г. 

Политическата партия се представлява от Александър Димитров Паунов, първи 

секретар на Централния комитет на ПП КПБ. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП КПБ, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща имената на физическо лице направило парично дарение, е представен 

на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП355.. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч356 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от първия секретар на 

партията и от съставителя на отчета, в съответствие с изискванията357 на Закона за 

счетоводството. 

През одитирания период ПП КПБ е получила и е изразходвала суми над 50 000 лв. 

и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим финансов 

одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е приложен 

към ГФО на партията. 

От ПП КПБ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите счетоводни 

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2019 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП КПБ е организирана и се поддържа съобразно 

утвърдената от първия секретар на партията счетоводна политика и индивидуален 

сметкоплан, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в 

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и аналитични 

счетоводни сметки.358  

Счетоводното отчитане на партията е възложено на лице, по сключен граждански 

договор за текущо счетоводно отчитане на дейността на партията.359 

                                                 
354www.dps.bg/images/zadps/publichenregistar/2019/otcheti_mi2019 
355 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
356 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
357 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
358 Одитно доказателство № VIII/01 
359 Одитно доказателство № VIII/04 
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За обработването на счетоводната информация не се прилага автоматизирана 

система.360 

Счетоводната система на ПП КПБ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП КПБ за 2019 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и кооперации.361 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.362 

От ПП КПБ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска дейност и 

за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП КПБ отчита приходи в размер на 57 860 лв., които се формират от 

следните източници363: 

 

От обхвата на проверката 

са изключени приходите от 

членски внос, определени на 

етапа на планиране като 

несъществени за целите на одита. 

Определени на етапа на 

планиране, като съществени по 

стойност са приходите от 

държавна субсидия, а приходите от дарения са определени като съществени по характер за 

целите на одита. 

2.1.1 Държавна субсидия 

ПП КПБ е участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 

26.03.2017 г., парламентарно представена е, като част от Коалиция „БСП за България“, и 

получава държавна субсидия, съгласно на чл. 25, ал. 1 от ЗПП.  

Държавната субсидия за партията за 2019 г. се разпределя съгласно сключен 

Договор за създаване на коалиция „БСП за България“ от 07.02.2017 г. за участие в избори 

между ПП БСП, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, ПП КПБ, ПП „Нова 

зора“, ПП „Политически клуб „Екогласност“ и ПП „Политически клуб „Тракия“ и 

коалиционни споразумения по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 04.02.2019 г., 01.07.2019 г., 

05.07.2019 г. и 25.09.2019 г.364 

През 2019 г. в изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за 

изменение на ЗПП365, е преизчислена от МФ годишна държавна субсидия на ПП КПБ за 

периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените в 

повече средства (42 189 лв.) следва да се възстановят по централния бюджет. 

                                                 
360 Одитни доказателства № VIII/01 и № VIII/02 
361 Одитно доказателство № VIII/01 и № VIII/02 
362 Одитни доказателства № VIII/01 и № VIII/02 
363 Одитно доказателство № VIII/01 и № VIII/02 
364 Одитно доказателство № II/6 
365 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 56 250 97,22 

2. Членски внос 1 500 2,59 

3. Дарения 110 0,19 

 Общо: 57 860 100 
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За сметка на субсидията на ПП КПБ за второ и трето тримесечие на 2019 г. са 

възстановени средства по централния бюджет в общ размер на 9 250 лв. На 22.10.2019 г. 

от партията доброволно е възстановен остатъкът от надвзетите средства, в размер на 

32 939 лв.366 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

56 250 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.367 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.368 

2.1.3. Дарения 

През 2019 г. ПП КПБ получава едно парично дарение в размер на 110 лв.369 от едно 

физическо лице.370 Дарението е в размер под една минимална работна заплата и не е 

възникнало обстоятелство за подаване на декларация за произход на средствата.  

Приходът от паричното дарение е документално обоснован, осчетоводен е по 

съответната счетоводна сметка съгласно индивидуалния сметкоплан, при спазване на 

счетоводната политика и е отразен в ГФО на партията.371 

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от религиозни институции, от чужди правителства или от чуждестранни 

държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 

организации с идеална цел, както и от юридически лица и еднолични търговци, които 

имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.372 

Финансирането на дейността на ПП „Комунистическа партия на България“ е в 

съответствие с нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

От ПП КПБ за 2019 г. са отчетени разходи в размер на 117 хил. лв.373, от които за 

регламентирана дейност – 37 хил. лв. и административни разходи - 80 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: материали, одит, интернет, 

компютърни, хостинг и домейн услуги, телефонни услуги, счетоводна литература, 

пощенски и куриерски услуги, такси, бъдещи периоди, печатни услуги, външни услуги за 

областни комитети на партията, амортизации, заплати и социално осигуряване. Изключени 

са и разходите, извършени от партията във връзка с изборите за общински съветници и за 

кметове проведени през 2019 г., които са одитирани от Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи, в размер на 62 756 лв. определени като съществени по 

характер и по стойност за целите на одита. 
 

Средствата са разходвани за: 

възстановяване на надвзета държавна 

субсидия,374 наеми на помещения 

предоставени от две общини и едно 

физическо лице; консултантски услуги; 

                                                 
366 Одитни доказателства №№ 2, VIII/02 и VIII/05; https://www.minfin.bg/bg/1389 
367 Одитни доказателства №№ 1, VIII/01 и VIII/02 
368 Одитни доказателства № VIII/01 и № VIII/02 
369 внесени на два пъти в местна структура на партията 
370 Одитно доказателство № VIII/6  
371 Одитни доказателства №№ VIII/01,VIII/02 и VIII/6 
372 Одитни доказателства №№ VIII/01,VIII/02 и VIII/6 
373 Одитно доказателство № VIII/01 и № VIII/02 
374 Одитни доказателства № VIII/02 и № VIII/05 

№ Вид разходи Размер 

(лв.) 

1.  Възстановена субсидия 32 939 

2.  Разходи за външни услуги 11 049 

3.  Разходи за командировки 18 768 

 Общо: 62 756 
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командировки в страната за организиране на срещи и организационна дейност в 

политическо-партийни организации в страната, провеждане на заседания и годишна среща 

на партията, участие в конференции и др. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.375 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на 

партията.376 

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общини 

През одитирания период ПП КПБ ползва под наем 2 имота - частна общинска 

собственост, съгласно сключени договори с общини Павликени и Гълъбово.377  

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти, за периода от м. януари до м. 

август 2019 г., са в размер на 249 лв., съответстват на определените в договорите размери 

и са плащани в предвидените срокове. Допуснато е неплащане на наемните вноски по 

двата договора за четири месеца от м. септември до м. декември, включително, в размер 

на 124 лв. Сумата не е платена на наемодателите към края на одита.378  

След изменението на чл. 31 от ЗПП379, партията няма сключени договори за 

безвъзмездно ползване на помещения.380 

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставен на партията имот – частна общинска собственост на територията на 

гр. Гълъбово. При проверката е установено, че към датата на проверката договорът с 

партията е прекратен и помещението е предадено с приемо-предавателен протокол на 

наемодателя през м. май 2020 г.381 

ПП КПБ ползва предоставените под наем две помещения – частна общинска 

собственост, при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП, с изключение 

на допуснато неплащане на наемната цена за период по дълъг от три месеца. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП КПБ е установено, че e 

създаден и се води публичен регистър382, в който са оповестени възникналите 

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП383. В регистъра са публикувани годишния 

финансов отчет за 2019 г. както и доклад на независимия одитор; обстоятелствата по 

чл. 17 от ЗПП - наименованието на партията; седалището и адресът на управление; 

уставът; имената на членовете на ръководните и контролните органи на партията; имената 

на лицата, които съгласно устава я представляват; информация за дарителя, видът, 

размерът и целта на направеното дарение.384 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП КПБ се 

води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и възникналата през 

одитирания период информация. 

 

                                                 
375 Одитни доказателства № VIII/01 и № VIII/02 
376 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
377 Одитни доказателства № VIII/07 и № VIII/08 
378 Одитни доказателства №№ VIII/02, VIII/07 и № VIII/08 
379 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
380 Одитни доказателства № VIII/07 и № VIII/8 
381 Одитно доказателство № VIII/09  
382 http://comparty.bg/public_register_kpb/ 
383 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
384 Одитно доказателство № VIII/03 
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Раздел девети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ“ (ПП НФСБ) 

Политическа партия „Национален фронт за спасение на България“ е вписана в 

регистъра на политическите партии с решение на СГС от 11.07.2011 г., по фирмено дело 

№ 358/2011 г. 

Политическата партия се представлява от Валери Симеонов Симеонов, 

председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП НФСБ, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща списък на физическите лица и едно юридическо лице, направили 

дарения, е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП385. 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч386 и 

приложимите счетоводни стандарти съставни части. Формата, структурата и начинът на 

представяне на ГФО са в съответствие с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на ЗСч.387 

През одитирания период ПП НФСБ е получила и изразходвала суми над 50 000 лв. 

и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим финансов 

одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е приложен 

към ГФО на партията. 

От ПП НФСБ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите счетоводни 

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2019 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП НФСБ е организирана съгласно утвърдена от 

председателя на партията счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, в 

съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в действащото 

законодателство.388 Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със спецификата 

на дейността, като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни сметки за 

текущото отразяване на стопанските операции. Счетоводното отчитане в партията се 

осъществява от специализирано счетоводно предприятие, съгласно сключен договор389. 

За обработка на счетоводната информация се прилага автоматизирана система. 

Получените приходи и извършените разходи се отчитат централизирано. Регионалните 

структури не водят самостоятелно счетоводство, а първичните счетоводни документи се 

представят за осчетоводяване в централния офис на партията.390 

Счетоводната система на ПП НФСБ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

                                                 
385 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
386 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
387 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
388 Одитно доказателство № IX/01 
389 Одитно доказателство № IX/02 
390 Одитно доказателство № IX/03 



56 

В годишния финансов отчет на ПП НФСБ за 2019 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.391 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на 

чл. 22 от ЗПП.392 

От ПП НФСБ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП НФСБ отчита приходи в размер на 677 492 лв.393, които се формират 

от следните източници:  
 

От обхвата на 

проверката са изключени 

приходите от други продажби и 

от операции с инвестиции, 

представляващи приход от 

отписани задължения по 

давност, определени на етапа 

на планиране като 

несъществени за целите на 

одита.  

Определени на етапа на 

планиране, като съществени по 

стойност за целите на одита са 

отчетените приходи от членски внос и от субсидия, а приходите от други дарения са 

определени като съществени по характер. 

2.1.1. Държавна субсидия 

ПП НФСБ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, като част от 

Коалиция „Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и съгласно чл. 25, ал. 1 от 

ЗПП получава държавна субсидия. 

Държавната субсидия за ПП НФСБ се определя394 на основание сключено 

коалиционно споразумение за създаване на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.395  

В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за изменение на 

ЗПП396, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП НФСБ за периода от 

26 май 2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените в повече 

средства (542 137 лв.) следва да се възстановят по централния бюджет.  

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ПЗР от Закона за изменение на 

ЗПП397, МФ предоставя седемдесет на сто от полагаемата втора част на субсидията за 

2019 г. и петдесет на сто от полагаемата трета и четвърта част на субсидията за 2019 г. на 

                                                 
391 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/04  
392 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/04 
393 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/04 
394 т. 10 от коалиционното споразумение, във връзка с чл. 25 от ЗПП 
395 Одитно доказателство № IX/05 
396 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
397 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителе

н дял в 

общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Приходи от други 

продажби 

5 096  0,75 

2. Приходи от членски внос 18 223  2,69 

3. Приходи от други дарения  32 120 4,74 

4. Приходи от субсидия 620 853  91,64 

5. Приходи от операции с 

инвестиции (отписани 

задължения по давност) 

1 200  0,18 

 Общо: 677 492  100 
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ПП НФСБ. Към 31.01.2021 г. всички средства са възстановени398 по централния 

бюджет.399 

Общият размер на получената субсидия, отразена в годишния финансов отчет на 

партията за 2019 г. е 620 853 лв. и съответства по размер на преведената от МФ. 

Счетоводното отчитане на постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по 

определената в индивидуалния сметкоплан счетоводна сметка и е в съответствие с 

приетата счетоводна политика на партията.400 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.401 

2.1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП НФСБ приходи от членски внос за 2019 г. са в размер на 

18 223 лв.402     

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

върху извадкови единици - местни структури на партията, отчели приходи от членски 

внос: Благоевград, Бургас - Възраждане, Бургас – ЦГЧ, Бургас – Изгрев, Айтос, Малко 

Търново, Славейков, Каблешково, Одесос - Варна, Владиславово – Варна, Велико 

Търново, Павликени, Аксаково - Варна, Провадия, Видин, Трявна, Кюстендил, Луковит, 

Ловеч – Възраждане, Перник – ТЕВА, Перник - Изток 1, Земен, Пловдив - ПО Запад, 

Пловдив - ПО Северен, Пловдив - ПО Централен, Асеновград, Виница – Пловдив, 

Карлово, Разград, Исперих, Цар Калоян, Каменово, Лозница, Райнино, Осенец, Побит 

камък, Костанденец, Червена вода, Ветово, Бяла – Русе, Две могили, Смолян, София - 

район Средец, София -район Лозенец, София - район Възраждане, София - район Люлин 

1, София - район Триадица, София – първична, София - кв. Надежда, Тутракан, Силистра, 

Ботевград, Джурово, Чирпан, Казанлък - централна каса на Овощник, Крън и Шипка, 

Сливен - район Централен и Търговище, представляващи 48 на сто от общия брой на 

местните структури на партията. 

Проверени са първични документи, обобщени справки за събран членски внос по 

области в размер на 11 298 лв., или 62 на сто от общо отчетения членски внос в ГФО.403 

Формирането на приходите на партията от членски внос се осъществява съгласно 

вътрешни правила и указания за събиране на членски внос и водене на счетоводна 

документация. Членският внос се начислява ежемесечно и се заплаща от партийни 

членове в местната организация или в централата на партията срещу издаван приходен 

касов документ. 404  

Установено е, че постъпилите приходи от членски внос са с обозначен източник – 

съответната структура на партията.405 

Констатирано е съответствие по стойност между проверените документи и 

отчетените приходи от членски внос.406  

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.407 

2.1.3. Други дарения 

През 2019 г. ПП НФСБ получава 27 парични дарения под условие от 23 физически 

лица на обща стойност 23 536 лв., едно непарично дарение под условие от едно физическо 

                                                 
398 507 486 лв. – за сметка на субсидията и 34 651 лв. – възстановени доброволно на 18.12.2020 г. 
399 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
400 Одитни доказателства №№ 1, IX/01 и IX/04 
401 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/04 
402 Одитни доказателства № IX/01 и №IX/04 
403 Одитни доказателства № IX/06 и № IX/07 
404 Одитно доказателство № IX/03  
405 Одитно доказателство № IX/07 
406 Одитни доказателства № IX/04 и № IX/07 
407 Одитни доказателства №№ IX/01, IX/04, IX/06 и № IX/07 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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лице в размер на 1 300 лв. и едно непарично дарение под условие от едно юридическо 

лице на стойност 7 283 лв.408 

За даренията над една минимална работна заплата са представени декларации за 

произход на средствата, които са публикувани на интернет страницата на ПП НФСБ.409   

Приходите от получените дарения са документално обосновани, осчетоводени са 

по съответните счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2019 г.410 

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от религиозни институции, от чужди правителства или от чуждестранни 

държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 

организации с идеална цел, както и от юридически лица и еднолични търговци, които 

имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.411 

 Финансирането на дейността на ПП НФСБ за 2019 г. е в съответствие със 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП НФСБ са отчетени разходи за регламентирана дейност в размер на 

1 668 хил. лв.412, в т.ч. 1 662 хил. лв. разходи по икономически елементи и 6 хил. лв. 

финансови разходи.  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: гориво, вода и ел. енергия; 

авточасти и консумативи; автоуслуги; материали за ремонт; куриерски услуги; масови 

прояви; разходи за абонамент; застраховки; данъци; пощенски и телефонни услуги; 

охрана; интернет; амортизации; заплати, осигуровки и лихви и други, определени като 

несъществени по характер и по стойност за целите на одита. Изключени са и разходите за 

предизборните кампании за изборите за членове на Европейския парламент от Република 

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

проверени при одити на Сметната палата по ИК. 

 Проверени са разходи, в размер на 483 620 лв., определени, като съществени по 

стойност и по характер за целите на одита:  
 

Средствата са разходвани за: 

отпечатване на вестник; закупуването на 

рекламни и други материали; граждански 

договори, сключени с физически лица; 

консултантски услуги; наеми на помещения 

от физически и юридически лица, както и 

предоставени помещения от общините и/или 

държавата, наем на транспортни средства; 

реклама; информационно-медийно обслужване; правни, нотариални и счетоводни услуги 

и служебни разходи, свързани с командировки в страната и организиране на мероприятия. 

От партията са направени три дарения в размер на 4 105 лв. под формата на предоставени 

парични и непарични средства за: отпечатване на книга, наем на зали и за закупуване на 

тазобедрен спейсър.413 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

                                                 
408 Одитно доказателство № IX/04 
409 http://nfsb.bg/documents.php 
410 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/04 
411 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/04 
412 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/04 
413 Одитно доказателство № IX/04 

№ Вид разходи Размер  

(лв.) 

1. Разходи за материали 31 527 

2. 

Разходи за външни 

услуги 431 856 

3. 

Други служебни 

разходи 20 237 

 Общо:  483 620   

http://nfsb.bg/documents.php
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политическата партия. Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на 

партията.414  

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общини 

През одитирания период, ПП НФСБ ползва под наем общо 43 имота, 4 имота - 

частна държавна собственост и 39 имота - частна общинска собственост, съгласно 

сключени договори.415  

В началото на 2019 г. партията е сключила два договора за наем за един416 имот – 

частна държавна собственост и един417 имот – частна общинска собственост.418  

След измененията на чл. 31 от ЗПП419, държавата и общините предоставят 

безвъзмездно на политическите партии помещения за осъществяване на тяхната дейност, 

съгласно ЗДС и ЗОС. 

Партията е сключила 4 договора за безвъзмездно предоставяне на имоти, които се 

ползват под наем - един договор за имот - частна държавна собственост, сключен с 

областна администрация Враца и 3 договора за имоти - частна общинска собственост, 

сключени с общини Айтос, Видин, Трявна.420  

Подписани са й 6 анекса и допълнителни споразумения за безвъзмездно 

предоставяне на помещения към действащи договори за наем, сключени с областна 

администрация Велико Търново и общини: Карнобат, Севлиево, Дупница, Асеновград и 

Харманли, като безвъзмездното право на ползване не е учредено чрез сключването на 

нови договори, съгласно разпоредбите на ЗПП, след 30.07.2019 г.421 

За останалите 33 имота, 2 имота – частна държавна собственост422 и 31 имота –

частна общинска собственост423 продължават да действат през одитирания период 

клаузите по сключените договори за наем. От тях, за 25 имота, 2 имота - частна държавна 

собственост424 и 23 имота - частна общинска собственост425, е допуснато неплащане на 

наемните вноски, след влизане в сила на законодателните промени от 30.07.2019 г.426 За 2 

от имотите – частна общинска собственост в общини Варна и Русе, наемните вноски са 

платени през 2020 г., а за 8 имота - частна общинска собственост в общини: Стражица, 

Ловеч, Червен бряг, Карлово, Казанлък, Чирпан, Каспичан и Нови пазар са платени 

частично наемните вноски през 2020 г.427 

През 2019 г. са прекратени договорните отношения с общини Кюстендил, Силиста, 

Кубрат и Цар Калоян. Към 31.12.2019 г. партията продължава да ползва под наем с 

                                                 
414 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/04 
415 Одитно доказателство № IX/08 
416 с областна администрация Враца 
417 с община Плевен 
418 Одитни доказателства № IX/08 и № IX/09 
419 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
420 Одитни доказателства № IX/08 и № IX/09 
421 Одитни доказателства № IX/08 и № IX/09 
422 областни администрации Смолян и София 
423 общини: Бургас, Поморие, Варна , Провадия, Свищов, Стражица, Генерал Тошево, Кюстендил, Ловеч, 

Червен бряг, Плевен, Перник, Карлово, Пловдив, Кубрат, Разград, Цар Калоян, Русе, Силистра, Котел, 

Самоков, Казанлък, Стара Загора, Чирпан, Търговище, Каспичан, Нови пазар, Шумен, Димитровград, 

Тополовград и Тунджа 
424 областни администрации Смолян и София 
425 с общини: Бургас, Поморие, Варна, Стражица, Генерал Тошево, Казанлък, Ловеч, Червен бряг, Плевен, 

Карлово, Пловдив, Кубрат, Разград, Цар Калоян, Русе, Силистра, Котел, Стара Загора, Чирпан, Търговище, 

Каспичан, Нови пазар и Димитровград 
426 Одитни доказателства № IX/04 и № IX/08 
427 Одитни доказателства № IX/04 и № IX/10  
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изтекли срокове на договорите 2 имота – частна общинска собственост (Каспичан и 

Шумен).428 

През одитирания период изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в 

размер на 35 378 лв.429 и съответстват на определените в договорите размери и срокове, с 

изключение за 25 имота, за които е допуснато закъснение в плащането на наемните 

вноски.430 

Към 31.12.2019 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в общ размер 

на 857 лв.431 

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставените на партията 2 имота – частна общинска собственост на територията на  

гр. Пловдив и гр. Стара Загора. При проверката е установено, че ПП НФСБ ползва 

помещенията по предназначение в съответствие с изискванията на сключените договори и 

на ЗПП.432 

ПП НФСБ ползва предоставените под наем помещения, държавна и общинска 

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП, с изключение 

на 25 имота, 2 частна държавна собственост и 23 частна общинска собственост, за 

които е допуснато закъснение в плащането на наемните вноски. 

След измененията на ЗПП от 30.07.2019 г., партията е подписала 4 договора за 

безвъзмездно ползване за имоти, един имот - частна държавна собственост и три 

имота - частна общинска собственост. За един имот – частна държавна собственост и 

5 имота – частна общинска собственост, не са сключени нови договори, а са подписани 

анекси и допълнителни споразумения за безвъзмездното им ползване. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър. 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП НФСБ е установено, че e 

създаден и се води публичен регистър, в който са оповестени възникналите обстоятелства 

за вписване по реда на ЗПП433. В регистъра са вписани обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – 

наименованието на партията, седалището и адреса на управление; уставът; имената на 

членовете на ръководните и контролните органи и имената на лицата, които съгласно 

устава представляват партията; годишният финансов отчет за 2019 г., както и отчетите за 

приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборните кампании за 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за 

общински съветници и за кметове, проведени през 2019 г., в които партията е участвала. 

Оповестени са и имената на дарителите, видът, размерът, стойността и целта на 

направените дарение, както и декларации за произход на дарените средства, във връзка с 

предизборната кампания за избори за общински съветници и кметове. Вписани са 

обстоятелствата, относно наименованията на две рекламни агенции и две агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, с които партията е работила във връзка с 

предизборните си кампании през 2019 г.434 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП НФСБ 

се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и възникналата през 

одитирания период информация. 

 

                                                 
428 Одитни доказателства №№ IX/08, IX/09 и IX/10 
429 в т.ч. 435 лв. - задължения за плащане от 2018 г. 
430 Одитни доказателства № IX/04 и № IX/08 
431 Одитни доказателства № IX/08 и № IX/10 
432 Одитно доказателство № IX/11 
433 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
434 http://nfsb.bg/ 
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Раздел десети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВА ЗОРА”  
Политическа партия „Нова зора” е вписана в регистъра на политическите партии в 

СГС с решение от 22.09.1993 г., по фирмено дело 15936/1993 г. 

Политическата партия се представлява от Минчо Мънчев Минчев, председател. 

 

 1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП „Нова Зора“, с приложена към него декларация 

по образец, съдържаща списък на физическите лица, направили парични дарения, е 

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП435. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч436 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от представляващия 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията437 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „Нова Зора“ е получила и е изразходвала суми над 

50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията.  

От ПП „Нова Зора“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите 

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на годишния финансов отчет за 2019 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Нова Зора“ е организирана и се поддържа, съобразно 

утвърдената от председателя на партията счетоводна политика438 и индивидуален 

сметкоплан439, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в 

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

спецификата на дейността, като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни 

сметки за текущото отразяване на стопанските операции. Счетоводното отчитане на 

стопанските операции се осъществява централизирано, от лице, наето по граждански 

договор, на основата на документална обоснованост чрез използването на счетоводен 

софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри 

на партията.440. 

Счетоводната система в ПП „Нова Зора“ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Нова Зора” за 2019 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.441  

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

                                                 
435 чл. 34, ал. 4 от ЗСч 
436 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
437 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
438 Одитно доказателство № X/01 
439 Одитно доказателство № X/02 
440 Одитно доказателство № X/05 
441 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
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разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.442 

От ПП „Нова Зора“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП „Нова Зора“ отчита приходи в размер на 60 987 лв.443, които се 

формират от следните източници:  

 

Определени на етапа на планиране, 

като съществени по стойност са 

приходите от държавна субсидия и 

членски внос, а приходите от 

дарения са определени като 

съществени по характер за целите 

на одита. 

2.1.1 Държавна субсидия 

ПП „Нова Зора” е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, като част 

от Коалиция „БСП за България“ и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна 

субсидия.  

Държавната субсидия за 2019 г. се разпределя съгласно сключен Договор за 

създаване на коалиция „БСП за България“ от 07.02.2017 г. за участие в избори между  

ПП БСП, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, ПП КПБ, ПП „Нова зора“, 

ПП „Политически клуб „Екогласност“ и ПП „Политически клуб „Тракия“ и коалиционни 

споразумения по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 04.02.2019 г., 01.07.2019 г., 05.07.2019 г. и 

25.09.2019 г.444 

В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПРЗ на Закона за изменение на 

ЗПП445, от МФ е преизчислена държавната субсидия на ПП „Нова Зора“ за периода от 26 

май 2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените в повече 

средства (42 189 лв.) следва да се възстановят по централния бюджет. 

В изпълнение на разпоредбите на § 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от от ПЗР на Закона за 

изменение на ЗПП446, МФ предоставя седемдесет на сто от полагаемата втора част и 

петдесет на сто от полагаемата трета и четвърта част на субсидията за 2019 г. на  

ПП „Нова Зора“. Към 31.01.2021 г. за сметка на субсидията са възстановени по 

централния бюджет средства в размер на 30 500 лв., или невъзстановените средства са 

11 689 лв.447 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

55 500 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.448 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.449 

2.1.2. Членски внос 

                                                 
442 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
443 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
444 Одитно доказателство № II/06 
445 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
446 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
447 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
448 Одитни доказателства №№ 1, Х/01, X/03 и X/04 
449 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 55 500 91  

2. Членски внос 4 145 6,80  

3. Дарения 1 342 2,20  

 Общо: 60 987 100 
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От ПП „Нова Зора“ са отчетени приходи от членски внос за 2019 г. в размер на 

4 145 лв. от местни структури на партията. Членският внос се събира в структурите по 

страната и се внася в касата на партията.450 

Постъпилите приходи са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан при спазване на счетоводната 

политика на партията.451 

2.1.3. Дарения  

През 2019 г. ПП „Нова Зора” получава 14 парични дарения без условие от  

12 физически лица в размер на 1 342 лв. Всяко едно от даренията е в размер под една 

минимална работна заплата.452  

Приходите от получените дарения са документално обосновани, осчетоводени са 

по съответните счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2019 г.453  

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от религиозни институции, от чужди правителства или от чуждестранни 

държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 

организации с идеална цел, както и от юридически лица и еднолични търговци, които 

имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.454 

Финансирането на дейността на ПП „Нова Зора“ за 2019 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2.2 Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП „Нова Зора” са отчетени разходи в размер на 96 хил. лв., от които 

95 хил. лв. за регламентирана дейност и 1 хил. лв. финансови разходи.455 

От обхвата на проверката са изключени разходите за: гориво, ел. енергия, 

консумативи и материали; одит; охрана; ремонт на автомобили; телефонни и интернет 

услуги; заплати, социални осигуровки и надбавки и други; финансови разходи, 

определени като несъществени по характер и по стойност за целите на одита. Изключени 

са и разходите, отчетени във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България, проведени през 2019 г., проверени от Сметната палата при одит по ИК.  

Проверени са разходи, в размер на 55 318 лв., определени като съществени по 

стойност и по характер за целите на одита, както следва: 
 

Проверените разходи са за: 

канцеларски материали и консумативи; 

абонамент за вестник „Нова Зора“; 

граждански договори; наеми на помещения, 

предоставени от държавата и общините; 

рекламни и други материали; и 

командировки, свързани с осъществяване на дейността на партията. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.456 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

                                                 
450 Одитни доказателства №№ X/01, X/03, X/04 и X/06 
451 Одитни доказателства №№ X/02, X/03, X/04 и X/06 
452 Одитни доказателства № Х/03 и № Х/04 
453 Одитни доказателства №№ Х/02, Х/03 и Х/04 
454 Одитно доказателство №№ Х/03, Х/04 и Х/06 
455 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
456 Одитни доказателства №№ Х/02, X/03 и X/04 

№ Вид разходи Размер 

(лв.) 

1. Разходи за материали 2 361 

2. Разходи за външни услуги 51 319 

3. Други разходи 1 638 

 Общо разходи: 55 318 



64 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на 

партията, в съответствие с изискванията на ЗПП457.  

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 

През одитирания период ПП „Нова Зора” ползва под наем един имот - частна 

държавна собственост и два имота - частна общинска собственост, като за два от 

имотите458, договорите са с изтекъл срок.459   

През м. октомври 2019 г. имотът, предоставен от община Искър е освободен и 

върнат на наемодателя.460  

От м. януари до м. септември 2019 г., включително, изплатените наемни вноски за 

ползваните имоти са в размер на 1 495 лв., като съответстват на определените в 

договорите размери и срокове. От м. октомври 2019 г. от ПП „Нова Зора“ не е плащан 

месечен наем за двата ползвани имота. Допуснато е неплащане на наемните вноски по 

един действащ договор за наем в размер на 79 лв., сключен с община Белене в 

несъответствие с клаузите по договора.461 

След измененията на чл. 31 от ЗПП462, държавата и общините предоставят 

безвъзмездно на политическите партии помещения за осъществяване на тяхната дейност, 

съгласно ЗДС и ЗОС. През одитирания период от партията не са сключвани нови договори 

за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения.463 

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение от 

политическата партия на имот – частна държавна собственост, намиращ се на територията 

на гр. София. При проверката е установено, че имотът се ползва за административните 

нужди на партията.464 

ПП „Нова Зора“ е спазила изискванията на ЗПП относно ползването на 

предоставения имот от община Белене и заплащането на наемните вноски, с изключение 

на последното тримесечие. Предоставеният имот на ПП „Нова Зора“ на територията 

на гр. София се ползва за осъществяване дейността на партията. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Нова Зора“ е 

установено, че e създаден и се води публичен регистър, в който са оповестени 

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП. Вписани са обстоятелствата по 

чл. 17 от ЗПП – наименованието на партията, седалището и адреса на управление; уставът; 

имената на членовете на ръководните и контролните органи и имената на лицата, които 

съгласно устава представляват партията; годишният финансов отчет за 2019 г.; 

дарителите, видът, размерът и целта на направените от тях дарения.465  

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „Нова 

Зора” се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и възникналата през 

одитирания период информация.  

 

                                                 
457 чл. 29 от ЗПП 
458 Един имот – частна държавна собственост, предоставен от областна администрация София и един имот – 

частна общинска собственост, предоставен от община Искър 
459 Одитни доказателства № Х/07 и № Х/08 
460 Одитно доказателство № Х/08 
461 Одитни доказателства №№ Х/03, Х/04 и Х/08 
462 изм. ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. 
463 Одитни доказателства № Х/07 и № Х/08 
464 Одитно доказателство № Х/09 
465 http://www.novazora.eu/ 
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Раздел единадесети  

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ“  

(ПП ПК „Екогласност“)  
Политическа партия „Политически клуб „Екогласност“ е вписана в регистъра на 

политическите партии с решение на СГС от 23.04.1990 г., по фирмено дело № 2471/1990 г. 

Политическата партия се представлява от Емил Ценов Георгиев, председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1 Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП ПК „Екогласност”, с приложена към него 

декларация по образец (с нулеви стойности), е представен на Сметната палата, съгласно 

изискванията на ЗПП466. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч467 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията468 на ЗСч. 

През одитирания период ПП ПК „Екогласност” е получила и е изразходвала суми 

над 50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен 

независим финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов 

одитор е приложен към ГФО на партията. 

От ПП „Политически клуб „Екогласност” са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и 

приложимите счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за 

представяне в Сметната палата на финансовия отчет за 2019 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП ПК „Екогласност” е организирана и се поддържа 

съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика и индивидуален 

сметкоплан, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в 

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и аналитични 

счетоводни сметки.469 

С утвърдените от председателя на ПП ПК „Екогласност“ „Вътрешни правила за 

организация, документиране, контрол и отговорности във връзка с финансовата дейност 

на партията“ е създадена необходимата организация за набиране и разходване на средства 

за финансиране дейността на партията и осъществяване на контрол по спазване на 

законовите разпоредби в тази връзка. Обработването на счетоводната информация се 

извършва чрез използването на автоматизирана система. Счетоводното отчитане и 

изготвянето на годишните финансови отчети на партията е осъществено от председателя 

на националната контролна комисия на ПП ПК „Екогласност“, за което е представена 

декларация, подписана от лицето.470 

Счетоводната система на ПП ПК „Екогласност” е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

                                                 
466 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
467 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
468 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
469 Одитно доказателство № XI/01 
470 Одитни доказателства №№ XI/01, XI/02 и XI/03 
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В годишния финансов отчет на ПП ПК „Екогласност“ за 2019 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.471 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.472 

От ПП ПК „Екогласност” са спазени законовите забрани за извършване на 

стопанска дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП ПК „Екогласност” отчита приходи в размер на 55 950 лв.473, които се 

формират от следните източници: 
 

От обхвата на проверката са 

изключени приходите от членски внос, 

определени на етап планиране като 

несъществени за целите на одита. 

Приходите от държавна 

субсидия са определени на етапа на 

планиране, като съществени по 

стойност за целите на одита. 

2.1.1. Държавна субсидия 

ПП ПК „Екогласност“ е участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени 

на 26.03.2017 г., парламентарно представена е като част от Коалиция „БСП за България“, и 

получава държавна субсидия, съгласно на чл. 25, ал. 1 от ЗПП.  

Държавната субсидия за 2019 г. се разпределя съгласно сключен Договор за 

създаване на коалиция „БСП за България“ от 07.02.2017 г. за участие в избори между  

ПП БСП, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, ПП КПБ, ПП „Нова зора“, 

ПП ПК „Екогласност“ и ПП „Политически клуб „Тракия“ и коалиционни споразумения по 

чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 04.02.2019 г., 01.07.2019 г., 05.07.2019 г. и 25.09.2019 г.474 

На основание § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП475, от МФ е 

преизчислена държавната субсидия на ПП ПК „Екогласност“ за периода от 26 май 2016 г. 

до влизането в сила на горецитирания закон, като получените в повече средства 

(42 189 лв.) следва да се възстановят по централния бюджет. 

В изпълнение на § 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП476,, МФ 

предоставя седемдесет на сто от полагаемата втора част и петдесет на сто от полагаемата 

трета и четвърта част на субсидията за 2019 г. на ПП ПК „Екогласност“. Към 31.01.2021 г. 

всички средства са възстановени477 по централния бюджет.478 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

55 500 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.479 

                                                 
471 Одитно доказателство № XI/01 и XI/02 
472 Одитни доказателства № № XI/01 и XI/02 
473 Одитни доказателства № XI/02 и № XI/04 
474 Одитно доказателство № II/06 
475 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
476 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
477 30 500 – за сметка на субсидията и 11 689 лв. – възстановени доброволно на 15.01.2021 г 
478 Oдитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
479 Одитно доказателство №№ 1, XI/01 и XI/02 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 

Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 55 500 99,20 

2. Членски внос 450 0,80 

 Общо: 55 950 100 
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При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.480 

Финансирането на дейността на ПП ПК „Екогласност“ е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

От ПП „ПК „Екогласност” за 2019 г. са отчетени разходи в размер на 86 хил. лв., от 

които за регламентирана дейност - 78 хил. лв. и административни разходи - 8 хил. лв.481 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: наем на зала; одит; реклама и 

рекламни материали; хонорар, телефонни и куриерски услуги и такси; заплати и 

осигуровки; амортизации и други финансови разходи, определени като несъществени по 

характер и по стойност за целите на одита. Изключени са и разходите, отчетени от 

партията във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република 

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

са одитирани от Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи, в размер на 37 922 лв. определени като съществени по 

характер и по стойност за целите на одита. 

Средствата са изразходвани за: 

материали и консумативи; наеми за 

предоставени помещения от физически и 

юридически лица; медийно отразяване на 

събития и участия; ремонт на служебен 

автомобил; семинари, командировки и 

дарения.482 През одитирания период от 

партията са направени 3 дарения в общ размер 

на 1 450 лв., под формата на предоставени парични средства за: издаване на книги и 

подпомагане дейността на певческа група.483 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.484 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на 

партията.485 

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общини 

През одитирания период ПП ПК „Екогласност“ не ползва имоти - частна общинска 

и частна държавна собственост.486 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП ПК „Екогласност“ е 

установено, че e създаден и се води публичен регистър487, в който са оповестени 

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП488. В регистъра са публикувани: 

годишния финансов отчет за 2019 г., както и доклад на независимия одитор; 

                                                 
480 Одитни доказателства № XI/02 и № XI/04 
481 Одитни доказателства № XI/02 и № XI/04 
482 Одитни доказателства № XI/02 и № XI/04 
483 Одитни доказателства № XI/02 и № XI/05 
484 Одитни доказателства №№ XI/01, XI/02, XI/04 и XI/05  
485 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
486 Одитни доказателства № XI/02 и № XI/06 
487 https://www.ekoglasnost.bg/?Act=Public 
488 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  

№ 

 

Вид разходи Размер 

(лв.) 

1. Разходи за материали 7 020 

2. Разходи за външни 

услуги 

25 537 

3. Други разходи 5 365 

 Общо: 37 922 
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обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП - наименованието на партията, седалището и адресът на 

управление, уставът, имената на членовете на ръководните и контролните органи на 

партията и имената на лицата, които съгласно устава я представляват; и разпоредителни 

сделки с движимо имущество, чиято стойност надхвърля 1 000 лв.489 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

ПП ПК „Екогласност“ се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и 

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел дванадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ТРАКИЯ”  

(ПП ПК „Тракия“) 

Политическа партия „Политически клуб „Тракия“ е вписана в регистъра на 

политическите партии с решение на СГС от 19.04.2001 г., по фирмено дело № 886/2001 г.  

Политическата партия се представлява от Стефан Венелинов Начев, председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2019 г. на ПП ПК „Тракия“, с приложена към него 

декларация по образец (с нулеви стойности), е представен на Сметната палата, съгласно 

изискванията на ЗПП490.  

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч491 и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части. Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие 

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от представляващия 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията492 на ЗСч. 

През одитирания период ПП ПК „Тракия“ е получила и е изразходвала суми над 

50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2019 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията.  

От ПП ПК „Тракия“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите 

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на годишния финансов отчет за 2019 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП ПК „Тракия“ е организирана и се поддържа, 

съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика493, вътрешна 

наредба за счетоводните документи и документооборота на партията494 и индивидуален 

сметкоплан495, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в 

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

спецификата на дейността на партията, като са предвидени синтетични и аналитични 

счетоводни сметки за текущото отразяване на стопанските операции. Счетоводното 

отчитане на стопанските операции се осъществява централизирано, от специализирано 

предприятие496, на основата на документална обоснованост чрез използването на 

специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в 

синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

                                                 
489 Одитно доказателство № XI/07 
490 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
491 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
492 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
493 Одитно доказателство № XII/01 
494 Одитно доказателство № XII/01 
495 Одитно доказателство № XII/02 
496 Одитно доказателство № XII/04 
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Счетоводната система в ПП ПК „Тракия“ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП ПК „Тракия“ за 2019 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.497  

При извършените документални проверки не са установени основания за 

счетоводни записвания на дялове и участия в търговски дружества, както и на приходи и 

разходи от стопанска дейност, извън разрешената, с което са спазени разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.498 

От ПП ПК „Тракия“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации. 

 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2019 г. ПП ПК „Тракия“ отчита приходи в размер на 59 504 лв.499, които се 

формират от следните източници: 
 

 

От обхвата на проверката са 

изключени приходите от лихви, 

определени на етап планиране като 

несъществени за целите на одита.  

Определени на етапа на 

планиране, като съществени по 

стойност за целите на одита са приходите от държавна субсидия. 

2.1.1. Държавна субсидия 

ПП ПК „Тракия” е участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 

26.03.2017 г., парламентарно представена е, като част от Коалиция „БСП за България“, и 

получава държавна субсидия, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП. 

Държавната субсидия за 2019 г. се разпределя съгласно сключен Договор за 

създаване на коалиция „БСП за България“ от 07.02.2017 г. за участие в избори между  

ПП БСП, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, ПП КПБ, ПП „Нова зора“, 

ПП ПК „Екогласност“ и ПП ПК „Тракия“ и коалиционни споразумения по чл. 25, ал. 2 от 

ЗПП от 04.02.2019 г., 01.07.2019 г., 05.07.2019 г. и 25.09.2019 г.500 

През 2019 г. в изпълнение на § 5, ал.1 от ПРЗ на Закона за изменение на ЗПП501, от 

МФ е преизчислена държавната субсидия на ПП ПК „Тракия“ за периода от 26 май 2016 г. 

до влизането в сила на горецитирания закон, като получените в повече средства 

(39 173 лв.) от партията следва да се възстановят по централния бюджет.  

За сметка на субсидията за второто тримесечие на 2019 г. са възстановени средства 

в размер на 6 000 лв. На 06.08.2019 г. от партията доброволно е възстановен остатъкът от 

надвзетите средства, в размер на 33 173 лв.502  

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

59 500 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

                                                 
497 Одитно доказателство № XII/03  
498 Одитни доказателства № XII/02 и № XII/03 
499 Одитно доказателство № XII/03 
500 Одитно доказателство № II/06 
501 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
502 Одитни доказателства №№ 2, XII/03 и XII/06; https://www.minfin.bg/bg/1389 

№ Вид приход Размер 

(лв.) 

Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(%) 

1. Държавна субсидия 59 500 99,99 

2. Приходи от лихви 4 0,01 

 Общо: 59 504 100 
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средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.503 

При проверката на счетоводните документи не е установено, предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.504 

Финансирането на дейността на ПП ПК „Тракия“ е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

 2.2. Извършване на разходи 

За 2019 г. от ПП „Политически клуб „Тракия” са отчетени административни 

разходи в размер на 70 хил. лв.505 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: гориво; нотариални и други 

такси; абонаменти за вестници; одит; банкови услуги; заплати и социални осигуровки; 

други финансови разходи и др. Тези разходи са определени като несъществени по 

характер и по стойност за целите на одита. Изключени са и разходите, отчетени от 

партията във връзка с изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 

2019 г., които са одитирани от Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи, в размер на 37 526 лв., определени като съществени по 

характер и по стойност за целите на одита, както следва: 
 

 Разходите са извършени за: материали 

с агитационна, художествена и историческа 

стойност; счетоводно обслужване; наеми на 

помещения, предоставени от държавата и 

юридическо лице; командировки, свързани с 

осъществяване дейността на партията. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.506 Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на 

партията в съответствие с изискванията на ЗПП507.  

Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 
През одитирания период ПП ПК „Тракия” ползва под наем един имот - частна 

държавна собственост, съгласно сключен договор с областна администрация Варна.508 

Договорът за наем е прекратен по взаимно съгласие от 01.11.2019 г.509  

През 2019 г. за ползвания имот са платени 5 наемни вноски в размер на 720 лв., a 

една наемна вноска за м. януари 2019 г. e предплатена авансово през 2018 г. Допуснато е 

неплащане в срок на четири наемни вноски в размер на 576 лв., като същите са платени 

през 2020 г.510 

ПП ПК „Тракия“ ползва предоставеното под наем помещение – частна държавна 

собственост, при спазване изискванията на сключения договор и на ЗПП, с изключение на 

допуснато неплащане в срок на четири наемни вноски. 

                                                 
503 Одитни доказателства №№ 1, XII/01, XII/02 и XII/03  
504 Одитно доказателство № XII/03 
505 Одитно доказателство № XII/03 
506Одитни доказателства № ХII/02 и № XII/03 
507 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
508 Одитно доказателство № XII/07 
509 Одитно доказателство № XII/08 
510 Одитно доказателство № XII/09 

№ Вид разходи Размер 

(лв.) 

1. Разходи за материали 11 923 

2. Разходи за външни услуги 25 543 

3. Други разходи 60 

 Общо разходи: 37 526 
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4. Създаване и поддържане на публичен регистър 
При извършената проверка на интернет страницата на ПП ПК „Тракия“ е 

установено, че e създаден и се води публичен регистър511, в който са оповестени 

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП512 - наименованието на партията, 

седалището и адреса на управление; уставът; имената на членовете на ръководните и 

контролните органи и имената на лицата, които съгласно устава представляват партията; 

годишният финансов отчет за 2019 г.513 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП ПК 

„Тракия” се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и възникналата 

през одитирания период информация.  

 

Част четвърта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въз основа на резултатите от извършения одит на финансовата дейност и 

управлението на предоставеното имущество на политическите партии за периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., представени в одитния доклад и събраните одитни 

доказателства, са налице основания за изразяване на следните заключения: 

1. Организацията на финансовата дейност на политическите партии е в 

съответствие с изискванията на действащата правна рамка, с изключение на една 

политическа партия514, от която в отчета за приходите и разходите от стопанска дейност 

не са отчетени приходи по договори от продажба на лицензия за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга и от прехвърляне на права върху комбинирана търговска марка. 

2. Формирането на приходи и извършването на разходи от политическите партии е 

в съответствие с изискванията на действащата правна рамка. От една партия515 са 

отчетени приходи от продажба на дълготрайни материални и нематериални активи. 

Сключените договори за продажба на активите, както и действията във връзка с тяхното 

сключване и изпълнение, не могат да обосноват по категоричен и безспорен начин 

наличието на очевидна полза от сключените сделки за политическата партия, в резултат 

на което не може да се изрази увереност относно спазване разпоредбата на чл. 41, ал. 4 от 

ЗЮЛНЦ. 

3. Дейността по управление на имуществото, предоставено от държавата и/или 

общините е осъществявана в съответствие с действащата правна рамка и договорите, с 

изключение на констатирани несъответствия по съществени аспекти от дейността, а 

именно: 

Неплащане на наемната цена в срок по 194 договора за ползвани от 11 партии 

държавни и общински помещения. 

За 137 имота - частна общинска собственост и 7 имота - частна държавна 

собственост, предоставени безвъзмездно за ползване на 7 партии516 съгласно сключени 

анекси, допълнителни споразумения, заповеди и писма, безвъзмездното право на ползване 

не е учредено чрез сключване на нови договори, съгласно нормативните изисквания.  

4. По отношение на поддържане и актуализиране на информацията в публичния 

регистър на политическите партии е констатирано съответствие с изискванията на 

действащата правна рамка. 

 

                                                 
511 https://www.pktrakia.com/ 
512 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
513 Одитно доказателство № XII/5 
514 ПП „Атака“ 
515 ПП „Атака“ 
516 ПП „Атака“, ПП БСП, ПП ВМРО-БНД, ПП „Воля“, ПП „ГЕРБ“, ПП ДПС и ПП НФСБ 
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Част пета 

ОТГОВОРИ НА ОДИТИРАНИТЕ ОБЕКТИ 

Фактите и обстоятелствата, установени при одита, са съгласувани с 

представляващите/упълномощени лица на одитираните политически партии. От две 

партии517 е изразено частично несъгласие за област „Управление на имуществото, 

предоставено от държавата и/или общините“, в частта относно действието на промените 

на чл. 31 от ЗПП, в сила от 30.07.2019 г. 

 

 

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 121 броя одитни 

доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на 

одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37. 

 

 

Настоящият одитен доклад е приет на основание, чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната 

палата с Решение № 066 от 13.04.2021 г. на Сметната палата. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

                                                 
517 ПП БСП и ПП „Воля“ 
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ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0600100420 

 

ИНДЕКС 

И № 

ОДИТНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА БРОЙ 

ЛИСТА 

1 

Писмо от МФ, наш вх. № 04-01-1/21.02.2020 г., Справка за 

предоставена държавна субсидия през 2019 г. на политическите 

партии 

2 

2 

Информация за възстановени средства по ЗПП, публикувана на 

официалната интернет страница на МФ; Писмо от МФ относно 

невъзстановени средства от държавна субсидия 

8 

Раздел Първи – ПП „АТАКА” 

I/01 
Счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на ПП 

„Атака“ 
3 

I/02 Оборотна ведомост  2 

I/03 
Хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. – на електронен носител 
1 бр. CD  

I/04 

Договор за прехвърляне на права върху търговска марка от 

10.07.2019 г. с допълнително споразумение към договора от 

11.07.2019 г.; Договор за прехвърляне на индивидуална лицензия 

№ ЛРР-01-3-002-01 с наименование „Алфа ТВ“ от 10.07.2019 г. с 

допълнително споразумение към договора от 11.07.2019 г.; 

Договор за продажба на техническо оборудване от 10.07.2019 г., 

ведно с приложения; Информация, получена с наш вх. № 48-00-

243 от 14.10.2020 г. от ПП „Атака“ с приложени два анекса от 

11.07.2019 г. и един анекс от 10.07.2019 г. сключени към 

горепосочените договори; уведомление от представляващия 

партията от 13.10.2020 г., извлечения от банкова сметка и 

хронологичен регистър на сметка 502/1; имейл от 19.10.2020 г. - 

2 бр. протоколи от заседания на КС и ЦС на партията; имейл от 

21.12.2020 г. - 2 бр. договори за услуги с приложения 

118 

I/05 

Констативен протокол за документиране на установените факти 

и обстоятелства при одит на финансовата дейност и управление 

на имуществото на ПП за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. - ПП „Атака“ за област на изследване „Управление 

на имуществото, предоставено от държавата и/или общините“; 

Договори и анекси за ползвани имоти и писмо по електронна 

поща - на електронен носител 

4 

I/06 

Констативни протоколи за извършена проверка на място от 

02.09.2020 г. и 03.09.2020 г. с приложени договори за отдаване 

под наем на недвижими имоти, сключени между община 

Пловдив и ПП „Атака“ 

17 

I/07 

Коалиционно споразумение между ПП НФСБ, ПП „АТАКА“ и 

ПП ВМРО-БНД за създаване на коалиция „Обединени патриоти 

- НФСБ, АТАКА и ВМРО“; Информация от партията, получена 

по електронна поща на 15.01.2021 г. 

4 

I/08 

Констативен протокол за документиране на установените факти 

и обстоятелства при одит на финансовата дейност и управление 

на имуществото на ПП за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. - ПП „Атака“ за област на изследване „Формиране 

на приходи и извършване на разходи“ 

3 

I/09 
Писмо по електронна поща от 18.01.2021 г., ведно с фактура  

№ 41 от 06.01.2021 г. и уведомление от 14.01.2021 г. с 
7 
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приложени 3 бр. протоколи за прихващане на насрещни 

задължения от 06.01.2021 г. 

I/10 

Устав на ПП „Атака“; решение на учредителя и управителя на 

Фондация „Алфа 2018“ и решение на учредителя и председател 

на Фондация „Алфа 2018“ от 05.11.2018 г. 

8 

Раздел Втори – ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” 

II/01 Счетоводна политика на ПП БСП, на електронен носител 1 бр. CD 

II/02 Индивидуален сметкоплан на ПП БСП, на електронен носител  

II/03 
„Правилник за финансовата и деловодната дейност в БСП“, на 

електронен носител 
 

II/04 
Оборотни ведомости на ПП БСП от 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.,  

на електронен носител 
 

II/05 
Хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. на ПП БСП, на електронен носител 
 

II/06 

Договор за създаване на коалиция „БСП за България“ от 

07.02.2017 г. за участие в избори и коалиционни споразумения 

по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 04.02.2019 г., 13.03.2019 г., 25.06.2019 

г., 01.07.2019 г., 05.07.2019 г. и 25.09.2019 г., на електронен 

носител 

 

II/07 
Решение от 02.09.2017 г. на Националния съвет на БСП за 

членски внос, на електронен носител 
 

II/08 

Констативен протокол от 13.11.2020 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства при одит на финансовата 

дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП 

БСП за област на изследване „Формиране на приходи и 

извършване на разходи”, процес „Приходи от членски внос” 

54 

II/09 

Справка № 3 за получените приходи от членски внос за периода 

от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на ПП БСП, на електронен 

носител 

 

II/10 

Извлечение от хронология на счетоводна сметка 7410/4 на ОблС 

на БСП Стара Загора за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

за получените приходи от наеми на собствени недвижими имоти 

в гр. Раднево, гр. Чирпан и гр. Стара Загора, на електронен 

носител 

 

II/11 

Банково извлечение от 08.05.2019 г., фактура от 30.04.2019 г. и 

платежно нареждане от 02.05.2019 г. на БСП - Видин, на 

електронен носител 

 

II/12 

Констативен протокол от 13.11.2020 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства  при одит на финансовата 

дейност и управление на предоставеното имущество на 

политическите партии за периода  от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. - ПП БСП за Област на изследване „Управление на 

имуществото, предоставено от държавата и общините“ 

27 

II/13 

Договори за наем, анекси, допълнителни споразумения, 

договори за учредено безвъзмездно право на ползване на имоти,  

на електронен носител 

 

II/14 

Констативни протоколи от 02.09.2020 г. и 03.09.2020 г. за 

извършени проверки на място за ползвани помещения в 

гр. Пловдив (2 бр.) и гр. Стара Загора  

6 

Раздел Трети – ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 

III/01 Декларация за идентичност на предоставените данни; 1 бр. CD 
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Счетоводна политика на ПП ВМРО-БНД за 2019 г., ведно със 

Заповед № 1/02.01.2019 г. за утвърждаването й; Индивидуален 

сметкоплан на ПП ВМРО-БНД за 2019 г. и Заповед № 

2/02.01.2019 г. за утвърждаването му, на електронен носител 

III/02 Оборотни  ведомости за 2019 г., на електронен носител  

III/03 
Хронологии на счетоводни сметки групи 40, 50, 60 и 70, за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., на електронен носител 
 

III//4 

Коалиционно споразумение ведно с анекс; Писмо рег.  

№ 952-33-1 от 9.07.2019 г. Справка № 3 за получени приходи от 

членски внос 

14 

III/05 

Препис-извлечение от протокол от заседание на ОС на ПП 

ВМРО-БНД, проведено ва 05.12.2009 г., относно определяне 

размера на членския внос; ПКО и протоколи за приет членски 

внос по местни структури на партията; декларация за 

идентичност на предоставените данни на електронен носител 

 

III/06 

Справки № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещение - държавна и общинска собственост на ПП ВМРО-

БНД за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и Справка №1А за 

предоставените безвъзмездно на ПП ВМРО-БНД помещения 

държавна и общинска собственост за периода от 30.07.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

22 

III/07 

Договор, анекси, споразумения, заповеди и други за имоти 

частна държавна собственост и частна общинска собственост, на 

електронен носител 

 

III/08 
Констативни протоколи за извършена проверка на място на 

имоти на имоти частна общинска собственост – 3 бр. 
6 

III/09 

Обяснение от ПП „ВМРО“ във връзка с област на изследване 

„Управление на имуществото предоставено от държавата и/или 

общини“ 

2 

Раздел Четвърти – ПП „ВОЛЯ“ 

IV/01 Счетоводна политика на ПП „Воля“, на електронен носител 1 бр. CD 

IV/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Воля“, на електронен носител  

IV/03 
„Правилник за документооборота в ПП „Воля“, на електронен 

носител   

 

IV/04 
Оборотна ведомост на ПП „Воля“ от 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г., 

на електронен носител 

 

IV/05 
Хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. на ПП „Воля“, на електронен носител 

 

IV/06 Договори за дарения - 5 бр., на електронен носител  

IV/07 

Договори за наем, анекси, допълнително споразумение, договор 

за учредено безвъзмездно право на ползване на имоти-частна 

държавна собственост и приложения, сключен с Областна 

администрация Варна на 14.11.2019 г., на електронен носител 

 

IV/08 

Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещение - държавна и общинска собственост на ПП „Воля“ за 

периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., на електронен носител  

 

IV/9 

Справка № 1А за предоставените безвъзмездно на ПП „Воля“ 

помещения държавна и общинска собственост за периода от 

30.07.2019 г. до 31.12.2019 г., наш вх. № 48-00-254/29.06.2020 г., 

на електронен носител 

 

IV/10 Банкови референции - 2 бр., на електронен носител  
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IV/11 
Констативен протокол за извършена проверка на място от 

01.09.2020 г. и договор за наем от 30.03.2018 г. 

5 

Раздел Пети - ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 

V/01 Счетоводна политика на ПП „Възраждане“ 3 

V/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Възраждане“ 2 

V/03 Оборотна ведомост на ПП „Възраждане“ от 01.01.2019 г. - 

31.12.2019 г. 
3 

V/04 Хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. и разбивка на приходи и разходи на 

ПП „Възраждане“ за 2019 г., на електронен носител 

1 бр. CD 

V/05 Договори за получени дарения от физически лица,на електронен 

носител 
 

V/06 Справка № 2 за направени разходи за дарения от ПП 

„Възраждане” за периода от 01.01.2019 г. до 31.12. 2019 г. 
1 

V/07 Констативен протокол от 16.11.2020 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства при одит на финансовата 

дейност и управление на имуществото на политическите партии 

за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. - ПП „Възраждане“  

за област на изследване „Управление на имуществото, 

предоставено от държавата и/или общините“ 

2 

V/08 Констативни протоколи за извършена проверка на място на 

имоти частна общинска собственост – 2 бр.; договор, сключен с 

община Стара Загора и платежни документи 

24 

 

V/09 Договори, анекси, споразумения, заповеди и други за имоти 

частна общинска собственост,на електронен носител 
 

V/10 Договор за счетоводно обслужване с приложено обяснение по 

електронна поща 

2 

 

Раздел Шести - ПП „ГЕРБ” 

VI/01 Счетоводна политика на ПП „ГЕРБ“ 8 

VI/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ГЕРБ“ 6 

VI/03 Финансови правила на ПП„ГЕРБ“ за 2019 г. и Правилник за 

документооборота на ПП „ГЕРБ“ 
12 

VI/04 Оборотна ведомост на ПП „ГЕРБ“ от 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. 3 

VI/05 Хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. и разбивка на приходи и разходи на ПП „ГЕРБ“ за 

2019 г.; платежни документи, на електронен носител 

2 бр. CD 

VI/06 Справка № 3 за получените от ПП „ГЕРБ“ приходи от членски 

внос за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на  
2 

VI/07 Копия от фискални бонове от електронен касов апарат с 

фискална памет за плащане и отразяване на внесения членски 

внос за области Бургас, Видин, Добрич, Ловеч, Перник, Пловдив 

- област, Силистра, София - град, Търговище и Ямбол, на 

електронен носител 

 

VI/08 Справки № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещение - държавна и общинска собственост на ПП „ГЕРБ“ за 

периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и Справка № 1А за 

предоставените безвъзмездно на ПП „ГЕРБ“ помещения 

държавна и общинска собственост за периода от 30.07.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

37 

VI/09 Констативен протокол от 05.11.2020 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства при одит на финансовата 
13 
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дейност и управление на имуществото на политическите партии 

за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. - ПП „ГЕРБ“ за 

област на изследване „Управление на имуществото, 

предоставено от държавата и/или общините“  

VI/10 Договори, анекси, споразумения, заповеди и други за имоти 

частна държавна собственост и частна общинска собственост,  

на електронен носител 

 

VI/11 Констативни протоколи за извършена проверка на място на 

имоти на имоти частна общинска собственост – 2 бр., ведно с 

договори 

18 

VI/12 Справка № 2 за направените разходи за дарения от ПП „ГЕРБ“ за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 
7 

Раздел Седми – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

VII/01 Декларация за идентичност на предоставените данни; 

счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и оборотна 

ведомост, на електронен носител 

1 бр. CD 

VII/02 Хронологии на счетоводни сметки, на електронен носител  

VII/03 Приходни касово ордери, справки за отчетен членски внос и 

поименни списъци, на електронен носител 
 

VII/04 Справка № 3 за получени приходи от членски внос 3 

VII/05 Справка № 2 за направени разходи за дарения от ПП ДПС 2 

VII/06 Справки № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещение - държавна и общинска собственост на ПП ДПС за 

периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и Справка № 1А за 

предоставените безвъзмездно на ПП ДПС помещения държавна 

и общинска собственост за периода от 30.07.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

26 

VII/07 Договор, анекси, споразумения, заповеди и други за имоти 

частна държавна собственост и частна общинска собственост, на 

електронен носител 

1 бр. CD 

VII/08 Констативни протоколи за извършена проверка на място на 

имоти на имоти частна общинска собственост – 2 бр., ведно с 

приложения 

10 

Раздел Осми – ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” 

VIII/01 Справка за оповестяване на счетоводната политика на ПП КПБ 

за 2019 г., Утвърден индивидуален сметкоплан към 31.12.2019 г. 

и Оборотна ведомост за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.; 

Декларация за идентичност на данните  

1 бр. CD 

1  

VIII/02 Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. и разбивка на приходи и разходи на ПП КПБ на 

електронен носител 

 

VIII/03 Констативен протокол от 21.10.2020 г. за установени факти и 

обстоятелства по време на одита за област на изследване 

„Създаване и поддържане на публичен регистър“ 

1 

VIII/04 Граждански договор с лице, отчитащо счетоводната дейност на 

партията, на електронен носител 

 

VIII/05 Платежно нареждане за възстановена субсидия, на електронен 

носител 

 

VIII/06 Договор за получено дарение, ПКО и касова книга, на 

електронен носител 

 

VIII/07 Справки № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 2 
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помещения - общинска собственост на ПП КПБ и Справка № 1А 

за предоставените безвъзмездно на ПП КПБ помещения 

държавна и общинска собственост за периода от 30.07.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

VIII/08 Договори за наем  5 

VIII/09 Констативен протокол от извършена проверка на място на имот 

частна общинска собственост, ведно с приложения 

6 

Раздел Девети - ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” 

IX/01 Индивидуален сметкоплан, оборотна ведомост, счетоводна 

политика и декларация за идентичност, на електронен носител 

1 бр. CD 

IX/02 Договор за счетоводно обслужване, на електронен носител  

IX/03 Вътрешни правила и протокол от заседание, на електронен 

носител 
 

IX/04 Хронология на счетоводни сметки, на електронен носител; 

Справка № 2 за направени разходи за дарения от ПП НФСБ за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.  

1 

IX/05 Коалиционно споразумение, на електронен носител  

IX/06 Справка № 3 за получени приходи от членски внос за периода от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 
5 

IX/07 Платежни ведомости за внесен членски внос, на електронен 

носител 
 

IX/08 Справки № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещение - държавна и общинска собственост на ПП НФСБ за 

периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и Справка № 1А за 

предоставените безвъзмездно на ПП НФСБ помещения 

държавна и общинска собственост за периода от 30.07.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

17 

IX/09 Договори, анекси и допълнителни споразумения за имоти частна 

държавна собственост и частна общинска собственост, на 

електронен носител 

 

IX/10 Прекратени договори с общини и плащания, на електронен 

носител 

 

IX/11 Констативни протоколи за извършена проверка на място на 

имоти на имоти частна общинска собственост – 2 бр., ведно с 

приложение 

9 

Раздел Десети – ПП „НОВА ЗОРА” 

X/01 Счетоводна политика на ПП „Нова Зора“ за 2019 г. 3 

X/02 Индивидуален сметкоплан към 31.12.2019 г. 3 

X/03 Оборотна ведомост за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.  4 

X/04 
Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

1 бр. CD 

+1  

X/05 Граждански договор 1 

X/06 

Справка № 3 за получените от ПП „Нова Зора“ приходи от 

членски внос за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и 

Описание на приходите от членски внос, ПКО и списък на 

членовете на ПП, заплатили членски внос от местните 

организации за 2019 г. 

26 

X/07 

Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения - държавна или общинска собственост на ПП „Нова 

Зора“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и Справка № 

1А за предоставените безвъзмездно на ПП „Нова Зора“ 

4 
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помещения държавна и общинска собственост за периода 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

X/08 

Договори за отдаване под наем на недвижими имоти; протокол 

за предаване на имот-общинска собственост на основание 

Договор за отдаване под наем на част от недвижим имот, на 

електронен носител 

1 

X/09 
Констативен протокол за извършена проверка на място в 

гр. София 
2 

Раздел Единадесети – ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ” 

XI/01 Справка за оповестяване на счетоводната политика за 2019 г., 

Индивидуален сметкоплан към 31.12.2019 г.; Вътрешни правила 

за организация, документиране, контрол и отговорности във 

връзка с финансовата дейност на партията, Главна книга на  

ПП ПК „Екогласност“ за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. 

1 бр. CD 

+1  

XI/02 Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г., на електронен носител 

  

XI/03 Декларация за предоставени услуги 1  

XI/04 Оборотна ведомост за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., 

на електронен носител 

 

XI/05 Справка № 2 за направените разходи от ПП ПК „Екогласност“ за 

дарения за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и актове за 

дарения 

4 

XI/06 Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

от държавата или общините помещения на ПП ПК  

„Екогласност“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и 

Справка № 1А за безвъзмездно предоставени на ПП ПК 

„Екогласност“ от държавата или общините помещения  

2 

 

 

XI/07 Констативен протокол от 25.08.2019 г. за установени факти и 

обстоятелства по време на одита, във връзка с област на 

изследване „Създаване и поддържане на публичен регистър“ 

1 

Раздел Дванадесети – ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ” 

XII/01 Счетоводна политика на ПП ПК „Тракия“ за 2019 г. и Вътрешна 

наредба за счетоводните документи и документооборота на 

ПП ПК „Тракия“, декларация за идентичност на данните, на 

електронен носител 

1 бр. CD 

+1 

XII/02 
Индивидуален сметкоплан към 31.12.2019 г., на електронен 

носител  
 

XII/03 

Оборотна ведомост за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.; 

Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2019 г. до 

31.12.2019 г., на електронен носител 

 

XII/04 Договор за счетоводно обслужване, на електронен носител  

XII/05 

Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства за област на изследване „Създаване и поддържане 

на публичен регистър“ 

1 

XII/06 Извлечения от банкова сметка, на електронен носител  

XII/07 

Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставено 

помещение - държавна или общинска собственост на ПП ПК 

„Тракия“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и Справка  

№ 1А за предоставените безвъзмездно на ПП ПК „Тракия“ 

помещения държавна и общинска собственост за периода 

30.07.2019 г. до 31.12.2019 г., на електронен носител 

 

XII/08 Договор за отдаване под наем на недвижим имот частна  
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държавна собственост; Заявление от председателя на ПП ПК 

„Тракия“ за прекратяване на договора; приемо-предавателен 

протокол за предаване на имот - частна държавна собственост на 

основание договор за наем, на електронен носител 

XII/09 
Фактури; платежни нареждания; банкови извлечения, на 

електронен носител 
 

 

 


