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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

ГФО Годишен финансов отчет 

ЕРИК Единен регистър по Изборния кодекс 

ЗПП Закон за политическите партии 

ЗСч Закон за счетоводството 

ИК Изборен кодекс 

КП Коалиция от партии 

МФ Министерство на финансите 

ОИК Общинска избирателна комисия 

ПП  Политическа партия 

СГС Софийски градски съд 

ПЗР Преходни и заключителни разпоредби 

ПП АБВ ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ 

ПП БСП ПП „Българска социалистическа партия“ 

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

ПП ДПС ПП „Движение за права и свободи“ 

ПП ДСБ ПП „Демократи за силна България“ 

ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ 

ПП КПБ ПП „Кoмунистическа партия на България“ 

ПП НФСБ ПП „Национален фронт за спасение на България“ 

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

ПП ПК „Тракия” ПП „Политически клуб „Тракия“ 
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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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 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); да се осигури 

публичност и прозрачност на финансовата дейност и управлението на предоставеното 

имущество – държавна или общинска собственост на политическите партии; да се 

предостави на потребителите на информация независима и обективна оценка за 

съответствието на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с 

предизборната кампания на политическите партии в частични избори за кметове на 

общини и кметове на кметства, и в нови избори за кметове на кметства, проведени през 

2020 г., с изискванията на Изборния кодекс (ИК); да се осигури публичност и прозрачност 

на финансирането на предизборната кампания за частични избори за кметове на общини и 

кметове на кметства, и в нови избори за кметове на кметства, проведени през 2020 г. 

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; финансиране на предизборната 

кампания – декларирани приходи и извършени разходи от политическите партии, 

участници в частичните избори за кметове на общини и кметовете на кметства и нови 

избори за кметове на кметства, проведени през 2020 г. 

Одитирани са 16 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 2020 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 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 19 879 хил. лв., от 

които са проверени 17 214 хил. лв., или 87 на сто от всички приходи. 

Дванадесет1 от одитираните политически партии получават държавна субсидия в 

общ размер на 15 339 хил. лв., която е с най-голям относителен дял  при финансиране на 

дейността им (77 на сто). Отразената в годишните финансови отчети на партиите 

получена държавна субсидия за 2020 г., 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 ЗПП2, 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. На основание § 5, ал. 4, т. 2 от ПРЗ на Закона 

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

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

България“, ПП „Национален фронт за спасение на България“, ПП „Нова зора“, ПП „Политически клуб 

„Екогласност“ и ПП „Политически клуб „Тракия“ 
2 обн., ДВ, бр. 50 от 25.06.2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
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за изменение на ЗПП3, шест4 от одитираните политически партии, които следва да 

възстановят държавна субсидия, получават 50 на сто от полагаемата субсидия за 2020 г., a 

три5 от политическите партии, които следва да възстановят държавна субсидия, не 

получават субдсидия през 2020 г. Съгласно § 5, ал.ал. 5, 6 и 7 от ПЗР на горецитирания 

закон6, средствата следва да се възстановят до 31.01.2021 г., а след тази дата, се събират от 

Националната агенция за приходите. От 57 от одитираните политически партии надвзетите 

средства са възстановени по централния бюджет към горепосочената дата. Към  

01.09.2021 г. от четири8 от одитираните политическите партии не са възстановени 

средства в общ размер на 104 626 лв. 

Не са установени нарушения на ЗПП9 относно предоставяне от партиите на 

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

Политическите партии формират приходи съгласно регламентираните със ЗПП 

източници: членски внос, дарения, лихви по парични депозити в банки, приходи от 

регламентирана стопанска дейност и продажба на собствени дълготрайни активи. 

От 11 политически партии10 са отчетени 4 464 дарения от физически и юридически 

лица в общ размер на 1 819 хил. лв., от които са проверени 728 хил. лв. (40 на сто). Одитни 

процедури върху извадкови единици са изпълнени за 2 политически партии11, отчели 

приходи от дарения в общ размер над 88 хил. лв., а за останалите партии, отчетените 

приходи са проверени в пълен размер. Проверените приходи от дарения са документално 

обосновани, осчетоводени са по съответните счетоводни сметки и са отразени във 

финансовите отчети на партиите. 

През одитирания период от 10 партии12 са отчетени приходи от членски внос в общ 

размер на 2 178 хил. лв., от които 1 101 хил. лв. са проверени или 51 на сто. Одитни 

процедури върху извадкови единици са изпълнени за 4 политически партии13, с над 15 

местни структури, отчели в годишните си финансови отчети за 2020 г. приходи от членски 

внос. За партиите с до 15 местни структури, отчетените приходи са проверени в пълен 

размер, съгласно определената същественост. 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. 

                                                 
3 обн., ДВ, бр. 50 от 25.06.2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
4 ПП „Атака“, ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО - Българско национално движение“, ПП 

„Национален фронт за спасение на България“, ПП „Нова зора“ и ПП „Политически клуб „Екогласност“ 
5 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ и 

ПП „Демократи за силна България“ 
6 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
7 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО - 

Българско национално движение“, ПП „Национален фронт за спасение на България“ и ПП „Политически 

клуб „Екогласност“ 
8 ПП „Атака“, ПП „Демократи за силна България“, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ и ПП 

„Нова зора“ 
9 чл. 28, ал. 2 от ЗПП 
10 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, ПП „Атака“, ПП „Българска социалистическа партия“, 

ПП „Воля“, ПП „Възраждане“, ПП „ГЕРБ“, ПП „Движение Да България“, ПП „Демократи за силна 

България“, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, ПП „Комунистическа партия на България“ и 

ПП „Национален фронт за спасение на България“, ,  
11 ПП „Българска социалистическа партия“ и ПП „Движение Да България“ 
12 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, ПП „Българска социалистическа партия“, ПП ВМРО - 

Българско национално движение“, ПП „ГЕРБ“, ПП „Движение Да България“, ПП „Движение за права и 

свободи“, ПП „Демократи за силна България“, ПП „Комунистическа партия на България“, ПП „Национален 

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

„Движение за права и свободи“ 
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През одитирания период са извършени разходи в общ размер на 18 626 хил. лв., от 

които определени като съществени за целите на одита и проверени са 7 040 хил. лв., или 

38 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 от 13 политически партии14 са ползвани общо 560 имота, в 

т.ч. 59 имота - частна държавна собственост, 500 имота – частна общинска собственост и 

един имот - публична общинска собственост.  

Към 31.12.2020 г. са платени средства за ползвани под наем имоти в размер на  

113 хил. лв.15 и експлоатационни разходи за предоставени безвъзмездно имоти в размер на 

256 хил. лв. 

През одитирания период от 11 политически партии16 са ползвани безвъзмездно  

442 имота, предоставени от общини и държавата.  

От същите партии през 2020 г. са сключени 205 договори за безвъзмездно ползване 

на държавни и общински помещения. От 6 партии17 са ползвани безвъзмездно 45 имота 

съгласно подписани анекси, допълнителни споразумения, заповеди и писма, като 

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

съобразно разпоредбите на ЗПП.  

През одитирания период от три политически партии18 са ползвани 32 имота  

(16 имота с действащи договори за наем, 14 имота с изтекъл срок на договорите за наем и 

2 имота с прекратени договори), за които са плащани експлоатационни разходи, без да е 

учредено безвъзмездно право на ползване по предвидения законов ред. 

Към 31.12.2020 г. от 11 партии19 съгласно действащи договори за наем се ползват 

62 имота – държавна и общинска собственост. 

От одитираните политически партии е създаден публичен регистър на интернет 

страниците им. Възникналите обстоятелства от дейността им през 2020 г., определени за 

вписване по реда на ЗПП20, са оповестени в публичните им регистри. В регистъра на една 

                                                 
14 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, ПП „Атака“, ПП „Българска социалистическа партия“, 

ПП „ВМРО - Българско национално движение“, ПП „Воля“, ПП „Възраждане“, ПП „ГЕРБ“, ПП „Движение 

за права и свободи“, ПП „Демократи за силна България“, ПП „Земеделски съюз „Александър 

Стамболийски“, ПП „Комунистическа партия на България“, ПП „Национален фронт за спасение на 

България“ и ПП „Нова Зора“ 
15 в т.ч. 30 хил. лв. платени задължения за предходен период 
16 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, ПП „Атака“, ПП „Българска социалистическа партия“, 

ПП „ВМРО - Българско национално движение“, ПП „Воля“, ПП „Възраждане“, ПП „ГЕРБ“, ПП „Движение 

за права и свободи“, ПП „Демократи за силна България“, ПП „Земеделски съюз „Александър 

Стамболийски“ и ПП „Национален фронт за спасение на България“ 
17 ПП „Атака“, 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“ 
18 ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО - Българско национално движение“ и ПП „ГЕРБ“ 
19 ПП „Атака“, ПП „Българска социалистическа партия“, ПП „ВМРО - Българско национално движение“, 

ПП „Воля“, ПП „Възраждане“, ПП „ГЕРБ“, ПП „Движение за права и свободи“, ПП „Земеделски съюз 

„Александър Стамболийски“, ПП „Комунистическа партия на България“ и ПП „Национален фронт за 

спасение на България“ 
20 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
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политическа партия21 част от публикуваните декларации на дарители за произход на 

дарените средства, в размер над една минимална работна заплата, са с дата от 2021 г.  

На 2 политически партии22, отчели приходи и разходи над 1000 лв. за участието си 

в частични и нови избори за кметове на общини и кметства, проведени през 2020 г., е 

извършена проверка за спазване изискванията на ИК.  

Срокът за представяне пред Сметната палата на отчетите за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане във връзка с предизборните кампании, както и 

регламентираните изисквания и забрани на ИК по отношение на източниците за 

финансиране на предизборните кампании са спазени. 

Констатирано е съответствие между отчетените приходи и разходи и установените 

при проверката на първичната документация, представена от участниците. От 

одитираните партии е спазено законовото изискване за общия размер на финансирането на 

предизборната кампания, като установените размери на финансиране на предизборните 

им кампании не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране на 

предизборна кампания за избори за кметове.  

Конкретните констатации за всяка политическа партия са отразени в съответните 

раздели на Част трета „Констатации“ от одитния доклад. 

 

                                                 
21 ПП „Движение Да България“ 
22 ПП „ГЕРБ“ и ПП „Движение за права и свободи“ 
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Част втора 

ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Основание за извършване на одита  

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

от Закона за Сметната палата, одитна задача № 337 от Програмата за одитната дейност на 

Сметната палата за 2021 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-06-01-003 от 01.04.2021 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 критерии23 – 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 31.12.2020 г., които следва да представят годишни 

финансови отчети за 2020 г. е 128. От 121 партии, в законовия срок (31.03.2021 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 2 партии24, в нарушение на ЗПП, не са представени отчети в законоустановения срок. 

От 5 партии25, след законовия срок, са представени отчети, отговарящи на изискванията за 

форма, съдържание и начин на представяне на годишния финансов отчет. 

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 2020 г. и допълнително 

изискани и представени в Сметната палата документи е установено, че от 57 партии26 са 

представени отчети с нулеви стойности на приходите и разходите, а 49 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 20 партии на основата на регламентираните 

критерии в чл. 35, ал. 1 от ЗПП са определени 16 партии, на които да бъде 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. 

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

оценка за съответствието на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с 

предизборната кампания на политическите партии в частични избори за кметове на 

общини и кметове на кметства, и в нови избори за кметове на кметства, проведени през 

2020 г., с изискванията на ИК. 

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

кампания за частични избори за кметове на общини и кметове на кметства, и нови избори 

за кметове на кметства, проведени през 2020 г. 

                                                 
23 чл. 35, ал. 1 от ЗПП 
24 ПП „Движение за европейска интеграция“ и ПП „Национал-демократична партия“ 
25 ПП „Балканска демократична лига“, ПП „Български земеделски народен съюз“, ПП „Движение експерти 

за регионите“, ПП „Новото време“ и ПП „Обединена социалдемокрация“  
26 в т.ч. 2 партии, участвали в избори през 2020 г. 



11 

 

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 

5. Финансиране на предизборната кампания – декларирани приходи и извършени 

разходи от политическите партии, участници в частичните избори за кметове на общини и 

кметовете на кметства и нови избори за кметове на кметства, проведени през 2020 г. 

 

4.2. Ограничения в обхвата на одита 

В обхвата на одита не са прилагани ограничения. 

 

4.3. Одитни извадки 

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

приходи и извършване на разходи”: 

При проверката на формираните приходи от дарения, одитни процедури върху 

одитна извадка са извършени за политически партии, отчели приходи от дарения в общ 

размер над 88 000 лв., а за останалите партии, отчетените приходи от дарения са 

проверени в пълен размер.  

При проверката на формираните приходи от членски внос, одитни процедури 

върху одитна извадка са извършени 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, съгласно определената същественост. 

 

5. Критерии за оценка 

При одита са приложени следните критерии за оценка: 

 1. Съответствие на ГФО за 2020 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 политическите партии. 

 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. 

 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. 

 7. Спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето, пред 

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

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

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

законово регламентираната и изпращането й в Сметната палата за публикуване в Единния 

регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), съгласно чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК. 

 9. Спазване на законовите изисквания относно източниците на приходи за 

финансиране на предизборната кампания: 

 9.1. Съответствие на декларираните приходи с установените от извършените 

проверки. Документална обоснованост на приходите; 

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

произхода на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице или 
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юридическо лице или едноличен търговец надхвърля размера на една минимална работна 

заплата (чл. 169, ал. 1 от ИК); 

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

на средствата, предоставени за финансиране на предизборната кампания от издигнатите 

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

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

 9.4. Спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на 

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

 9.5. Спазване на изискването, приходи за предизборната кампания над 1000 лв. да 

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

 10. Спазване на законовите изисквания относно извършването на разходи за 

предизборната кампания: 

 10.1. Съответствие на отчетените разходи и поети задължения с установените от 

извършените проверки. Документална обоснованост на разходите и поетите задължения; 

 10.2. Спазване на изискването, разходи за предизборната кампания над 1000 лв. да 

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

 10.3. Спазване на определените с чл. 165, ал. 1, т. 4 от ИК ограничения на общия 

размер за финансиране на предизборната кампания. 

 

 

Част трета 

КОНСТАТАЦИИ 

 

Раздел първи 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ)“ (ПП АБВ) 

Политическа партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ е вписана в 

регистъра на политическите партии в СГС с решение от 15.07.2014 г., по фирмено дело  

№ 474/2014 г. 

Политическата партия се представлява от Румен Йорданов Петков, председател. 

 

 1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2020 г. на ПП АБВ, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща имената на физическите лица, направили парични дарения под 

условие, е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП27. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч28 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 изискванията29 на ЗСч. 

През одитирания период ПП АБВ 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 2020 г. Докладът на независимия финансов одитор е приложен 

към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2020 г. 

 

                                                 
27 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
28 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
29 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП АБВ е организирана и се поддържа съобразно 

утвърдените 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. Обработването на счетоводната информация се осъществява 

централизирано, от специализирано счетоводно предприятие, чрез използването на 

счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и 

аналитичните регистри на партията. Регионалните структури не водят самостоятелно 

счетоводство, като първичните счетоводни документи се представят за осчетоводяване в 

централния офис на партията.30 

Счетоводната система на ПП АБВ 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 АБВ за 2020 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 АБВ 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 2020 г. от ПП АБВ са отчетени приходи в размер на 102 762 лв.33, които са 

формирани от следните източници: 
 

Определени на етап 

планиране, като съществени по 

характер са приходите от дарения, 

а приходите от членски внос са 

определени като съществени по 

стойност за целите на одита. 

2.1.1. ПП АБВ не получава 

държавна субсидия през 2020 г. 

През 2019 г. в изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на Закона за 

изменение на ЗПП34, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП АБВ за 

периода от 26.05.2016 г. до 25.03.2017 г., като получените повече средства (56 700 лв.) 

следва да бъдат възстановени по централния бюджет. Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 6 

от ПЗР на горецитирания закон35, средствата следва да се възстановят до 31.01.2021 г. От 

ПП АБВ на 28.01.2021 г. са възстановени доброволно надвзетите средства.36 

2.1.2. Приходи от членски внос 

                                                 
30 Одитно доказателство № I/01 
31 Одитни доказателства № I/01 и № I/02  
32 Одитни доказателства № I/01 и № I/02  
33 Одитни доказателства № I/01 и № I/02 
34 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
35 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
36 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Приходи от членски внос 101 750 99,01 

2. Приходи от дарения  1 012 0,09 

 Общо: 102 762 100 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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Отчетените от ПП АБВ приходи от членски внос за 2020 г. са в размер на  

101 750 лв.37     

Отчитането на събрания членски внос се извършва съгласно Правилник за 

определяне размера, начина на събиране, отчетността и контрола на средствата от членски 

внос на ПП АБВ. Членският внос се начислява ежемесечно, но не по-късно от 

тримесечния отчетен финансов период и се заплаща от партийните членове в касата на 

съответната областна организация или в централния офис на партията, като се издава 

приходен касов ордер за съответната сума.38 

В проверените първични счетоводни документи и поименни списъци, отразяващи 

постъпилите приходи от членски внос е обозначен източникът на прихода – имената на 

членовете от съответната местна структура. Констатирано е съответствие по стойност 

между проверените документи и отчетените приходи от членски внос. Постъпилите 

средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните счетоводни сметки 

съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната политика на 

партията.39 

2.1.3. Приходи от дарения 

През 2020 г. ПП АБВ е получила 2 парични дарения под условие от 2 физически 

лица на обща стойност 1012 лв.40 Дарените средства са в размер до една минимална 

работна заплата и информацията за тях е публикувана на интернет страницата на ПП АБВ.41 

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 2020 г.42 

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.43 

Финансирането на дейността на ПП АБВ за 2020 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП АБВ са отчетени разходи в размер на 101 хил. лв.44, от които за 

административна дейност – 100 хил. лв. и финансови разходи - 1 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: офис консумативи; 

електроенергия, топлоенергия и вода; заплати и осигуровки; данъци и такси; придобиване 

на ДМА; финансови разходи и други, определени като несъществени по характер и по 

стойност за целите на одита.   

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

одита разходи, в размер на 34 900 лв., както следва:  
 

Средствата са разходвани за наеми на 

помещения, предоставени от юридически лица 

и от общини; наем зали; куриерски услуги; 

интернет и поддръжка на домейн; медийно 

                                                 
37 Одитни доказателства № I/01 и № I/02 
38 Одитни доказателства № I/03 и № I/04 
39 Одитни доказателства №№ I/01, I/02 и I/04 
40 Одитни доказателства № I/01 и № I/02 
41 https://abv-alternativa.bg  
42 Одитни доказателства № I/01 и № I/02 
43 Одитни доказателства № I/01 и № I/02 
44 Одитни доказателства № I/01 и № I/02 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1.  Разходи за външни услуги 34 760 

2.  Други разходи         140 

  Общо:  34 900 

https://abv-alternativa.bg/
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обслужване и мероприятия; счетоводно обслужване и други. Проверените разходи са 

документално обосновани, осчетоводени са съгласно индивидуалния сметкоплан и 

съответстват на отразените във финансовия отчет на политическата партия. 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 

изискванията45 на ЗПП.46 

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 2020 г. ПП АБВ ползва 3 имота - частна общинска собственост, предоставени 

от общини Перник47 и Русе, съгласно сключени договори.48 

В началото на 2020 г. са прекратени договорните отношения за два имота с община 

Перник. Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 183 лв., като към 

31.12.2020 г. партията няма задължения за плащане.49 

През одитирания период от партията са сключени един договор50 за безвъзмездно 

ползване на имот, предоставен от община Перник51 и един договор52 за безвъзмездно 

ползване за нов имот, предоставен от община Русе.53 

За предоставените два имота - частна общинска собственост не са начислени и 

изплатени експлоатационни разходи.54 

ПП АБВ ползва предоставените помещения - общинска собственост при спазване 

изискванията на сключените договори и на ЗПП. 

През одитирания период от партията са сключени два договора за безвъзмездно 

ползване на имоти – частна общинска собственост. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП АБВ е установено, че e 

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

за вписване по реда на ЗПП. В регистъра са вписани: 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; 

дарителите, видът, размерът и целта на направените дарения; годишният финансов отчет 

за 2020 г., както и доклад на независимия финансов одитор.55  

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

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

одитирания период информация. 

 

Раздел втори 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „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. 

                                                 
45 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
46 Одитни доказателства № I/01 и № I/02 
47 два имота 
48 Одитни доказателства № I/05 и № I/06 
49 Одини доказателства №№ I/02, I/05 и I/06 
50 през м. март 2020 г. 
51 гр. Перник, ул. „Радомир“ № 1, вх. А, ет. 4, ст. 5 и 6 
52 през м. септември 2020 г. 
53 Одитни доказателства № I/05 и № I/06 
54 Одитни доказателства №№ I/02, I/05 и I/06 
55 Одитно доказателство № I/07 
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1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2020 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 ЗПП56. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч57 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 изискванията58 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2020 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 2020 г. 

 

 1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Атака“ 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.59 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.60  

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 2020 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.61 

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.62 

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

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

 

                                                 
56 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
57 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
58 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
59 Одитно доказателство № II/01 
60 Одитно доказателство № II/01 
61 Одитни доказателства № II/01 и № II/02 
62 Одитни доказателства № II/01 и № II/02  
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2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2020 г. от ПП „Атака“ са отчетени приходи в размер на 440 050 лв.63, които са 

формирани от следните източници:  
 

От обхвата на проверката 

са изключени други приходи, 

определени на етап планиране 

като несъществени за целите на 

одита.  

Определени на етапа на 

планиране, като съществени по 

характер са приходите от 

държавна субсидия и приходите 

от дарения без условие. 

2.1.1. Приходи от държавна субсидия 

ПП „Атака“ получава държавна субсидия, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП. 

Държавната субсидия за ПП „Атака“ се определя64 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.65 

В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на Закона за изменение на 

ЗПП66, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП „Атака“ за периода от 

26.05.2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените повече 

средства (539 894 лв.) следва да бъдат възстановени по централния бюджет. Съгласно § 5, 

ал. 5 и ал. 7 от ПЗР на горецитирания закон67, средствата следва да се възстановят до 

31.01.2021 г., а след тази дата, се събират от Националната агенция за приходите.  

На основание § 5, ал. 4, т. 2 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП68, МФ 

предоставя петдесет на сто от полагаемата субсидията за 2020 г. на ПП „Атака“. Към 

01.09.2021 г. невъзстановените средства са в размер на 30 859 лв.69 

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

352 741 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.70 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.71 

2.1.2. Приходи от дарения 

През 2020 г. ПП „Атака“ е получила 44 парични дарения без условие от 20 

физически лица на обща стойност 87 100 лв.72 За даренията са представени декларации за 

произход на средствата, които са публикувани на интернет страницата на ПП „Атака“.73 

                                                 
63 Одитни доказателства № II/01 и № II/02 
64 т. 10 от коалиционното споразумение 
65 Одитно доказателство № II/03 
66 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
67 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
68 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
69 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
70 Одитни доказателства №№ 1, II/01 и II/02  
71 Одитни доказателства № II/01 и № II/02 
72 Одитни доказателства № II/01 и № II/02 
73 https://www.ataka.bg  

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. 
Приходи от държавна 

субсидия 
352 741 80,16 

2. Приходи от дарения 87 100 19,79 

3. Други приходи 209 0,05 

 Общо: 440 050 100 

https://www.ataka.bg/
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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 2020 г.74 

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 мат 

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

данъчен режим.75 

Финансирането на дейността на ПП „Атака“ за 2020 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

Към 01.09.2021 г. невъзстановените от партията средства от надвзета 

държавна субсидия са в размер на 30 895 лв.  

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП „Атака“ са отчетени разходи в размер на 382 хил. лв.76, от които за 

регламентирана дейност – 380 хил. лв. и финансови разходи - 2 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: топлоенергия, ел. енергия и 

вода; телефонни услуги; съдебни такси; такси смет; информационно обслужване; 

абонамент; одит и заверка на ГФО; заплати и осигуровки; амортизации; финансови 

разходи и други, определени като несъществени по характер и по стойност за целите на 

одита. 

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

одита разходи за външни услуги, в размер на 150 119 лв. 

Средствата са разходвани за: наеми на помещения, предоставени от общини и от 

физическо лице, както и  наеми за ползван имот – частна общинска собственост за 

предходен период; поддръжка на уеб сайт; изплатени суми по наказателни постановления; 

платени задължения на партията от предходен период по сключени договори за 

предоставяне на електронни съобщителни услуги; за разпространение на ТВ сигнал и за 

разпространяване на спътников капацитет и сателитен пренос. Проверените разходи са 

документално обосновани, осчетоводени са съгласно индивидуалния сметкоплан и 

съответстват на отразените във финансовия отчет на политическата партия. 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 

изискванията77 на ЗПП.78 

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 2020 г. ПП „Атака“ ползва 20 имота, в т.ч. 19 имота - частна общинска 

собственост и един имот - частна държавна собственост, съгласно сключени договори, 

като за два имота79 договорите за ползване са с изтекъл срок.80 

През одитирания период са прекратени договорните отношения за един имот с 

община Пловдив81, един имот82 е предаден на община Варна с приемо-предавателен 

                                                 
74 Одитни доказателства № II/01 и № II/02 
75 Одитни доказателства № II/01 и № II/02 
76 Одитни доказателства № II/01 и № II/02 
77 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
78 Одитни доказателства № II/01 и № II/02 
79 предоставени от областна администрация Варна и общини Варна 
80 Одитно доказателство № II/04 
81 гр. Пловдив, бул. „Княз Александър I Батенберг“ № 27 (зала и стая) 
82 предоставен община Варна 
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протокол, а друг имот е иззет въз основа за заповед на областния управител на област 

Варна.83 

Партията ползва безвъзмездно 4 имота – частна общинска собственост84, съгласно 

подписани през 2019 г. три анекса и едно споразумение към договори за наем, като 

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

съобразно разпоредбите на ЗПП.85  

През 2020 г. са сключени договори за безвъзмездно ползване на 7 имота – частна 

общинска собственост с общини Карлово86, Пловдив87, Перник и Сливен. Три имота – 

частна общинска собственост88 са ползвани безвъзмездно, съгласно информация, 

предоставена от съответните общини, без да са сключени договори за безвъзмездно 

предоставяне.89 

Към 31.12.2020 г. са изплатени експлоатационни разходи за два90 от имотите, 

предоставени за безвъзмездно ползване в размер на 46 лв., а за останалите имоти няма 

начислени и платени експлоатационни разходи.91 

Към 31.12.2020 г. партията ползва под наем 3 имота – частна общинска 

собственост92, като за тях не са плащани наемни вноски.93 

 През одитирания период са платени наемни вноски в размер на 1719 лв., в т.ч. 

778 лв. задължения от предходни периоди.94 

ПП „Атака“ ползва предоставените имоти общинска и държавна собственост 

за осъществяване на дейността си.  

През 2020 г. от партията са сключени 4 договора за безвъзмездно ползване на  

7 имота - частна общинска собственост, а 4 имота - частна общинска собственост се 

ползват безвъзмездно, съгласно подписани анекси и споразумение от 2019 г. Три имота - 

частна общинска собственост са ползвани безвъзмездно, съгласно информация, 

предоставена от съответните общини, без да са сключени договори. 

Допуснато е неплащане на наемните вноски за 3 имота – частна общинска 

собственост, а за 12 имота, ползвани безвъзмездно няма начислени и платени 

експлоатационни разходи. 

 

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 регистър95, в който са оповестени възникналите 

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП96. В регистъра са вписани: 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 една агенция за осъществяване на 

                                                 
83 Одитно доказателство № II/05 
84 предоставени от общини Лом, Плевен, Нова Загора и Пазарджик 
85 Одитно доказателство № II/04 
86 за три имота е сключен един договор 
87 за два имота - район „Северен“ и район „Тракия“ 
88 общини Стара Загора, Чирпан и Генерал Тошево 
89 Одитни доказателства № II/02 и № II/04 
90 община Пловдив 
91 Одитни доказателства № II/02 и № II/04 
92 предоставени от общини Бургас, Радомир и Пловдив (бул. „Княз Александър I Батенберг“ № 27, ст. 9 и ст. 

12, като договорът за имота е прекратен през м. януари 2021 г.) 
93 Одитни доказателства № II/02 и № II/04 
94 Одитно доказателство № II/02  
95 http://www.ataka.bg 
96 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
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връзки с обществеността, с която партията работи; годишният финансов отчет за 2020 г., 

както и доклад на независимия финансов одитор.97 

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 трети 

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 2020 г. на ПП БСП, с приложена към него декларация по 

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

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.98 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч99 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 изискванията100 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 2020 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 2020 г. 

 

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 

утвърдената от председателя на партията счетоводна политика и индивидуален 

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

действащото законодателство.101 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 БСП“102 областните и градските съвети водят самостоятелно 

счетоводство и съставят годишен финансов отчет. Националният съвет на ПП 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.  

                                                 
97 Одитно доказателство № II/05 
98 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
99 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
100 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
101 Одитно доказателство № III/01 
102 Одитно доказателство № III/02 
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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 2020 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.103  

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.104  

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 2020 г. от ПП БСП са отчетени приходи в размер на 5 890 345 лв.105, които са 

формирани 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 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 държавна субсидия  

ПП БСП получава държавна субсидия, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.  

Държавната субсидия за 2020 г. се разпределя съгласно коалиционно споразумение 

по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 20.05.2020 г. между ПП БСП, ПП „Комунистическа партия на 

България“ (ПП КПБ), ПП „Нова зора“, ПП „Политически клуб“ „Екогласност“ (ПП ПК 

„Екогласност“) и ПП „Политически клуб „Тракия“ (ПП ПК „Тракия“), участващи в 

състава на Коалиция „БСП за България“.107 

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 2 от ПЗР към Закона за изменение на ЗПП108, 

МФ предоставя петдесет на сто от полагаемата субсидия за 2020 г. на партията. 

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

3 251 893 лв. съответства на преведената от МФ през 2020 г. Счетоводното отчитане на 

постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по определените в 

                                                 
103 Одитно доказателство № III/03 
104 Одитно доказателство № III/03 
105 Одитно доказателство № III/03 
106 наеми от собствени имоти 
107 Одитно доказателство № III/04 
108 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Приходи от държавна субсидия 3 251 893 55,21 

2. 
Приходи от дарения от 

физически лица 
1 415 057 24,02 

3. Приходи от членски внос 1 193 257 20,26 

4. 

Други приходи, в т.ч. от 

стопанска дейност106 след 

изплатени данъци – 2 хил. лв. 

30 028 0,51 

5. Приходи от лихви  110  

 Общо: 5 890 345 100 
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индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна 

политика на партията.109  

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.110 

2.1.2. Приходи от дарения 

През 2020 г. ПП БСП е получила от 704 физически лица 1 700 парични дарения без 

условие на обща стойност 1 415 057 лв.111 

При проверката на приходите от дарения са изпълнени одитни процедури върху 

извадкови единици – 538 дарения, представляващи 32 на сто от общия брой на даренията, 

включени в популацията. 

Проверени са направени дарения в размер на 447 677 лв., или 32 на сто от общата 

стойност на даренията, отразени в ГФО на партията за 2020 г.112 

За даренията над една минимална работна заплата са представени декларации за 

произход на средствата, които са публикувани на интернет страницата на ПП БСП.113  

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 2020 г.114 

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.115 

2.1.3. Приходи от членски внос 

Отчетените от ПП БСП приходи от членски внос са в размер на 1 193 257 лв.116  

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.117 

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 (Национален съвет на БСП, ОбС на 

БСП - Сливен, ОбС на БСП - Кюстендил, Стара Загора, Градски съвет на БСП - Варна, 

ОбС на БСП - Враца, Пловдив - Област, ОбС на БСП – Велико Търново, ОбС на БСП – 

Шумен и ОбС на БСП - Плевен), 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 552 362 лв., или 46 на 

сто от отразения в ГФО приход от членски внос.118 

Констатирано е съответствие по стойност между проверените документи и 

отчетените приходи от членски внос. Постъпилите средства са документално обосновани 

                                                 
109 Одитни доказателства №№ 1, III/01 и III/03 
110 Одитно доказателство № III/03 
111 Одитно доказателство № III/03 
112 Одитно доказателство № III/03 
113 https://bsp.bg/documents/publichen_register/dareniq_i_zaveshtaniq_na_fizicheski_lica.html  
114 Одитни доказателства № III/01 и № III/03 
115 Одитно доказателство № III/03 
116 Одитно доказателство № III/03 
117 Одитно доказателство № III/06 
118 Одитно доказателство № III/06 

https://bsp.bg/documents/publichen_register/dareniq_i_zaveshtaniq_na_fizicheski_lica.html
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и осчетоводени по съответните счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и 

при спазване на счетоводната политика на партията.119 

2.1.4. Други приходи 

Отчетените други приходи, включени в обхвата на проверката са в размер на  

30 028 лв. Приходите са от възстановени разходи за наем на помещения – 16 410 лв. и от 

наеми на собствени недвижими имоти120 - 13 618 лв. след данъчно облагане.121 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.122 

Финансирането на дейността на ПП БСП за 2020 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП БСП са отчетени разходи в размер на 5 706 хил. лв.123 от които за 

регламентирана дейност - 2 хил. лв., административни разходи - 5 638 хил. лв. и 

финансови разходи – 66 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходите за: канцеларски материали и 

офис консумативи; транспортни разходи; телефонни, информационни и други услуги; 

абонаменти; бракуване на инвентар; ел. енергия, топлоенергия и вода; поддържка, текущ и 

основен ремонт; външни услуги по договори за медицинско обслужване, одит и други; 

заплати и осигуровки; данъци и такси; лихви, определени като несъществени по характер 

и по стойност за целите на одита.  

Проверени са разходи в размер на 2 530 633 лв., определени като съществени по 

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

Разходите са извършени за: външни 

услуги (организиране и провеждане на 

пленуми, съвещания, срещи, масови прояви и 

на Национален събор на БСП на вр. 

Бузлуджа); възнаграждения (граждански 

договори за обучение и организиране и 

провеждане на семинари и конференции и 

хонорари за обучители; охранителна дейност; 

за ремонтни дейности за поддръжка на 

помещения - клубове на партията); други 

разходи (командировки в страната и чужбина – свързани с работата на организатори на 

мероприятия за национални съвещания и заседания на Националния съвет на БСП, както и 

с международната дейност на партията, като член на международни организации и др.; 

предоставени средства на Фондация „Дума“ съгласно решения на изпълнителното бюро 

на Националния съвет на БСП и учредителния акт на фондацията; членски внос в 

международни организации); местни структури на партията (ПП БСП чрез своите 

структури по места е извършила разходи за: наеми на предоставени помещения от 

държавата и/или общините, както и от физически и юридически лица; дарения124 за 

лечебно заведение, клубове на пенсионери и подкрепа на хора с увреждания; 

командировки във връзка участие в конгреси на партията, национални съвещания и 

                                                 
119 Одитни доказателства №№ III/01, № III/03, III/05 и III/06 
120 в гр. Раднево, гр. Чирпан и гр. Стара Загора 
121 Одитно доказателство № III/03 
122 Одитни доказателства № III/01 и № III/03 
123 Одитно доказателство № III/03 
124 в размер на 2 339 лв. 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1.  Разходи за външни услуги 257 839 

2. 
 Разходи за възнаграждения 

(граждански договори) 
  23 732 

3.  Други разходи     1 707 506 

4. 
 Разходи на местни 

структури  
541 556 

  Общо: 2 530 633 
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заседания; граждански договори за счетоводно обслужване; масови прояви във връзка с 

дейността на партията и др.). 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия. 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 изискванията125 на ЗПП.126 

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 БСП ползва 151 имота - частна общинска 

собственост127 и 14 имота - частна държавна собственост.128 

ПП БСП ползва безвъзмездно 100 имота - частна общинска собственост129 и 5 

имота130 - частна държавна собственост, съгласно подписани договори, анекси и 

споразумения.131  

През 2020 г. партията е сключила 54 договора132 за безвъзмездно ползване на 

имоти, в т.ч. 3 договора за безвъзмездно ползване нови имоти с общини Крумовград, 

Доспат и Столична община, район „Сердика“133. Подписани са анекси и допълнителни 

споразумения за безвъзмездно ползване на имоти, към действащи договори за наем, с 6 

общини134, като не са сключени нови договори за безвъзмездното им предоставяне, 

съгласно разпоредбите на ЗПП. Въз основа на сключени през 2019 г. договори, анекси, 

допълнителни споразумения и заповеди са ползвани безвъзмездно 45 имота.135 

През одитирания период са изплатени експлоатационни разходи за ползвани 

безвъзмездно 47 помещения в размер на 39 470 лв.136, в т.ч. задължения от 2019 г. Към 

31.12.2020 г. за 34 имота няма начислени и платени експлоатационни разходи.137 

Към 31.12.2020 г. партията ползва 60 имота, от които 32 имота138 въз основа на 

действащи договори за наем и 28 имота139 с изтекъл срок на договорите за наем.140 

                                                 
125 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
126 Одитни доказателства № III/01 и № III/03 
127 в т.ч. 40 имота, предоставени от Столична община 
128 Одитно доказателство № III/07 
129 в т.ч. 28 имота предоставени от Столична община 
130 областни администрации Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Смолян и София (район „Надежда“, ул. 

„Дунавски бой“ № 6) 
131 Одитно доказателство № III/07 
132 с областни администрации Монтана, Смолян и София (район „Надежда“, ул. „Дунавски бой“ № 6) и 

общини: Сандански, Горна Оряховица, Свищов, Полски Тръмбеш, Брегово, Козлодуй, Каварна, Крумовград, 

Перник, Левски, Пловдив (5 имота), Разград, Русе (4 имота), Доспат, Етрополе, Самоков, Гурково, Мъглиж, 

Опака, Хасково, Ивайловград, Столична община - райони: Възраждане, Сердика (3 имота), Подуяне (2 

имота), Слатина, Триадица (2 имота), Красна поляна (3 имота), Илинден (2 имота), Надежда (4 имота), 

Младост, Студентски, Овча Купел, Люлин и Нови Искър 
133 ул. „Железопътна“, бл. 3 
134 общини: Провадия, Сухиндол, Котел, Ботевград, Ихтиман и Столична община - район „Панчарево“ 
135 Одитно доказателство № III/07 
136 За 24 имота към 31.12.2020 г. има начислени експлоатационни разходи. 
137 Одитно доказателство № III/07 
138 предоставени от областни администрации Благоевград (2 имота), Варна, Добрич, Кюстендил, Перник и 

София (ул. „Позитано“ № 20), и общини Банско, Разлог, Айтос, Малко Търново, Созопол, Средец, Лясковец, 

Ново село, Видин, Оряхово, Ловеч, Тетевен, Септември, Радомир, Гулянци, Долна Митрополия, Кричим, 

Стамболийски, Първомай, Карлово, Борово, Ветово, Стара Загора, Омуртаг и Димитровград 
139 предоставени от областни администрации Силистра и София (ул. „Леге“ № 8 - 10), и общини: Бургас (5 

имота), Варна, Брусарци, Белово, Пещера, Пазарджик, Перник, Ситово, Своге, Търговище, Столична 

община - райони Оборище, Изгрев (3 имота), Лозенец, Искър (2 имота), Витоша (2 имота) и Връбница (3 

имота) 
140 Одитно доказателство № III/07 
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Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 4742 лв., в т.ч. 

задължения за плащане от 2019 г. За 2020 г. са плащани наеми за 7 имота, като за три141 от 

тях изплатените средства съответстват на определените в договорите размери и срокове, а 

за 4 имота142 е допуснато неплащане на наемните вноски в срок.143 

През одитирания период за 26 имота с действащи договори за наем не са плащани 

наемни вноски. За 8 имота144 са начислени и изплатени експлоатационни разходи, в 

размер на 110 056 лв.145, въпреки че не са прекратени наемните правоотношения и не е 

учредено безвъзмездно право на ползване по нормативно определения ред.146 

За 11 имота147 с изтекъл срок на договорите за наем, които продължават да се 

ползват от партията, са начислени и изплатени експлоатационни разходи в размер на  

21 012 лв., въпреки че не е учредено безвъзмездно право на ползване по нормативно 

определения ред.148 

През одитирания период ПП БСП ползва 19 имота (8 имота с действащ договор 

за наем и 11 имота с изтекъл срок на договора), за които са плащани експлоатационни 

разходи, без да е учредено безвъзмездно право на ползване по предвидения законов ред. 

Допуснато е неплащане на наемните вноски по 48 договора за наем. 

Сключени са 3 договора за безвъзмездно ползване на имоти – частна държавна 

собственост и 51 договора за безвъзмездно ползване на имоти – частна общинска 

собственост. За 6 имота – частна общинска собственост, не са сключени нови договори 

за безвъзмездното им ползване, а са подписани анекси и допълнителни споразумения към 

договорите за наем. 

Към 31.12.2020 г. от предоставените за безвъзмездно ползване 105 имота, 

общинска и държавна собственост, експлоатационни разходи в съответствие с 

изискванията на ЗПП са платени за 47 имота.  

 

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 ЗПП149. В регистъра са вписани: наименованието на партията, 

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

контролните органи и имената на лицето, 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; 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; годишният финансов отчет за 2020 г., както 

и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборните 

кампании за частичните избори за кметове на общини и кметове на кметства, проведени 

през 2020 г., в които партията е участвала.150  

                                                 
141 общини Ново село, Стамболийски и Стара Загора 
142 областна администрация Перник и общини Банско, Димитровград и Столична община - район „Лозенец“ 
143 Одитно доказателство № III/07 
144 предоставени от областни администрации Благоевград (2 имота), Варна и София (ул. „Позитано“ № 20) и 

общини Банско, Разлог, Айтос и Лясковец 
145 в т.ч. изплатени стари задължения за 2019 г. 
146 Одитно доказателство № III/07 
147 предоставени от областна администрация София (ул. „Леге“ № 8 - 10) и общини Варна, Пещера, 

Пазарджик, Столична община – райони Оборище, Изгрев, Лозенец, Искър, Витоша, Връбница (2 имота) 
148 Одитно доказателство № III/07 
149 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
150 Одитно доказателство № III/08 



26 

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 четвърти 

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 2020 г. на ПП ВМРО - БНД, с приложена към него 

декларация по образец (с нулеви стойности), е представен на Сметната палата, съгласно 

изискванията на ЗПП151. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч152 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 изискванията153 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 

одит и заверка на ГФО за 2020 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 2020 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

съобразно утвърдените със заповеди на председателя на партията счетоводна политика и 

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

определени в действащото законодателство.154 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 

                                                 
151 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
152 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
153 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
154 Одитно доказателство № IV/01 
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В годишния финансов отчет на ПП ВМРО - БНД за 2020 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.155 

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. 156 

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 2020 г. от ПП ВМРО – БНД са отчетени приходи в размер на 481 485 лв.157, 

които са формирани 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 

характер са приходите от държавна 

субсидия, а приходите от членски 

внос са определени като съществени 

по стойност за целите на одита. 

2.1.1. Приходи от държавна субсидия 

ПП ВМРО - БНД получава държавна субсидия, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.  

Държавната субсидия за ПП ВМРО - БНД се определя158 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.159 

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 2 от ПЗР към Закона за изменение на ЗПП160, 

МФ предоставя петдесет на сто от полагаемата субсидия за 2020 г. на партията. 

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

350 980 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.161 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.162 

2.1.2. Приходи от членски внос 

Отчетените от ПП ВМРО - БНД приходи от членски внос за 2020 г. са в размер на 

130 504 лв.163 

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

върху извадкови единици - местни структури на партията, представляващи 48 на сто от 

общия брой на местните структури, отчели приходи от членски внос: Бургас, Велико 

                                                 
155 Одитни доказателства №№ IV/01, IV/02 и IV/03 
156 Одитни доказателства № IV/02 и № IV/03  
157 Одитни доказателства № IV/02 и № IV/03 
158 т. 10 от коалиционното споразумение 
159 Одитно доказателство № IV/07 
160 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
161 Одитни доказателства №№ 01, IV/02 и IV/03  
162 Одитни доказателства № IV/02 и № IV/03 
163 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/03 и IV/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. 
Приходи от държавна 

субсидия 
350 980 72,90 

2. 
Приходи от членски 

внос 
130 504 27,10 

3. Приходи от лихви 1 - 

 Общо: 481 485 100 
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Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Смолян, София – 

област, Търговище и Шумен. 

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

внос по области в размер на 50 996 лв., или 39 на сто от отразения в ГФО приход от 

членски внос.164  

Формирането и отчитането на средствата от членски внос се осъществява съгласно 

Устава на партията и решение165 на Организационния съвет за определяне на размера на 

членския внос.166 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. Постъпилите средства са документално обосновани и 

осчетоводени по съответните счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и 

при спазване на счетоводната политика на партията.167 

Финансирането на дейността на ПП ВМРО - БНД за 2020 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП ВМРО - БНД са отчетени разходи в размер на 404 хил. лв.168, от 

които за регламентирана дейност – 401 хил. лв. и финансови разходи - 3 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: електрическа енергия, 

топлоенергия и вода; гориво; офис консумативи и обзавеждане; мобилни, копирни, 

куриерски, пощенски и телекомуникационни услуги; поддръжка на домейн и интернет; 

абонамент; данъци, такси и застраховки; ремонтни материали и наем зала; заплати и 

осигуровки; финансови разходи и други, определени като несъществени по характер и по 

стойност за целите на одита.   

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

одита разходи, в размер на 180 627 лв., както следва:  
 

Средствата са разходвани за: наеми на 

помещения от физически и юридически лица, 

както и предоставени помещения от общините; 

реклама, винили, излъчване на филм, 

поздравителни карета и адреси, излъчване на 

аудио съобщения, печат на вестник, обяви, 

публикации; правни, счетоводни и одиторски услуги; командировки в страната и в 

чужбина, свързани с осъществяване дейността на партията. Извършен е и разход в края на 

2020 г. за възстановяване на надвзети средства от държавна субсидия169.  

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия. Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

                                                 
164 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/03 и IV/04 
165 от 05.12.2009 г. 
166 Одитно доказателство № IV/04 
167 Одитни доказателства №№ IV/01, IV/02, IV/03 и IV/04 
168 Одитни доказателства № IV/02 и № IV/03 
169 за периода от 26.05.2016 г. до 25.06.2019 г., в изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона 

за изменение на ЗПП 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1.  Разходи за външни услуги 170 561 

2.  Други разходи        7 588 

3.  Извънредни разходи         2 478 

  Общо:  180 627   
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структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на 

партията в съответствие с изискванията170 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 2020 г. ПП ВМРО – БНД ползва 50 имота, от които  един имот - частна 

държавна собственост и 49 имота - частна общинска собственост, в т.ч. 2 имота172 с 

изтекли срокове на договорите.173  

Имотът, частна държавна собственост174 и 14 имота, частна общинска 

собственост175 се ползват безвъзмездно, съгласно подписани през 2019 г. договори, 

анекси, споразумения и писмо.176  

За 8 имота177 - частна общинска собственост продължават да действат към 

31.12.2020 г. клаузите по сключените договори за наем. От тях, за един имот178 наемните 

вноски са плащани в срок, а за останалите 7 имота е допуснато неплащане на наемните 

вноски, съгласно договорните отношения, като за 5179 от тях са плащани експлоатационни 

разходи, въпреки че наемните правоотношения не са прекратени и не е учредено 

безвъзмездно право на ползване по нормативно определения ред.180 

През одитирания период партията е сключила 3 нови договора за безвъзмездно 

ползване на имоти с община Каварна и Столична община - райони Триадица и Люлин и са 

прекратени договорните отношения с общини Ботевград и Дупница.181 

През 2020 г. са сключени договори за безвъзмездно предоставяне на 17 имота, 

които са ползвани от партията под наем, от общини Варна, Горна Оряховица, Козлодуй, 

Перник, Пловдив182, Раднево, Разград, Русе, Шумен, и Столична община - райони 

Илинден, Кремиковци, Младост, Надежда, Нови Искър, Панчарево, Подуяне и Слатина.183 

До сключването на договорите за безвъзмездно ползване за 9 от имотите184 е допуснато 

неплащане на наемните вноски.185 

Подписани са анекси за безвъзмездно ползване на имоти, към действащи договори 

за наем, с общини Провадия и Хайредин. В началото на м. юни 2020 г. със заповед на 

кмета на община Карлово ползваният под наем имот е предоставен безвъзмездно, като 

наемните вноски не са плащани в срок до издаването на заповедта.186 Безвъзмездното 

право на ползване на имотите не е учредено чрез сключването на нови договори, съгласно 

разпоредбите на ЗПП.187 

                                                 
170 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
171 Одитни доказателства №№ IV/01, IV/02 и IV/03 
172 в община Лом и Столична община - район „Връбница“ 
173 Одитно доказателство № IV/06 
174 предоставен от областна администрация Пазарджик 
175 в общини: Асеновград, Божурище, Ветово, Генерал Тошево, Годеч, Гълъбово, Костенец, Котел, Сливен, 

Троян, Харманли, Чепеларе, Столична община - райони Овча купел и Изгрев 
176 Одитни доказателства № IV/06 
177 в общини: Плевен, Пловдив, Своге, Стара Загора, Търговище, Раковски, Ямбол, Столична община - район 

„Студентски“ 
178 предоставен от община Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 51, вх. В, ет. 1) 
179 в общини Плевен, Своге, Стара Загора, Ямбол и Столична община - район „Студентски“ 
180 Одитни доказателства №№ IV/03, IV/05 и IV/06 
181 Одитни доказателства № IV/05 и № IV/06 
182 гр. Пловдив, район „Тракия“, бл. 146, вх. Б 
183 Одитни доказателства № IV/05 и № IV/06 
184 в община  Разград и Столична община райони - Илинден, Кремиковци, Младост, Надежда, Нови Искър, 

Панчарево, Подуяне и Слатина 
185 Одитни доказателства №№ IV/03, IV/05 и IV/06 
186 Одитни доказателства №№ IV/03, IV/05 и IV/06 
187 Одитни доказателства № IV/05 и № IV/06 
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Изплатените експлоатационни разходи за ползвани от партията 18 имота са в 

размер на 17 950 лв. Към 31.12.2020 г. за 20 имота няма начислени и платени 

експлоатационни разходи.188 

Изплатените през одитирания период наемни вноски за ползваните имоти са в 

размер на 3094 лв., в т.ч. задължения за плащане от 2019 г. и съответстват на 

определените в договорите размери и срокове, с изключение на 17 имота, за които е 

допуснато неплащане на наемните вноски в срок.189 

За един имот190 - частна общинска собственост, с изтекъл срок на договора за наем, 

който продължава да се ползва от партията, са начислени и изплатени експлоатационни 

разходи в размер на 222 лв., въпреки че не е учредено безвъзмездно право на ползване по 

нормативно определения ред.191 

През одитирания период ПП ВМРО – БНД ползва 6 имота (5 имота с действащ 

договор за наем и един имот с изтекъл срок на договора), за които са плащани 

експлоатационни разходи, без да е учредено безвъзмездно право на ползване по 

предвидения законов ред. 

Допуснато е неплащане на наемните вноски по 17 договора за наем. 

През 2020 г. от партията са сключени 20 договора за безвъзмездно ползване на 

имоти - частна общинска собственост. За 2 имота – частна общинска собственост, не 

са сключени нови договори за безвъзмездно ползване, а са подписани анекси към договори 

за наем. Един имот - частна общинска собственост е предоставен за безвъзмездно 

ползване съгласно заповед на кмета на съответната община, без да е сключен нов 

договор. 

Към 31.12.2020 г. от предоставените за безвъзмездно ползване 38 имота, 

държавна и общинска собственост, експлоатационни разходи в съответствие с 

изискванията на ЗПП са платени за 18 имота. 

 

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 ЗПП192 - наименованието на партията, 

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

контролните органи и имената на лицето, което съгласно устава представлява партията. В 

регистъра е публикуван годишният финансов отчет за 2020 г., както и доклад на 

независимия финансов одитор.193 

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 пети 

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.  

 

                                                 
188 Одитни доказателства № IV/03 и № IV/05  
189 Одитни доказателства №№ IV/03, IV/05 и IV/06 
190 предоставен от Столична община - район „Връбница“ 
191 Одитни доказателства № IV/03 и № IV/05  
192 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
193 Одитно доказателство № IV/08 
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1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2020 г. на ПП „Воля“, с приложена към него декларация по 

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

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП194. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч195 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 изискванията196 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 2020 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 2020 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 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. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, от специализирано предприятие197, 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 

своевременното и правилното й съставяне и използване за нуждите на управлението и 

нейното съхранение.198 

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 2020 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.199 

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.200  

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

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

                                                 
194 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
195 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
196 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
197 Одитно доказателство № V/05 
198 Одитно доказателство № V/01 
199 Одитно доказателство № V/02 
200 Одитно доказателство № V/02 
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2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2020 г. от ПП „Воля“ са отчетени приходи в размер на 978 955 лв.201, които са 

формирани 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 характер са 

приходите от държавна субсидия и 

приходите от дарения. 

 

2.1.1. Приходи от държавна субсидия  

ПП „Воля” получава държавна субсидия, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП. 

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

967 730 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.202 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.203 

2.1.2. Приходи от дарения 

През 2020 г. ПП „Воля“ е получила 11 парични дарения без условие от физически 

лица в общ размер на 9 900 лв. 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 2020 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 2020 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП „Воля“ са отчетени административни разходи в размер на 

272 хил. лв.207  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: консумативи, гориво, охрана, 

абонамент, амортизации, заплати и осигуровки, данъци и такси, лихви и други финансови 

разходи, определени като несъществени по характер и по стойност за целите на одита.  

                                                 
201 Одитно доказателство № V/02 
202 Одитни доказателства №№ 1, V/01 и V/02 
203 Одитно доказателство № V/02 
204 Одитно доказателство № V/02; http://www.volia.bg/dokumenti.html 
205 Одитни доказателства №№ V/01, V/02 и V/04 
206 Одитни доказателства № V/02 и № V/04 
207 Одитни доказателства № V/02 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. 
Приходи от държавна 

субсидия 
967 730 98,85 

2. Приходи от дарения 9 900 1,01 

3. Приходи от лихви 1 325 0,14 

 Общо: 978 955 100 

http://www.volia.bg/dokumenti.html
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Проверени са разходи, определени като съществени за целите на одита, в размер на 

237 035 лв., както следва:  
 

Средствата са изразходвани за: 

публикации и интернет реклама; изработка на 

рекламни материали и флаери; одит; наеми за 

помещения, предоставени от държавата и 

общините, от физически и юридически лица, и за 

автомобили и техника; членски внос в 

международни организации, подновяване на домейн и други. Проверените разходи са 

документално обосновани, осчетоводени са съгласно индивидуалния сметкоплан и 

съответстват на отразените във финансовия отчет на политическата партия. Разходите са 

извършени за осигуряване работата на партийните структури, за организиране и 

провеждане на мероприятия и за други, присъщи на партията дейности в съответствие с 

изискванията208 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 

През 2020 г. ПП „Воля“ ползва общо 12 имота, от които 7 имота - частна общинска 

собственост и 5 имота - частна държавна собственост.210  

През одитирания период са ползвани под наем 4 имота211, като за два от тях212 

договорните отношения са преминали от възмездни в безвъзмездни чрез сключване на 

нови договори, за един имот213 договорът за наем е прекратен през 2020 г.214 и до края на 

годината е ползван без договор, а един имот215 е ползван без заплащане на наемна цена до 

сключване на договор216 за безвъзмездно ползване.217 

Към 31.12.2020 г. един имот, предоставен от областна администрация София се 

ползва съгласно сключен договор за наем.218 

Към 31.12.2020 г. са изплатени наемни вноски за ползваните имоти в размер на  

36 633 лв. и е начислен остатък за плащане за един имот219 (четири наемни вноски) в 

размер на 10 992 лв.220  

Два имота - частна държавна собственост221 и 4 имота - частна общинска 

собственост222 се ползват безвъзмездно, съгласно подписани през 2019 г. договор, анекси 

и споразумения.223 

В края на одитирания период224 на партията е предоставен един нов имот - частна 

общинска собственост, за безвъзмездно ползване от община Пловдив225, съгласно сключен 

договор.226 

                                                 
208 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
209 Одитни доказателства № V/01 и № V/02 
210 Одитни доказателства № V/06 и № V/07 
211 предоставени от областни администрации Смолян и Добрич и общини Русе и Пловдив (район 

„Централен“, ул. „Райко Даскалов“ № 53) 
212 предоставени от областна администрация Смолян и община Пловдив 
213 предоставен от община Русе 
214 считано от 01.11.2020 г. 
215 предоставен от областна администрация Добрич 
216 през м. юли 2020 г. 
217 Одитнo доказателствo № V/07 
218 Одитнo доказателствo № V/07 
219 областна администрация София 
220 Одитнo доказателствo № V/02 
221 предоставен от областна администрация Варна и Пазарджик 
222 предоставени от общини Шумен, Генерал Тошево, Плевен и Благоевград 
223 Одитни доказателства № V/06 и № V/07 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1. 
 Разходи за външни 

услуги 
234 712 

2.  Други разходи  2 323 

  Общо: 237 035 
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През 2020 г. са платени експлоатационни разходи в размер на 7878 лв. 

Неразплатените експлоатационни разходи към 31.12.2020 г. са в размер на 146 лв., 

платени през 2021 г. За 4 имота към 31.12.2020 г. няма начислени и платени 

експлоатационни разходи. 227 

ПП „Воля“ ползва предоставените помещения, частна общинска и частна 

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

изключение на един имот - частна държавна собственост, за който е допуснато 

неплащане на наемни вноски за четири месеца. 

През 2020 г. от партията са сключени 2 договора за безвъзмездно ползване на 

имоти - частна държавна собственост и 2 договора за безвъзмездно ползване на имоти - 

частна общинска собственост. 

Към 31.12.2020 г. от предоставените за безвъзмездно ползване 10 имота, 

държавна и общинска собственост, експлоатационни разходи в съответствие с 

изискванията на ЗПП са платени за 6 имота. 

 

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 са вписани: наименованието на 

партията, седалището и адреса на управление; уставът; имената на членовете на 

ръководните и контролните органи и имената на лицето, което съгласно устава 

представлява партията; дарителите и видът, размерът и целта на направените дарения, 

както и 11 декларации за произход на средствата, надвишаващи размера на минималната 

работна заплата; наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на 

агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията; 

годишният финансов отчет за 2020 г..228 

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 шести 

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 2020 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 ЗПП229.  

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч230 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

                                                                                                                                                             
224 през м. декември 2020 г. 
225 гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Прилеп“ № 7 
226 Одитни доказателства № V/06 и № V/07 
227 Одитни доказателства №№ V/02, V/06 и V/07 
228 Одитно доказателство № V/03 
229 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
230 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 изискванията231 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 2020 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 2020 г. 

 

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 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. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, от счетоводно предприятие, на основата на документална обоснованост 

чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното 

отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията.232 

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 2020 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.233  

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.234 

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 2020 г. от ПП „Възраждане“ са отчетени приходи в размер на 255 754 лв.235, 

които се формират от следните източници:  
 

2.1.1. Приходи от държавна 

субсидия  

ПП „Възраждане” получава 

държавна субсидия, съгласно чл. 25, 

ал. 1 от ЗПП. 

Отразената в годишния 

финансов отчет на партията държавна 

                                                 
231 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
232 Одитни доказателства № VI/01 и № VI/03 
233 Одитно доказателство № VI/02 
234 Одитно доказателство № VI/02 
235 Одитно доказателство № VI/02 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. 
Приходи от държавна 

субсидия 
251 812 98,46 

2. Приходи от дарения 3 942 1,54 

 Общо: 255 754 100 
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субсидия в размер на 251 812 лв. съответства на преведената от МФ през 2020 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.236  

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.237 

2.1.2. Приходи от дарения 

Отчетените от ПП „Възраждане“ приходи от дарения за 2020 г. са в размер на  

3 942 лв. Набраните приходи представляват получени парични дарения от 8 физически 

лица без условие.238 Две от даренията надвишават размера на минималната работна 

заплата и в изпълнение на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПП от дарителите са представени 

декларации за произход на средствата, които са публикувани на интернет страницата на 

партията.239  

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 2020 г.240  

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.241 

Финансирането на дейността на ПП „Възраждане“ за 2020 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП „Възраждане” са отчетени разходи в размер на 80 хил. лв.242, от 

които за регламентирана дейност - 79 хил. лв. и финансови разходи - 1 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за данъци и такси и финансови 

разходи, определени като несъществени по характер и по стойност за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 78 885 лв., определени като съществени по 

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

Средствата са разходвани за: рекламни 

материали: плакати, календари, стикери и 

листовки; наеми на помещения предоставени от 

физическо и юридическо лице; счетоводни услуги 

и одит; консултантски, абонаментни и 

транспортни услуги, пресконференции; 

процесуално представителство и други. Проверените разходи са документално 

обосновани, осчетоводени са съгласно индивидуалния сметкоплан и съответстват на 

отразените във финансовия отчет на политическата партия. Разходите са извършени за 

осигуряване работата на партийните структури, за организиране и провеждане на 

мероприятия и за други присъщи на партията дейности.243 

                                                 
236 Одитни доказателства №№ 1, VI/01 и № VI/02 
237 Одитно доказателство № VI/02 
238 Одитно доказателство № VI/02 
239 Одитно доказателство № VI/08; https://vazrazhdane.bg/  
240 Одитни доказателства № VI/01 и № VI/02 
241 Одитно доказателство № VI/02 
242 Одитно доказателство № VI/02 
243 чл. 29, ал. 1 от ЗПП; Одитни доказателства №№ VI/01, VI/02 и VI/07 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1.  Разходи за материали 7 044 

2. Разходи за външни услуги 71 841 

  Общо: 78 885  

https://vazrazhdane.bg/
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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 партията ползва шест имота – частна общинска 

собственост.244 

Два от имотите245 се ползват безвъзмездно, съгласно подписани през 2019 г. 

договор за безвъзмездно предоставяне и анекс към договор за наем. През 2020 г. партията 

е сключила 2 договора за безвъзмездно ползване на имоти с общини Пловдив и Ловеч.246 

За ползваните безвъзмездно имоти от партията не са начислени и платени 

експлоатационни разходи.247 

Към 31.12.2020 г. партията ползва два имота248 въз основа на действащи договори 

за наем, без да са заплащани наемни вноски за тях.249 

ПП „Възраждане“ ползва предоставените под наем 2 помещения - общинска 

собственост, без заплащане на наемна цена, с което не са спазени изискванията на 

сключените договори. 

През 2020 г. от партията са сключени 2 договора за безвъзмездно ползване на 

имоти - частна общинска собственост. 

През одитирания период за ползваните от ПП „Възраждане“ безвъзмездно 4 

помещения – частна общинска собственост не са начислени и платени експлоатационни 

разходи. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Възраждане“ е 

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

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП250. В регистъра са вписани: 

наименованието на партията, седалището и адреса на управление; уставът; имената на 

членовете на ръководните и контролните органи и имената на лицето, което съгласно 

устава представлява партията; дарителите и видът, размерът, стойността и целта на 

направеното дарение, както и декларации за произход на средствата, в случаите когато 

надвишават една минимална работна заплата; годишният финансов отчет за 2020 г.251  

През 2020 г., политическа партия „Възраждане“ не е работила със социологически 

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

както и не са извършвани разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, 

чиято стойност надхвърля 1000 лв.252 

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 седми 

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.  

                                                 
244 Одитни доказателства №№ VI/04, VI/05 и VI/06 
245 предоставени от общини Видин и Плевен 
246 Одитни доказателства №№ VI/04, VI/05 и VI/06 
247 Одитни доказателства №№ VI/04, VI/05 и VI/06 
248 предоставени от общини Добрич и Стара Загора 
249 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/06 
250 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
251 Одитно доказателство № VI/08 
252 Одитни доказателства № VI/08 и № VI/09 
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1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2020 г. на ПП „ГЕРБ“, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща имената на физически лица, направили парични дарения, е 

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП253.  

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч254 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 изискванията255 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 2020 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 2020 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените 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.256 За 2020 г. са приети правилник за документооборота и финансови 

правила на ПП „ГЕРБ“.257 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 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 2020 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.258 

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.259 

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

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

 

                                                 
253 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
254 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
255 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
256 Одитно доказателство № VII/01 
257 Одитно доказателство № VII/02 
258 Одитно доказателство № VII/03 
259 Одитно доказателство № VII/03 
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2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2020 г. от ПП „ГЕРБ“ са отчетени приходи в размер на 8 115 635 лв.,260 които са 

формирани от следните източници:  

 

От обхвата на проверката 

са изключени други приходи и 

извънредни приходи, определени 

на етап планиране като 

несъществени за целите на одита.  

 

2.1.1. Приходи от 

държавна субсидия 

ПП „ГЕРБ” получава 

държавна субсидия, съгласно чл. 

25, ал. 1 от ЗПП. 

Отразената в годишния 

финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 7 623 536 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.263 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.264  

2.1.2. Приходи от членски внос 

Отчетените от ПП „ГЕРБ” приходи от членски внос са в размер на 482 876 лв.265  

Редът за заплащане, документиране и отчитане на членския внос е определен 

съгласно действащите през одитирания период „Финансови правила на ПП „ГЕРБ” за 

2020 г.“. Задължителният членски внос е ежемесечен и се заплаща в брой или по банков 

път в областните структури на партията. Членовете на партията могат да правят и 

доброволни вноски266 в размер до десет хиляди лева общо за една календарна година. 

Размерът на задължителния членски внос е определен с решение на изпълнителната 

комисия на ПП „ГЕРБ“. За удостоверяване на внесения в брой членски внос, лицата, 

отговорни за неговото събиране, издават фискален бон от ЕКАФП при всяко плащане и 

отразяват вноската в електронен регистър на членовете.267 

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

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

внос: Бургас, Велико Търново, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Перник, Пловдив-

град, Разград, София-град, Силистра, Смолян, Търговище и Шумен.  

Проверени са документи за внесен членски внос в размер на 245 240 лв., или 51 на 

сто от отразения в ГФО приход от членски внос. Констатирано е съответствие по стойност 

между проверените първични документи и отчетените приходи от членски внос. 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки, определени в индивидуалния сметкоплан при спазване на 

счетоводната политика на партията.268 

                                                 
260 Одитно доказателство № VII/03 
261 върнат депозит от агитационни материали и изплатена щета 
262 отписани задължения 
263 Одитни доказателства №№ 1, VII/01 и VII/03 
264 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/03 
265 Одитно доказателство № VII/03  
266 членски внос в размери над определената минимална задължителна сума 
267 Одитно доказателство № VII/02 
268 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/03 и VII/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относител

ен дял в 

общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Приходи от държавна субсидия 7 623 536 93,94 

2. Приходи от членски внос 482 876 5,95 

3. Приходи от дарения 6 550 0,08 

4. Други приходи261  1 333 0,01 

5. Извънредни приходи262 1 340 0,02 

 Общо: 8 115 635 100 



40 

2.1.3. Приходи от дарения 

През 2020 г. от ПП „ГЕРБ” са отчетени приходи от парични дарения, без условие, 

от четири физически лица в общ размер на 6 550 лв.269 Две от даренията надвишават 

размера на една минимална работна заплата и в изпълнение на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПП от 

дарителите са представени декларации за произход на средствата, които са публикувани 

на интернет страницата на партията.270  

Приходите от даренията са документално обосновани, осчетоводени са по 

съответната счетоводна сметка, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2020 г.271 

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.272 

Финансирането на дейността на ПП „ГЕРБ“ за 2020 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП „ГЕРБ” са отчетени разходи в размер на 7 515 хил. лв.273, от които 

за регламентирана дейност - 2 242 хил. лв., в т.ч. 369 хил. лв. за дарения и 1 873 хил. лв. за 

други разходи; административни разходи - 5 228 хил. лв.; финансови разходи - 29 хил. лв. 

и извънредни разходи - 16 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: материали - плакати, листовки, 

брошури и диплянки; рекламни табла и съоръжения; канцеларски и хигиенни материали, 

инвентар под прага на дълготрайните материални активи; гориво; външни услуги – 

хонорари и консултантски услуги по съдебно дело; социологически проучвания; 

еднократни наеми на помещения и наем на МПС; пощенски, телефонни и куриерски 

услуги; електрическа енергия; застраховки на МПС, счетоводни и транспортни услуги; 

абонамент, охрана, интернет, поддръжка на офиси; консумативи за наети помещения; 

заплати и осигуровки; амортизации; данъци и такси; финансови разходи, извънредни 

разходи (отписани вземания) и др. Тези разходи са определени като несъществени по 

характер и по стойност за целите на одита.  

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

одита разходи, в размер на 1 830 025 лв., както следва:  
 

Средствата са изразходвани за: 

закупуване на материали за масови прояви, 

рекламни и други материали; митинги, 

събрания и концерти; наеми за предоставени 

помещения от държавата и общините, и от 

физически и юридически лица; реклама (частни 

телевизии и радиостанции, печатни и 

електронни издания, рекламни банери и други); 

възнаграждения по граждански договори за изготвяне и представяне на позиции, 

становища и анализи, правна защита и съдействие, за обработка на финансово-счетоводни 

документи и за консултантски услуги в сферата на връзки с обществеността и други; 

                                                 
269 Одитно доказателство № VII/03  
270 http://www.gerb.bg/bg/pages/personaldonations-83.html 
271 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/03 
272 Одитно доказателство № VII/03 
273 Одитно доказателство № VII/03 

№ Вид разходи Размер  

(в лв.) 

1. Разходи за материали 318 121 

2. 
Разходи за външни 

услуги 
781 543 

3. Разходи за хонорари 100 851 

4. Други разходи 629 510 

 Общо: 1 830 025 

http://www.gerb.bg/bg/pages/personaldonations-83.html
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други разходи за външни услуги - командировки, членски внос за ЕНП и други 

международни организации, застрахователни премии, дарения. През одитирания период 

от партията са направени парични и непарични дарения в общ размер на 369 хил. лв.274 за: 

подпомагане борбата с разпространението на COVID-19; закупуване на апарати по 

трансфузионна хематология; закупуване на храна за хората на първа линия в борбата с 

COVID-19; предпазни маски; лечение; спортни клубове; центрове за възрастни хора; 

детски градини; народни читалища; хора в неравностойно положение; строително - 

ремонтни дейности за изграждане на детски площадки; подпомагане организирането на 

регионални празници; църковни настоятелства и други.275  

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия. Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

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

партията дейности.276 

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 162 имота, в т.ч. 143 имота – частна 

общинска собственост, един имот - публична общинска собственост и 18 имота – частна 

държавна собственост.277 

През 2020 г. са прекратени договорните отношения за 4 имота, предоставени от 

общини Първомай278, Мадан279 и Перник280.  

Два имота, предоставени от Столична община - район „Слатина“, с изтекъл срок на 

договорите, както и два имота, предоставени от община Кюстендил и Столична община - 

район „Връбница“, за които договорите за наем са прекратени281, са ползвани от партията 

като са плащани експлоатационни разходи за тях, въпреки че не е учредено безвъзмездно 

право на ползване по нормативно определения ред. За ползвания от партията имот, 

предоставен от областна администрация София282, след прекратяване на договора за наем 

е сключен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.283   

През 2020 г. 8 имота - частна държавна собственост284 и 55 имота - частна 

общинска собственост285 се ползват безвъзмездно, на основание подписани през 2019 г. 

договори, анекси, споразумения и заповеди на кметове. Един имот - частна общинска 

                                                 
274 Одитно доказателство № VII/05 
275 Одитни доказателства № VII/05 
276 Одитни доказателства № VII/03 и № VII/05 
277 Одитни доказателства №№ VII/06, VII/07 и VII/08 
278 договорът за наем е прекратен, считано от 01.11.2020 г. 
279 гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 16 
280 два имота 
281 съответно през м. юли 2019 г. и м. декември 2019 г. 
282 С областна администрация София е подписано споразумение за прекратяване на договора за наем на 

имота (район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 89, ет. 16 и ет. 17 от административна сграда). През м. февруари 

2021 г. за същия имот е сключен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване. 
283 Одитни доказателства №№ VII/06, VII/07 и VII/08 
284 предоставени от областни администрации Бургас (2 имота), Варна (3 имота), Враца, Кърджали и 

Пазарджик 
285 общини Белица, Гоце Делчев, Несебър (2 имота), Малко Търново, Айтос, Приморско, Стражица, Елена, 

Видин (2 имота), Оряхово, Добрич, Генерал Тошево, Балчик, Троян, Белово, Велинград, Панагюрище, 

Пещера, Земен, Плевен (4 имота), Белене, Асеновград, Брезово, Съединение, Хисаря, Борово, Ветово, 

Главиница, Кайнарджа, Сливен, Нова Загора, Твърдица, Доспат (2 имота), Чепеларе, Годеч, Божурище, 

Павел баня, Омуртаг, Харманли, Любимец, Свиленград, Симеоновград, Минерални бани, Столична община 

– райони: Красно село (2 имота), Витоша (2 имота) и Подуене (2 имота) 
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собственост286 се ползва безвъзмездно съгласно представено удостоверение от 

съответната община.287 

През одитирания период на партията са предоставени 14 нови имота съгласно 

сключени договори, в т.ч. 2 имота – частна държавна собственост288 и 11 имота – частна 

общинска собственост289, предоставени за безвъзмездно ползване и един имот - публична 

общинска собственост290, предоставен под наем.291 

През 2020 г. са сключени договори за безвъзмездно предоставяне на 53 имота, в 

т.ч. 7 имота – частна държавна собственост292 и 46 имота - частна общинска 

собственост293.294 

Подписани са анекси и споразумения към договори за наем, за безвъзмездно 

ползване на 14 имота – частна общинска собственост295. По информация, предоставена от 

партията един имот - частна общинска собственост296 се ползва безвъзмездно, а друг имот 

- частна общинска собственост297 се ползва безвъзмездно на основание писмо на кмета на 

съответната община. Безвъзмездното право на ползване на имотите не е учредено чрез 

сключването на нови договори, съгласно разпоредбите на ЗПП.298 

Към 31.12.2020 г. партията полза под наем 6 имота – частна общинска 

собственост299 и един имот – публична общинска собственост.300 

Изплатените към 31.12.2020 г. наемни вноски за ползвани от партията имоти са в 

размер на 39 808 лв., като са платени и задължения за предходен период в размер на  

23 266 лв.301 Наемните вноски са начислявани и плащани съгласно договорите, с 

изключение на 5 имота302, ползвани под наем през цялата година и други 5 имота303, 

ползвани под наем до предоставянето им за безвъзмездно ползване през 2020 г., за които 

не са начислявани и плащани наемни вноски. За три от имотите304, ползвани под наем през 

2020 г. са начислени и платени експлоатационни разходи, въпреки че наемните 

правоотношения не са прекратени и не е учредено безвъзмездно право на ползване по 

нормативно определения ред.305 

През 2020 г. са платени експлоатационни разходи за 108 имота, предоставени за 

безвъзмездно ползване в размер на 140 252 лв. Неразплатени експлоатационни разходи за 

тях към 31.12.2020 г., в размер на  3912 лв., са платени през 2021 г. Срокът за плащане за 

107 имота е спазван, с изключение на плащанията за имот, предоставен от община 

                                                 
286 община Карнобат 
287 Одитни доказателства №№ VII/06, VII/07 и VII/08 
288 предоставени от областна администрация Монтана (2 имота) 
289 предоставени от общини Бяла, Ивайловград, Мадан, Опака,  Павликени, Перник, Пловдив (район 

„Южен“, ул. „Трети март“ № 30), Раковски, Ситово и Стрелча и Стамболово  
290 предоставен от община Иваново 
291 Одитни доказателства №№ VII/06, VII/07 и VII/08 
292 областни администрации Габрово, Кюстендил, Русе, Смолян, Шумен и Ямбол (2 имота) 
293 общини Разлог, Сандански, Царево (2 имота), Поморие, Варна, Полски Тръмбеш, Горна Оряховица  

(3 имота), Свищов, Козлодуй, Тетевен, Брезник, Долна Митрополия, Пловдив (3 имота), Лъки, Кубрат, Русе 

(3 имота), Силистра, Етрополе, Сливница, Антоново, Хасково, Димитровград, Велики Преслав, Столична 

община – райони: Илинден, Младост, Сердика, Възраждане (2 имота), Искър (2 имота), Оборище, Красна 

поляна, Надежда, Овча купел, Панчарево, Изгрев, Банкя, Триадица и Люлин  
294 Одитни доказателства №№ VII/06, VII/07 и VII/08 
295 общини: Бургас (6 имота), Созопол, Провадия, Самоков, Своге, Раднево, Ловеч, Исперих и Столична 

община – район „Средец“ 
296 община Пирдоп 
297 община Чирпан 
298 Одитни доказателства №№ VII/06, VII/07 и VII/08 
299 предоставени от общини Стара Загора (2 имота), Попово, Ямбол, Стралджа и Бобов дол 
300 Одитни доказателства №№ VII/06, VII/07 и VII/08 
301 Одитни доказателства № VII/06 и №VII/07  
302 общини Стара Загора (два имота), Попово, Ямбол и Стралджа 
303 общини Поморие, Брезник, Антоново, Столична община - райони Красна поляна и Надежда 
304 предоставени от общини Попово, Ямбол и Стралджа 
305 Одитни доказателства № VII/06 и № VII/07  
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Харманли, за който е допуснато неплащане на експлоатационните разходи за повече от 

три месеца. За 38 имота няма отчетени експлоатационни разходи.306 

ПП „ГЕРБ“ ползва предоставените помещения - общинска и държавна 

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП. Допуснато е 

неплащане на наемна цена за десет имота с действащи договори за наем, в т.ч. за пет 

имота до предоставянето им за безвъзмездно ползване през 2020 г.  

През одитирания период партията ползва 7 имота (3 имота с действащи 

договори за наем, 2 имота с изтекъл срок на договорите за наем и 2 имота с прекратени 

договори), за които са плащани експлоатационни разходи, без да е учредено безвъзмездно 

право на ползване по предвидения законов ред. 

През 2020 г. от партията са сключени 9 договора за безвъзмездно ползване на 

имоти - частна държавна собственост и 57 договора за безвъзмездно ползване на имоти 

- частна общинска собственост. За 15 имота – частна общинска собственост, не са 

сключени нови договори за безвъзмездно ползване, а са подписани анекси и споразумения 

към договори за наем.  

През одитирания период са изплатени експлоатационни разходи за предоставени 

безвъзмездно помещения - държавна и общинска собственост, с изключение на 38 имота, 

за които няма отчетени експлоатационни разходи.  

 

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 ЗПП. В регистъра са вписани: 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; дарителите и видът, размерът и целта на направените дарения, 

както и две декларации за произход на средствата, надвишаващи размера на една 

минимална работна заплата; годишният финансов отчет за 2020 г., както и отчетите за 

приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборните кампании за 

частичните избори за кметове на общини и кметовете на кметства и нови избори за 

кметове на кметства, проведени през 2020 г., в които партията е участвала; 

наименованията на социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, с които партията е работила. Вписани са и 

обстоятелствата, относно притежаван от партията един недвижим имот307, както и  

4 разпоредителни сделки с движимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.308  

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. 

 

5. Финансиране на предизборната кампания – декларирани приходи и 

извършени разходи от ПП „ГЕРБ“, във връзка с проведените частични избори за 

кметове на кметства и нови избори за кметове на кметства и кметове на общини, 

проведени през 2020 г. 

ПП „ГЕРБ“ участва в проведените частични избори за кметове на общини и 

кметовете на кметства и нови избори за кметове на кметства, проведени през 2020 г. в 16 

населени места.309 

Извършена е проверка на декларираните приходи и извършените разходи над 

1000 лв.310, във връзка с предизборните кампании за частични избори за кмет на кметство 

                                                 
306 Одитни доказателства №№ VII/06, VII/07 и VII/08 
307 в гр. Нови пазар 
308 Одитно доказателство № VII/09 
309 ЕРИК 
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Бохот, община Плевен и нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос и 

кмет на кметство Тенево, община Тунджа, проведени през 2020 г. 

5.1. Частични избори за кмет на кметство Бохот, община Плевен 

С Решение № 284-МИ от 27.08.2020 г. Общинска избирателна комисия (ОИК) 

Плевен регистрира кандидат на ПП „ГЕРБ“ за участие в частични избори за кмет на 

кметство Бохот, община Плевен, проведени на 27.09.2020 г.311 

5.1.1. Изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, 

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

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания 

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания на партията за участие в частичните избори за кмет на кметство 

Бохот, община Плевен, проведени на 27.09.2020 г., е изготвен и представен312 по образеца, 

утвърден от Сметната палата, и е придружен с извлечение от банковата сметка за 

обслужване на предизборната кампания на партията в съответствие с изискванията на  

чл. 172, ал. 1 и ал. 4 от ИК. 

5.1.2. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

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

във връзка с предизборната кампания за частични избори за кмет на кметство Бохот, 

община Плевен, проведени на 27.09.2020 г. са отчетени приходи в размер на 1009 лв., 

представляващи собствени средства на партията, получени от държавна субсидия.313  

Отчетените приходи са на стойност над 1000 лв. и са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.314 

Декларираните приходи са документално обосновани, съответстват на 

установените и са осчетоводени от партията.315 

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

подпомагането на предизборната кампания, регламентирани с чл. 168, ал. 1 от ИК.  

5.1.3. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

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

6, 8 и 9 от ИК, за които ПП „ГЕРБ“ е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.316 

5.1.4. Разходи и поети задължения за предизборната кампания  

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ГЕРБ“, участник в частични избори за кмет на кметство Бохот, община Плевен, 

проведени на 27.09.2020 г., е 1009 лв. Партията няма отчетени и установени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.317 

Отчетените разходи са за външни услуги, предназначени за масови прояви. 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи и 

установените на база първична документация. Извършените разходи от ПП „ГЕРБ“ са 

документално обосновани.318 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите са в размер под 1000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.319 

5.1.5. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

                                                                                                                                                             
310 чл. 172, ал. 6 от ИК 
311 ОИК1524 Плевен (cik.bg) 
312 вх. № 48-00-663 от 19.10.2020 г.; ЕРИК 
313 ПП „ГЕРБ“ получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП  
314 Одитно доказателство № VII/10 
315 Одитни доказателства №№ VII/03, VII/10 и VII/13 
316 ЕРИК 
317 Одитно доказателство № VII/10 
318 Одитни доказателства № VII/10 и № VII/13  
319 Одитни доказателства № VII/10 и № VII/13 

https://oik1524.cik.bg/chmi27.09.2020/decisions/284/2020-08-27
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Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 1009 лв. 

Общият размер на изразходваните средства за финансиране на предизборната 

кампания на ПП „ГЕРБ“ е 1009 лв. и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 5 от ИК, в 

рамките на ал. 1, т. 4 от същата норма, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания за кмет на кметство.320 

 

5.2. Нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос 

С Решение № 153-МИ от 25.08.2020 г. ОИК Айтос регистрира кандидат на  

ПП „ГЕРБ“ за участие в нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, 

проведени на 27.09.2020 г.321 

5.2.1. Изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, 

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

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания 

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания на партията за участие в нови избори за кмет на кметство 

Карагеоргиево, община Айтос, проведени на 27.09.2020 г., е изготвен и представен322 по 

образеца, утвърден от Сметната палата, и е придружен с извлечение от банковата сметка 

за обслужване на предизборната кампания на партията в съответствие с изискванията на  

чл. 172, ал. 1 и ал. 4 от ИК. 

5.2.2. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

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

във връзка с предизборната кампания за нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево, 

община Айтос, проведени на 27.09.2020 г. са отчетени приходи в размер на 1106 лв., 

представляващи собствени средства на партията, получени от държавна субсидия.323  

Отчетените приходи са на стойност над 1000 лв. и са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.324 

Декларираните приходи са документално обосновани, съответстват на 

установените и са осчетоводени от партията.325 

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

подпомагането на предизборната кампания, регламентирани с чл. 168, ал. 1 от ИК.  

5.2.3. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

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

6, 8 и 9 от ИК, за които ПП „ГЕРБ“ е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.326 

5.2.4. Разходи и поети задължения за предизборната кампания  

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ГЕРБ“, участник в нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, 

проведени на 27.09.2020 г., е 1106 лв. Партията няма отчетени и установени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.327  

От общо отчетените разходи, 162 лв. са за материали и 944 лв. са за външни услуги, 

предназначени за: плакати, флаери, диплянки, брошури и други; масови прояви и наем на 

помещение.  

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

задължения, е допусната техническа грешка при отчитане на разходите за масови прояви, 

                                                 
320 Одитни доказателства № VII/10 и № VII/13 
321 https://oik0201.cik.bg/nmi27.09.2020/decisions/153/2020-08-25  
322 вх. № 48-00-663 от 19.10.2020 г.; ЕРИК 
323 ПП ГЕРБ получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП  
324 Одитно доказателство № VII/11 
325 Одитно доказателство № VII/11 
326 ЕРИК 
327 Одитно доказателство № VII/11 

https://oik0201.cik.bg/nmi27.09.2020/decisions/153/2020-08-25


46 

като вместо 669 лв. са посочени с 30 лв. повече от извършените разходи. Общият размер 

на разходите, извършени по време на предизборната кампания и на отчетените от  

ПП „ГЕРБ“ в отчета за приходите, разходите и поетите задължения съответства.328 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи 

(в общ размер) и установените на база първична документация.329 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите са в размер под 1000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.330 

5.2.5. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 1006 лв. 

Общият размер на изразходваните средства за финансиране на предизборната 

кампания на ПП „ГЕРБ“ е 1006 лв. и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 5 от ИК, в 

рамките на ал. 1, т. 4 от същата норма, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания за кмет на кметство.331 

 

5.3. Нови избори за кмет на кметство Тенево, община Тунджа  

С Решение № 170-МИ от 17.08.2020 г. ОИК Тунджа регистрира кандидат на  

ПП „ГЕРБ“ за участие в нови избори за кмет на кмет на Тенево, община Тунджа, 

проведени на 27.09.2020 г.332 

5.3.1. Изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, 

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

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания 

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания  на партията за участие в нови избори за кмет на Тенево, община 

Тунджа, проведени на 27.09.2020 г., е изготвен и представен333 по образеца, утвърден от 

Сметната палата, и е придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на 

предизборната кампания на партията в съответствие с изискванията на чл. 172, ал. 1 и  

ал. 4 от ИК. 

5.3.2. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

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

във връзка с предизборната кампания за нови избори за кмет на кметство Тенево, община 

Тунджа, проведени на 27.09.2020 г. са отчетени приходи в размер на 1200 лв., 

представляващи собствени средства на партията, получени от държавна субсидия.334 

Отчетените приходи са на стойност над 1000 лв. и са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.335 

Декларираните приходи са документално обосновани, съответстват на 

установените и са осчетоводени от партията.336 

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

подпомагането на предизборната кампания, регламентирани с чл. 168, ал. 1 от ИК.  

5.3.3. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

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

6, 8 и 9 от ИК, за които ПП „ГЕРБ“ е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.337 

                                                 
328 Одитно доказателство № VII/11 
329 Одитни доказателства №VII/11 и № VII/13 
330 Одитни доказателства №VII/11 и №VII/13 
331 Одитни доказателства №VII/10 и VII/13 
332 ОИК2825 Тунджа (cik.bg) 
333 вх. № 48-00-663 от 19.10.2020 г.; ЕРИК 
334 ПП ГЕРБ получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП  
335 Одитно доказателство № VII/12 
336 Одитно доказателство № VII/12 

https://oik2825.cik.bg/nmi27.09.2020/decisions/170/2020-08-17
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5.3.4. Разходи и поети задължения за предизборната кампания  

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ГЕРБ“, участник в нови избори за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, 

проведени на 27.09.2020 г., е 1188 лв. Партията няма отчетени и установени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.338  

От общо отчетените разходи, 400 лв. са за материали и 788 лв. са за външни услуги, 

предназначени за: плакати, флаери, диплянки, брошури и други; масови прояви и наем на 

помещение. Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените 

разходи и установените на база първична документация. Извършените разходи от  

ПП „ГЕРБ“ са документално обосновани.339 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите са в размер под 1000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.340 

5.3.5. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 1200 лв. 

Общият размер на изразходваните средства за финансиране на предизборната 

кампания на ПП „ГЕРБ“ е 1188 лв. и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 5 от ИК, в 

рамките на ал. 1, т. 4 от същата норма, максимален общ размер на финансиране на 

предизборната кампания за кмет на кметство.341 

От ПП „ГЕРБ“ са спазени изискванията за представяне пред Сметната палата 

на отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с 

предизборните кампании за частични избори за кмет на кметство Бохот, община 

Плевен и нови избори за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос и за кмет на 

кметство Тенево, община Тунджа. 

Спазени са изискванията на ИК относно източниците на финансиране на 

предизборните кампании и законовите забрани за финансиране и подпомагане на 

предизборните кампании. 

Установените при одита приходи и извършени разходи, във връзка с финансиране 

на предизборните кампании на ПП „ГЕРБ“ съответстват на отчетените. 

Спазени са законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за кмет на кметство. 

 

Раздел осми 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“  

Политическа партия „Движение Да България“ е вписана в регистъра на 

политическите партии в СГС с решение от 30.01.2017 г., по фирмено дело № 18/2017 г. 

Политическата партия се представлява от Христо Любомиров Иванов, председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2020 г. на ПП „Движение Да България“, с приложена към 

него декларация по образец, съдържаща списък на физическите и юридически лица, 

направили дарения е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП342. 

                                                                                                                                                             
337 ЕРИК 
338 Одитно доказателство № VII/12 
339 Одитни доказателства № VII/12 и № VII/13 
340 Одитни доказателства № VII/12 и № VII/13 
341 Одитни доказателства №VII/10 и № VII/13 
342 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
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Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч343 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. 344 

През одитирания период ПП „Движение Да България“ 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 2020 г. Докладът на независимия финансов 

одитор е приложен към ГФО на партията. 

От ПП „Движение Да България“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и 

приложимите счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за 

представяне в Сметната палата на финансовия отчет за 2020 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Движение Да България“ 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. 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 в партията се 

осъществява от специализирано счетоводно предприятие, съгласно сключен договор. 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.345 

Счетоводната система на ПП „Движение Да България“ 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 „Движение Да България“ за 2020 г. не са 

отразени дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и 

кооперации.346 

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.347 

От ПП „Движение Да България“ 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 2020 г. от ПП „Движение Да България“ са отчетени приходи в размер на  

305 219 лв.348, които са формирани от следните източници:  
 

                                                 
343 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
344 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
345 Одитни доказателства № VIII/01 и № VIII/02 
346 Одитно доказателство № VIII/03 
347 Одитни доказателства № VIII/01 и № VIII/03 
348 Одитно доказателство № VIII/03 
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От обхвата на проверката са 

изключени други приходи от 

дейността и приходи от преоценка 

на други финансови активи, 

определени на етап планиране като 

несъществени за целите на одита.  

Определени на етапа на 

планиране, като съществени по 

стойност са приходите от членски 

внос, а приходите от дарения са 

определени като съществени по 

характер за целите на одита. 

2.1.1. Приходи от членски внос 

Отчетените от ПП „Движение Да България“ приходи от членски внос за 2020 г. са в 

размер на 74 018 лв.349     

Събирането и отчитането на постъпилите приходи от членски внос се определят, 

съгласно „Вътрешни правила за финансовото управление и контрол на ПП „Движение Да 

България“ и решение350 на Националния съвет на партията.351  

Членският внос се заплаща от членовете на партията на месечна или годишна база 

по банков път, в брой или посредством други електронни платежни системи352, упоменати 

на официалната интернет страницата на партията.353 Събирането на членския внос се 

организира от мениджър „Фондонабиране“ и организационния секретар на партията, 

които го предоставят за осчетоводяване на специализирано счетоводно предприятие.354 

В проверените първични счетоводни документи и поименни списъци, отразяващи 

постъпилите приходи от членски внос е обозначен източникът на прихода – имената на 

членовете от съответната местна структура.355 

Констатирано е съответствие по стойност между проверените документи и 

отчетените приходи от членски внос. Постъпилите средства са документално обосновани 

и осчетоводени по съответните счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и 

при спазване на счетоводната политика на партията.356 

2.1.2. Приходи от дарения 

През 2020 г. от ПП „Движение Да България” са отчетени приходи от парични 

дарения без условие, от 2625 физически и четири юридически лица в общ размер на  

224 879 лв.357 

За даренията над една минимална работна заплата са публикувани на интернет 

страницата358 на ПП „Движение Да България“, декларации за произход на средствата.359   

При проверката на приходите от дарения са изпълнени одитни процедури върху 

извадкови единици – 48 дарения. Проверени са получени дарения в размер на 101 815 лв., 

или 45 на сто от общата стойност на даренията, отразени в ГФО на партията.  

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 2020 г.360 

                                                 
349 Одитни доказателства № VIII/03 и № VIII/04 
350 Прието на 10.05.2017 г., потв. Решение от 08.07.2017 г., изм. Решение от 28.10.2017 г. 
351 Одитно доказателство № VIII/01 
352 чрез ePay.bg и PayPal 
353 https://dabulgaria.bg/vklyuchi-se/plashtane-na-chlenski-vnos/ 
354 Одитни доказателства №№ VIII/01, VIII/04 и VIII/06 
355 Одитнo доказателствo № VIII/06 
356 Одитно доказателство №№ VIII/01, VIII/03 и VIII/06 
357 Одитно доказателство № VIII/03 
358 Виж т. 3 „Създаване и поддържане на публичен регистър“ от настоящия раздел 
359 https://dabulgaria.bg/ 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. 
Други приходи от 

дейността 
3 468 1,14 

2. Приходи от членски внос 74 018 24,25 

3. Приходи от дарения  224 879 73,68 

4. 
Приходи от преоценка на 

финансови активи 
2 853 0,93 

 Общо: 305 219 100 

https://dabulgaria.bg/vklyuchi-se/plashtane-na-chlenski-vnos/
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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.361 

Финансирането на дейността на ПП „Движение Да България“ за 2020 г. е в 

съответствие с нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП „Движение Да България” са отчетени разходи в размер на  

254 хил. лв.362, от които за регламентирана дейност - 247 хил. лв. и финансови разходи -  

7 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: материали - канцеларски и 

други материали, електроенергия, вода, топлинна енергия; външни услуги – телефонни, 

пощенски и куриерски услуги, интернет, електрони медии (излъчване на радио съобщения); 

плакати, флаери, брошури и други; масови прояви; заплати и осигуровки; и финансови 

разходи, определени като несъществени по характер и по стойност за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 152 887 лв., определени като съществени по 

характер и стойност за целите на одита. 
 

Проверените разходи са изразходвани за: 

реклама в електронни медии и издания, 

счетоводни и одиторски услуги, рекламно 

обслужване, наеми на офис помещения и зали и 

други разходи за външни услуги. Извършените 

разходи са документално обосновани, 

осчетоводени са съгласно индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във 

финансовия отчет на политическата партия. Разходите са извършени за осигуряване 

работата на партийните структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за 

други присъщи дейности на партията.363  

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

присъщи за политическата партия. 

 

3. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Движение Да България“ 

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

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП364. В регистърa са вписани: 

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

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

устава представляват партията; годишният финансов отчет за 2020 г., както и отчетите за 

приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборните кампании за 

частичните избори за кметове на общини и кметовете на кметства и нови избори за 

кметове на кметства, проведени през 2020 г., в които партията е участвала. Вписани са и 

имената на дарителите, видът, размерът и целта на направените дарения, както и 

декларации за произход на дарените средства, надвишаващи размера на минималната 

работна заплата. При проверката е установено, че 22 от публикуваните декларации за 

                                                                                                                                                             
360 Одитни доказателства № VIII/01 и № VIII/03 
361 Одитни доказателства № VIII/01 и № VIII/03 
362 Одитно доказателство № VIII/03 
363 Одитни доказателства № VIII/01 и № VIII/03 
364 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1.  Разходи за външни услуги 152 689 

2.  Други разходи 199 

  Общо: 152 887 
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произход на дарени през 2020 г. средства365, са с отбелязана дата от 2021 г. Съгласно 

дадено обяснение от партията, причината за това е, че при изготвяне на годишния 

финансов отчет за 2020 г. е установено натрупване от поредица от единични дарения от 

едни и същи физически лица, които в своята съвкупност надхвърлят общата сума от една 

минимална работна заплата. В тези случаи сумата, посочена в съответната декларация е 

сбор от няколко единични дарения, постъпили през 2020 г., както и постъпването на 

дарения директно по банков път (или друг финансов инструмент), който процес изисква 

технологично време за проследяване на преводите на средства, намиране на контактна 

информация, осъществяване на връзка с дарителите и съответно събиране на 

декларациите.366 

Партията не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо 

имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.367  

В съответствие с изискванията на ЗПП на интернет страницата на 

ПП „Движение Да България“ се води публичен регистър, в който е оповестена 

изискуемата и възникналата през одитирания период информация. Част от 

представените декларации за произход на дарени на партията средства, публикувани в 

регистъра са с дата от 2021 г. 

 

Раздел девети 

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 

Финансовият отчет за 2020 г. на ПП ДПС, с приложена към него декларация по 

образец (с нулеви стойности) е представен на Сметната палата, съгласно изискванията  

на ЗПП368. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч369 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 изискванията370 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 2020 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 2020 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

                                                 
365 проверени при одита 
366 Одитно доказателство № VIII/05 
367 Одитно доказателство № VIII/05 
368 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
369 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
370 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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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.371 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 на 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 2020 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.372 

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.373 

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 2020 г. от ПП ДПС са отчетени приходи в размер на 2 283 728 лв.374, които са 

формирани от следните източници:  
 

От обхвата на проверката са 

изключени други приходи, 

определени на етап планиране като 

несъществени за целите на одита.  

Определени на етап планиране 

като съществени по характер са 

приходите от субсидия, а приходите 

от членски внос са определени като 

съществени по стойност за целите на 

одита. 

2.1.1. Приходи от държавна субсидия 

ПП ДПС получава държавна субсидия, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП. 

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

2 099 600 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.375 

                                                 
371 Одитно доказателство № IX/01 
372 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/02  
373 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/02 
374 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/02 
375 Одитни доказателства №№ 1, IX/01 и IX/02 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. 
Приходи от държавна 

субсидия 
2 099 600 91,94 

2. 
Приходи от членски 

внос 
   184 080 8,06 

3. Други приходи            48 - 

 Общо: 2 283 728 100 
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При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавна субсидия за обезпечаване на вземания от трети лица.376 

2.1.2. Приходи от членски внос 

Отчетените от ПП ДПС приходи от членски внос за 2020 г. са в размер на  

184 080 лв.377 

При проверката на членския внос са изпълнени одитни процедури върху извадкови 

единици - местни структури на партията, отчели приходи от членски внос: Пловдив, 

Благоевград, Добрич, Разград, Варна, Бургас, Търговище, Русе, Сливен, Ловеч, София – 

област, Монтана, Кюстендил и Перник, представляващи 48 на сто от всички структури.  

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 70 740 лв., или 38 на сто от отразения в 

ГФО приход от членски внос.378  

Размерът на членския внос е определен с решение379 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.380 

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.381  

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.382 

Финансирането на дейността на ПП ДПС за 2020 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП ДПС са отчетени разходи в размер на 2 694 хил. лв.383, от които за 

регламентирана дейност – 80 хил. лв., административни разходи – 2 610 хил. лв. и 

финансови разходи - 4 хил. лв. 

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

материали; електрическа и топлинна енергия; вода; гориво; телефонни услуги; поддръжка 

на домейн и софтуер; ремонт и поддръжка на автомобили; абонамент и медийни изяви; 

заплати и осигуровки; данъци и такси; и други, определени като несъществени по 

характер и по стойност за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 977 566 лв., определени като съществени по 

стойност и по характер за целите на одита:  
 

                                                 
376 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/02  
377 Одитни доказателства №№ IX/01, IX/02, IX/03 и IX/04 
378 Одитни доказателства №№ IX/02, № IX/03 и IX/04 
379 Решение № 5/28.02.2014 г. 
380 Одитни доказателства № IX/03 и № IX/04 
381 Одитни доказателства №№ IX/02, № IX/03 и IX/04 
382 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/02 
383 Одитни доказателства № IX/01 и № IX/02 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1.  Разходи за материали 283 190 
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Средствата са разходвани за: рекламни 

и други материали; куриерски и копирни 

услуги, такси и други; наеми 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; членски внос в 

международни организации и алианси; организиране на мероприятия и други. Проверени 

са и разходи за 8 дарения в размер на 79 847 лв., направени под формата на предоставени 

парични и непарични средства за подпомагане дейността на лечебно заведение и детска 

градина, за хуманитарни пакети и материали.384 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия. 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 изискванията385 на ЗПП.386 

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 13 имота - частна държавна собственост и 

79 имота - частна общинска собственост.387  

От партията през 2020 г. са сключени договори за безвъзмездно ползване на нови 

имоти с общини Свищов, Гурково и Левски.388 

През одитирания период партията ползва безвъзмездно 4 имота - частна държавна 

собственост389 и 12 имота - частна общинска собственост390 (съгласно сключени договори 

през 2019 г.); един имот - частна държавна собственост391 и 27 имота - частна общинска 

собственост392, съгласно подписани анекси и допълнителни споразумения от 2019 г.; както 

и един имот – частна общинска собственост393 - на основание писмо на кмета на 

съответната община.394 

През 2020 г. са сключени 35 договора за безвъзмездно предоставяне на имоти, 

ползвани от партията под наем, в т.ч. 5 имота - частна държавна собственост395 и 30 имота 

- частна общинска собственост396, като за имотите, предоставени от община Пловдив 

наемните вноски не са заплащани в срок до подписването на договорите.397 

Подписани са анекси към съществуващи договори за наем за 3 имота, предоставени 

от общини Раднево, Чепеларе и Провадия. Два имота - частна общинска собственост са 

                                                 
384 Одитни доказателства № IX/02 и № IX/05 
385 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
386 Одитни доказателства №№ IX/01, IX/02 и IX/05 
387 Одитни доказателства № IX/06 и № IX/07 
388 Одитни доказателства № IX/06 и № IX/07 
389 областни администрации Бургас, Варна (един договор за два имота) и Враца 
390 общини: Враца, Мъглиж, Момчилград, Ардино (три имота), Габрово, Севлиево (с. Петко Славейков), 

Стражица, Трявна и Шумен (два имота) 
391 областна администрация Пазарджик 
392 общини: Черноочене, Асеновград, Гоце Делчев, Белица, Главиница, Нова Загора, Антоново, Кубрат, Цар 

Калоян (два имота), Ветово, Плевен (четири имота), Кърджали, Троян, Севлиево (гр. Севлиево, ул. „Стефан 

Пешев“ № 51), Балчик, Генерал Тошево, Руен, Павликени, Омуртаг, Харманли, Свиленград и Столична 

община - райони Овча купел и Красно село 
393 община Добрич 
394 Одитни доказателства № IX/06 и № IX/07 
395 областни администрации Благоевград, Велико Търново, Добрич (два имота) и Ямбол 
396 общини: Поморие, Варна (три имота), Полски Тръмбеш, Козлодуй, Дряново, Перник, Пловдив (три 

имота), Русе (четири имота), Казанлък, Опака, Димитровград, Сандански, Ситово, Исперих, Лозница, Две 

Могили, Брезник, Ловеч, Каспичан и Столична община - райони Младост, Сердика, Изгрев и Илинден 
397 Одитни доказателства №№ IX/02, IX/06 и IX/07 

2.  Разходи за външни услуги 569 209 

3.  Други служебни разходи 45 320 

4.  Разходи за дарения 79 847 

  Общо:  977 566   
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предоставени за безвъзмездно ползване съгласно заповед на кмета на община Карлово, 

като до предоставянето им за безвъзмездно ползване, наемните вноски не са заплащани в 

срок. На основание решение на Общинския съвет на община Пещера партията ползва 

безвъзмездно един имот. За посочените 6 имота - частна общинска собственост, 

безвъзмездното право на ползване не е учредено чрез сключването на нови договори, 

съгласно разпоредбите на ЗПП.398 

През одитирания период са прекратени договорните отношения за един имот, 

предоставен от областна администрация Кюстендил.399 

За останалите 2 имота – частна държавна собственост, предоставени от областна 

администрация София продължават да действат към 31.12.2020 г. сключените договори за 

наем.400 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 23 626 лв., в т.ч. 

задължения от 2019 г.401, съответстват на определените в договорите размери и срокове, с 

изключение на 5 имота – частна общинска собственост402, за които е допуснато 

закъснение в плащането на наемните вноски.403 

Начислените и изплатени експлоатационни разходи за ползваните безвъзмездно  

9 имота – частна държавна собственост и 47 имота – частна общинска собственост са в 

размер на 47 295 лв. Към 31.12.2020 г. за 33 имота няма начислени и платени 

експлоатационни разходи.404 

ПП ДПС ползва предоставените под наем помещения, държавна и общинска 

собственост при спазване изискванията на сключените договори, с изключение на 5 

имота, за които е допуснато закъснение в плащането на наемните вноски.  

През 2020 г. от партията са сключени 5 договора за безвъзмездно ползване на 

имоти - частна държавна собственост и 33 договора за безвъзмездно ползване на имоти 

- частна общинска собственост. За три имота – частна общинска собственост не са 

сключени нови договори за безвъзмездно ползване, а са подписани анекси към 

действащите договори за наем. Два имота - частна общинска собственост са 

предоставени за безвъзмездно ползване на основание заповед на кмета на общината, а 

един имот - частна общинска собственост, е ползван безвъзмездно съгласно решение на 

Общинския съвет на съответната община, без да са сключени нови договори. 

Към 31.12.2020 г. от предоставените за безвъзмездно ползване 89 имота, 

държавна и общинска собственост, експлоатационни разходи в съответствие с 

изискванията на ЗПП са платени за 56 имота. 

 

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 ЗПП405 - 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; годишния финансов 

отчет за 2020 г.; разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество, чиято 

стойност надхвърля 1000 лв.; отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във 

връзка с предизборните кампании за проведените през 2020 г. нови и частични избори за 

кметове, в които партията е участвала: кметство Карагеоргиево, община Айтос; кметство 

Водно, община Дулово; кметство Къпиновци, община Исперих; кметство Брезен, община 

                                                 
398 Одитни доказателства №№ IX/02, IX/06 и IX/07 
399 Одитни доказателства №№ IX/02, IX/06 и IX/07 
400 Одитни доказателства № IX/06 и № IX/07 
401 в размер на 2 154 лв. 
402 общини Пловдив (три имота) и Карлово (два имота) 
403 Одитни доказателства № IX/02 и № IX/06  
404 Одитни доказателства № IX/02 и № IX/06 
405 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
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Ардино; кметство Соколино, община Момчилград; кметство Киченица, община Исперих; 

кметство Изворище, община Бургас; кметство Славяново, община Попово; кметство 

Кралево, община Търговище и кметство Соколаре, община Бяла Слатина. Вписани са и 

обстоятелствата, относно притежавани от партията три406 недвижими имота.407 

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. 

 

5. Финансиране на предизборната кампания – декларирани приходи и 

извършени разходи от ПП ДПС, във връзка с проведените частични избори за 

кметове на кметства и нови избори за кметове на кметства и кметове на общини, 

проведени през 2020 г. 

ПП ДПС участва частичните избори за кметове на общини и кметовете на кметства 

и нови избори за кметове на кметства, проведени през 2020 г. в 10 населени места. 

Извършена е проверка на декларираните приходи и извършени разходи над 

1 000 лв.408, във връзка с предизборната кампания за частични избори за кмет на кметство 

Соколаре, община Бяла Слатина. 

5.1. Частични избори за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина 

С Решение № 149 от 01.09.2020 г. ОИК Бяла Слатина регистрира кандидат на  

ПП ДПС за участие в частични избори за кмет на кметство Соколаре, община Бяла 

Слатина, проведени на 27.09.2020 г.409 

5.1.1. Изготвяне и представяне на отчет за приходите, разходите и поетите 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания и извлечение от банковата 

сметка за обслужване на предизборната кампания. 

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания на партията за участие в частични избори за кмет на кметство 

Соколаре, община Бяла Слатина, проведени на 27.09.2020 г., е изготвен и представен по 

образеца, утвърден от Сметната палата, и е придружен с извлечение от банковата сметка 

за обслужване на предизборната кампания, в съответствие с изискванията на с чл. 172,  

ал. 1 и ал. 4 от ИК. 

5.1.2. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП ДПС в отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във 

връзка с предизборната кампания за частични избори за кмет на кметство Соколаре, 

община Бяла Слатина, проведени на 27.09.2020 г. са отчетени приходи в размер на 1837 лв., 

представляващи собствени средства на партията, получени от държавна субсидия.410 

Декларираните приходи са документално обосновани, съответстват на 

установените и са осчетоводени от партията.411 

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

подпомагането на предизборната кампания, регламентирани с чл. 168, ал. 1 от ИК.  

5.1.3. Предоставяне на информация за публикуване в ЕРИК 

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

6, 8 и 9 от ИК, за които ПП ДПС е следвало да изпрати информация по време на 

предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.412 

5.1.4. Разходи и поети задължения за плащане за предизборната кампания 

                                                 
406 в гр. Видин, гр. Крумовград и гр. Смолян 
407 Одитно доказателство № IX/08 
408 чл. 172, ал. 6 от ИК 
409 https://oik0608.cik.bg/chmi27.09.2020/decisions/149/2020-09-01 
410 ПП ДПС получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП  
411 Одитни доказателства № IX/02 и № IX/09 
412 ЕРИК 
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Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания от ПП ДПС, участник в частични избори за кмет на кметство Соколаре, община 

Бяла Слатина, проведени на 27.09.2020 г., е 1837 лв. Партията няма отчетени и установени 

поети задължения за плащане във връзка с предизборната си кампания.413 

Отчетените разходи са предназначени за материали – 1337 лв. и външни услуги 

(закупуването на плакати) – 500 лв.  

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи 

и установените на база първична документация. Извършените разходи са документално 

обосновани.414 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че разходите са в размер под 1000 лв., поради което не 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно изискването на  

чл. 170, ал. 1 от ИК.415 

5.1.5. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 1837 лв. 

Общият размер на изразходваните средства за финансиране на кампанията на  

ПП ДПС е 1837 лв. и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 5 от ИК, в рамките на ал. 1, 

т. 4 от същата норма, максимален общ размер на финансиране на предизборната кампания 

за кмет на кметство.416 

От ПП ДПС са спазени изискванията за представяне пред Сметната палата на 

отчета за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната 

кампания за частични избори за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина. 

Спазени изискванията на ИК относно източниците на финансиране на 

предизборната кампания и законовите забрани за финансиране и подпомагане на 

предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи и разходи във връзка с предизборната 

кампания съответстват на декларираните в отчета на ПП ДПС. 

Спазени са от партията законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за кмет на кметство. 

 

Раздел десети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“  

(ПП ДСБ) 

Политическа партия „Демократи за силна България“ е вписана в регистъра на 

политическите партии в СГС с решение от 17.06.2004 г., по фирмено дело № 6019/2004 г. 

Политическата партия се представлява от Атанас Петров Атанасов, председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2020 г. на ПП ДСБ, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща имената на физически лица, направили парични дарения, е 

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП417.  

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч418 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

                                                 
413 Одитни доказателства № IX/02 и № IX/09 
414 Одитно доказателство № IX/02 
415 Одитно доказателство № IX/09 
416 Одитни доказателства № IX/02 и № IX/09 
417 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
418 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
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Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от управителят на счетоводното предприятие, съставило отчета, в съответствие 

с изискванията419 на ЗСч. 

През одитирания период ПП ДСБ отчита приходи и разходи под 50 000 лв., поради 

което е отпаднала необходимостта от извършване на независим финансов одит и заверка 

на ГФО за 2020 г.  

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2020 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП ДСБ е организирана и се поддържа съобразно 

утвърдените 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.420 Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, от счетоводно предприятие, 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 ДСБ 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 ДСБ за 2020 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.421 

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.422 

От ПП ДСБ 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 2020 г. от ПП ДСБ са отчетени приходи в размер на 48 430 лв.423, които са 

формирани от следните източници:  
 

                                                 
419 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
420 Одитно доказателство № X/01 
421 Одитно доказателство № X/02 
422 Одитни доказателства № X/01 и № X/02 
423 Одитно доказателство № X/02 
424 отписани задължения за плащане 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Приходи от членски внос 1 811 4,17 

2. Приходи от дарения 30 510 64,58 

3. Други приходи424 13 655  27,08 

4.  Приходи от продажба на 2 454 4,17 
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На етап планиране, за 

целите на одита, като съществени 

по характер са определени всички приходи. 

2.1.1. ПП ДСБ не получава държавна субсидия през 2020 г. През 2019 г. в 

изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП425, 

от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП ДСБ за периода от  

26.05.2016 г. до 25.03.2017 г., като получените повече средства (47 078 лв.) следва да 

бъдат възстановени по централния бюджет. Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 6 и ал. 7 от 

ПЗР на горецитирания закон426, средствата следва да се възстановят до 31.01.2021 г., а 

след тази дата, се събират от Националната агенция за приходите. Към 01.09.2021 г. от 

партията не са възстановени средствата.427 

2.1.2. Приходи от членски внос. 

Отчетените от ПП ДСБ приходи от членски внос са в размер на 1811 лв.428 

Формирането и отчитането на средствата от членски внос е регламентирано с 

Устава на ПП ДСБ и Правилник за дейността на главния секретар на ПП ДСБ.429  

Проверени са първични счетоводни документи, поименни справки и отчети за 

внесен членски внос в размер на 1811 лв.430 

В проверените приходни касови ордери, квитанции от квитанционни книги и 

поименни списъци, отразяващи постъпилите приходи от членски внос на местни 

структури на партията е обозначен източникът на прихода - имената на членовете от 

съответната местна структура. Констатирано е съответствие по стойност между 

проверените първични документи и отчетените приходи от членски внос.431  

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки, определени в индивидуалния сметкоплан при спазване на 

счетоводната политика на партията.432 

2.1.3. Приходи от дарения 

През 2020 г. от ПП ДСБ са отчетени приходи от парични дарения433, без условие, 

от физически лица в размер на 30 510 лв. Шест от даренията надвишават размера на една 

минимална работна заплата и в изпълнение на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПП от дарителите са 

представени декларации за произход на средствата, които са публикувани на интернет 

страницата на партията.434  

Приходите от даренията са документално обосновани, осчетоводени са по 

съответната счетоводна сметка, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията.435 

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. 

2.1.4. Други приходи  

                                                 
425 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
426 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
427 Одитни доказателства № 1 и № 2; https://www.minfin.bg/ 
428 Одитно доказателство № X/02 
429 Одитно доказателство № X/02; Устав на ПП ДСБ – Демократи за силна България (dsb.bg) 
430 Одитно доказателство № X/03 
431 Одитни доказателства № X/02 и № X/03 
432 Одитни доказателства №№ X/01, X/02 и X/03 
433 22 дарения 
434 Демократи за силна България (dsb.bg) 
435 Одитни доказателства № X/02 и № X/06 

материали 

 Общо: 48 430 100 

https://dsb.bg/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bf-%d0%b4%d1%81%d0%b1/
https://dsb.bg/
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От ПП ДСБ са отчетени други приходи от регламентирана дейност в размер 

13 655 лв., представляващи отписани задължение за плащане поради изтекъл давностен 

срок, към доставчици за извършена услуга.436  

2.1.5. Приходи от продажба на материали 

От партията са отчетени приходи в размер на 2454 лв., представляващи продажба 

на брандирани предпазни маски. Постъпилите средства са документално обосновани и 

осчетоводени по съответните счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и 

при спазване на счетоводната политика на партията437. 

Финансирането на дейността на ПП ДСБ за 2020 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

Към 01.09.2021 г. невъзстановените от партията средства от надвзета 

държавна субсидия са в размер на 47 078 лв.  

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП ДСБ са отчетени разходи в размер на 45 хил. лв.438, от които за 

регламентирана дейност - 4 хил. лв., административни разходи - 39 хил. лв.; разходи за 

оперативна дейност - 2 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: материали; електрическа 

енергия, вода, топлоенергия, местни данъци, пощенски, телефонни и куриерски услуги; 

заплати и осигуровки, амортизации и други, определени като несъществени по характер и 

по стойност за целите на одита.  

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

одита разходи, в размер на 16 450 лв. 
 

Средствата са изразходвани за охрана, 

интернет, счетоводни и одиторски услуги, 

наеми на помещения държавна и общинска 

собственост, предпазни материали, банкови 

такси и други. Проверените разходи са 

документално обосновани, осчетоводени са 

съгласно индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет 

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

структури и за други, присъщи на партията дейности.439 

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 2020 г. ПП ДСБ ползва 2 имота, в т.ч. един имот - частна общинска 

собственост440, съгласно действащ договор за наем, прекратен от 01.08.2020 г. и един имот 

- частна държавна собственост441, с изтекъл срок на договора за наем, като през 

одитирания период имотът е доброволно предаден на областната администрация. 

Начислените наемни вноски са в размер на 1051 лв., като от тях през годината са платени 

637 лв. Размерът на платените наемни вноски за ползвания имот - частна общинска 

собственост съответства на договорените, срокът за плащане е спазван с изключение на 

допусната забава на плащанията за 2 месеца.442 

                                                 
436 Одитно доказателство № X/02 
437 Одитно доказателство № X/02 
438 Одитно доказателство № X/02 
439 Одитни доказателства № X/01 и № X/02 
440 предоставен от община Русе 
441 предоставен от областна администрация Варна 
442 Одитно доказателство № X/04 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1. Административни разходи 13 996 

2. 
Разходи за оперативна 

дейност 
2 454 

 Общо: 16 450 
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Към края на одитирания период443 с договор за заем за послужване на партията е 

предоставен имот - частна общинска собственост от община Русе за безвъзмездно 

ползване. За ползвания имот не са начислявани и плащани експлоатационни разходи.444 

От партията са отчетени задължения към 31.12.2020 г. в размер на 19 751 лв., за 

имоти, ползвани преди одитирарания период. През 2020 г. са извършени плащания на 

задължения за предходен период, за 2 имота, предоставени от Столична община - район 

„Подуене“, в размер на 1960 лв. 445 

ПП ДСБ ползва предоставеното под наем помещение – частна общинска 

собственост при спазване изискванията на сключения договор и ЗПП, с изключение на 

допусната забава на плащанията за два месеца. 

През одитирания период от партията е сключен един договор за безвъзмездно 

ползване на имот – частна общинска собственост. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата446 на ПП ДСБ е установено, че e 

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

за вписване по реда на ЗПП447. В регистъра са вписани: 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; 

дарителите и видът, размерът и целта на направените дарения, както и шест декларации за 

произход на средствата, надвишаващи размера на една минимална работна заплата; 

годишният финансов отчет за 2020 г.448 

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

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

одитирания период информация. 

 

Раздел единадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ“ (ПП ЗС „Ал. Стамболийски“) 

Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ е вписана в 

регистъра на политическите партии в СГС с решение от 21.04.1993 г., по фирмено дело  

№ 7371/1993 г. 

Политическата партия се представлява от Спас Янев Панчев, председател. 

 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2020 г. на ПП ЗС „Ал. Стамболийски“, с приложена към него 

декларация по образец, съдържаща списък на физическите лица, направили парични 

дарения, е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП449. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч450 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 на отчета, в съответствие с изискванията451 на ЗСч. 

                                                 
443 на 20.11.2020 г. 
444 Одитно доказателство № X/04 
445 Одитни доказателства № X/02 и № X/04 
446 Демократи за силна България (dsb.bg) 
447 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
448 Одитно доказателство № X/05 
449 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
450 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
451 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 

https://dsb.bg/
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През одитирания период ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ отчита приходи и разходи под 

50 000 лв., поради което е отпаднала необходимостта от извършване на независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2020 г.  

От ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и 

приложимите счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за 

представяне в Сметната палата на финансовия отчет за 2020 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ 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.452 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 лице по трудово правоотношение с партията, на основата 

на документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитични регистри на 

партията.453 

Счетоводната система на ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ 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 ЗС „Ал. Стамболийски“, за 2020 г. не са 

отразени дългосрочни финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.454 

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.455 

От ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ 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 

2.2. Формиране на приходи 

За 2020 г. от ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ са отчетени приходи в размер на  

39 000 лв.456, които са формирани от дарения от физически лица.  

На етапа на планиране, отчетените приходи от дарения са определени като 

съществени по стойност за целите на одита. 

2.1.1. Приходи от дарения 

През 2020 г. ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ е получила 41 парични дарения в размер 

на 39 000 лв. от 38 физически лица.457 Всички получени дарения, с изключение на едно, са 

в размер над една минимална работна заплата и за тях са  представени декларации за 

произход на средствата, които са публикувани на интернет страницата на партията.458  

                                                 
452 Одитно доказателство № XI/01 
453 Одитни доказателства № XI/01 и № XI/02 
454 Одитно доказателствo № XI/02 
455 Одитни доказателства № XI/01 и № XI/02 
456 Одитно доказателство № XI/02 
457 Одитно доказателство № XI/02 
458 www.bznsas.org 
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Приходите от паричните дарения са документално обосновани, осчетоводени са по 

съответната счетоводна сметка съгласно индивидуалния сметкоплан, при спазване на 

счетоводната политика и са отразени в ГФО на партията.459 

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.460 

2.1.2. През 2019 г. в изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на 

Закона за изменение на ЗПП461, от МФ е преизчислена годишна държавна субсидия на  

ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ за периода от 26.05.2016 г. до 30.06.2018 г., като получените 

повече средства (22 784 лв.) следва да бъдат възстановени по централния бюджет. 

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 6 и ал. 7 от ПЗР на горецитирания закон462, средствата 

следва да се възстановят до 31.01.2021 г., а след тази дата, се събират от Националната 

агенция за приходите. От ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ доброволно на 03.02.2021 г. е 

възстановена държавна субсидия в размер на 7 784 лв. Към 01.09.2021 г. от партията са 

дължими средства в размер на 15 000 лв.463 

Финансирането на дейността на ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

Към 01.09.2021 г. невъзстановените от партията средства от надвзета 

държавна субсидия са в размер на 15 000 лв. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ са отчетени разходи в размер на  

38 хил. лв.464, от които за регламентирана дейност - 28 хил. лв., административни  

разходи - 9 хил. лв. и финансови разходи - 1 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: електрическа енергия, 

канцеларски материали, амортизации, заплати и осигуровки, данъци и такси и други.  

Проверени са разходи, в размер на 8 300 лв., определени като съществени по 

характер и по стойност за целите на одита: 
 

Средствата са разходвани за: куриерски 

услуги и абонамент, телефони, поддръжка на 

сайт, интернет, одит, наеми за ползваните от 

партията имоти и други. Проверените разходи са 

документално обосновани, осчетоводени са 

съгласно индивидуалния сметкоплан и 

съответстват на отразените във финансовия отчет на политическата партия. Разходите са 

извършени за осигуряване работата на партийните структури, за организиране и 

провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията.465 

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

присъщи за политическата партия. 

 

                                                 
459 Одитни доказателства № XI/01 и № XI/02  
460 Одитни доказателства № XI/01 и № XI/02 
461 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
462 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
463 Одитни доказателства №№ 2, XI/02 и XI/03 
464 Одитни доказателства № XI/01 и № XI/02  
465 Одитни доказателства №XI/01 № XI/02 

№ Вид разходи Размер 

(в лв.) 

1. 
Разходи за 

външни услуги 
6 301 

2. Разходи за наеми 1 999 

 Общо 8 300 
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3. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините 

През одитирания период ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ ползва общо 6 имотa – един 

имот - частна държавна собственост, предоставен от областна администрация Велико 

Търново и 5 имота – частна общинска собственост, предоставени от общини Белене, Гоце 

Делчев, Пловдив, Пирдоп и Казанлък.466 

Под наем са ползвани 3 имота467, съгласно сключени договори за наем, а един 

имот468 е ползван без действащ договор. През 2020 г. от партията са платени наемни 

вноски в размер на 1657 лв. за ползваните имоти, в съответствие със сключените 

договори, с изключение на имот, предоставен от община Гоце Делчев, ползван без 

заплащане на наемни вноски и имот, предоставен от община Пирдоп, ползван без 

заплащане на наемни вноски след м. април 2020 г.469  

През 2020 г. партията ползва безвъзмездно предоставени имоти от областна 

администрация Велико Търново и община Белене, съгласно подписани допълнително 

споразумение от 2019 г. и договор от 2020 г. Заплатени са експлоатационни разходи в 

размер на 267 лв.470 

Към 31.12.2020 г. ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ ползва предоставени един имот – 

частна държавна собственост и пет имота – частна общинска собственост. 

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ 

е установено, че e създаден и се води публичен регистър471, в който са оповестени 

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП472 - наименованието на партията; 

седалището и адресът на управление; уставът; имената на членовете на ръководните и 

контролните органи на партията и на лицата, които съгласно устава я представляват, 

годишния финансов отчет за 2020 г., информация за дарителите, видът, размерът и целта 

на направените дарения, както и декларации за произход на дарените средства, 

надвишаващи размера на минималната работна заплата.473 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП ЗС „Ал. 

Стамболийски“ се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и 

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел дванадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ” 

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 2020 г. на ПП КПБ, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща имената на две физически лица, направили парични дарения, е 

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП474. 

                                                 
466 Одитни доказателства № XI/04 и XI/05 
467 предоставени от общини Пловдив, Пирдоп и Гоце Делчев 
468 предоставен от община Казанлък 
469 Одитни доказателства № XI/04 и №XI/05 
470 Одитни доказателства № XI/04 и №XI/05 
471 www.bznsas.org 
472 Одитно доказателство № XI/06 
473 www.bznsas.org 
474 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
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Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч475 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 изискванията476 на ЗСч. 

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 2020 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 2020 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. Счетоводното отчитане на партията е възложено на лице, наето по 

граждански договор с ПП КПБ. За обработването на счетоводната информация не се 

прилага автоматизирана система.477 

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 2020 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и кооперации.478 

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.479 

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 2020 г. от ПП КПБ са отчетени приходи в размер на 42 489 лв.480, които са 

формирани от следните източници: 
 

                                                 
475 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
476 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
477 Одитни доказателства №№ XII/01, XII/02 и XII/03 
478 Одитни доказателства № XII/01 и № XII/02 
479 Одитни доказателства № XII/01 и № XII/02 
480 Одитни доказателства № XII/01 и № XII/02 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. 
Приходи от държавна 

субсидия 
41 000 96,50 
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Определени на етап 

планиране, като съществени по 

стойност за целите на одита са 

приходите от държавна субсидия, 

членски внос и дарения. 

 2.1.1. Приходи от държавна субсидия 

ПП КПБ получава държавна субсидия, съгласно на чл. 25, ал. 1 от ЗПП.  

Държавната субсидия за 2020 г. се разпределя съгласно коалиционно споразумение 

по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 20.05.2020 г. между ПП БСП, ПП КПБ, ПП „Нова зора“, ПП ПК 

„Екогласност“ и ПП ПК „Тракия“, участващи в състава на Коалиция „БСП за 

България“.481 

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

41 000 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.482 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.483 

2.1.2. Приходи от членски внос 

За 2020 г. от ПП КПБ са отчетени приходи от членски внос в общ размер  

на 1314 лв.484  

Редът за събиране, отчитане и разходване на членския внос се осъществява 

съгласно Устава на партията485. Събраният членски внос се отразява във ведомост за всяка 

партийно-организационна структура, в която е посочено името на съответния партиен 

член и внесената от него сума. Констатирано е съответствие по стойност между 

проверените първични документи и отчетените приходи от членски внос. Приходите от 

членски внос са осчетоводени по съответната счетоводна сметка, съгласно индивидуалния 

сметкоплан при спазване на счетоводната политика на партията.486  

2.1.3. Приходи от дарения 

През 2020 г. ПП КПБ е получила две парични дарения в размер на 175 лв. от две 

физически лица.487 Даренията са в размер под една минимална работна заплата и не е 

възникнало обстоятелство за подаване на декларация за произход на средствата.  

Постъпилите средства са документално обосновани, осчетоводени са по 

съответната счетоводна сметка съгласно индивидуалния сметкоплан, при спазване на 

счетоводната политика и са отразен в ГФО на партията.488 

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.489 

Финансирането на дейността на ПП КПБ е в съответствие с нормативните 

изисквания. 

 

                                                 
481 Одитно доказателство № III/04 
482 Одитно доказателство №№ 1, XII/01 и XII/02 
483 Одитно доказателство № XII/02 
484 Одитни доказателства № XII/01 и № XII/02 
485 чл. 43 и чл. 44 от Устава на ПП КПБ 
486 Одитни доказателства №№ XII/01, XII/02, XII/07 и XII/08 
487 Одитно доказателство № XII/04 
488 Одитни доказателства №№ XII/01, XII/02 и XII/04 
489 Одитни доказателства № XII/01 №XII/02 

2. 
Приходи от членски 

внос 
1 314 3,09 

3. Приходи от дарения 175 0,41 

 Общо: 42 489 100 
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2. Извършване на разходи 

От ПП КПБ за 2020 г. са отчетени разходи в размер на 55 хил. лв.490, от които 

административни разходи - 53 хил. лв. и разходи за регламентирана дейност- 2 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: материали; телефонни и 

пощенски услуги; такси; амортизации; заплати и осигуровки; финансови разходи и други, 

определени като съществени по характер и по стойност за целите на одита. 

Проверени са разходи, в размер на 10 200 лв., определени като съществени по 

характер и по стойност за целите на одита. 
 

Средствата са разходвани за: одит, 

интернет, компютърни услуги, поддръжка на 

сграда, абонаменти за вестници и списания, 

командировки в страната и чужбина за 

организиране на срещи и организационна 

дейност в политическо-партийни организации. Проверените разходи са документално 

обосновани, осчетоводени са съгласно индивидуалния сметкоплан и съответстват на 

отразените във финансовия отчет на политическата партия. Разходите са извършени за 

осигуряване работата на партийните структури, за организиране и провеждане на 

мероприятия и за други присъщи дейности на партията.491 

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. Договорът с 

община Гълъбово е прекратен през м. май 2020 г., а договорът с община Павликени - през 

м. януари 2021 г. През одитирания период от партията не са заплащани наемни вноски за 

ползваните имоти.492 

ПП КПБ ползва предоставените под наем две помещения – частна общинска 

собственост без да е плащана наемна цена, в несъответствие с изискванията на 

сключените договори.  

 

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 регистър493, в който са оповестени възникналите 

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП494: наименованието на партията; седалището и 

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

органи на партията и на лицата, които съгласно устава я представляват; годишния 

финансов отчет за 2020 г. и доклад на независимия одитор, както и информация за 

дарителите, видът, размерът и целта на направените дарения.495 

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. 

 

                                                 
490 Одитно доказателство № XII/01 и № XII/02 
491 Одитни доказателства №№ XII/01, XII/02 и II/04 
492 Одитни доказателства №№ XII/02, XII/05 и № XII/06 
493 http://comparty.bg/public_register_kpb/ 
494 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
495 Одитно доказателство № XII/09 

№ 

 

Вид разходи Размер 

(в лв.) 

1. Разходи за външни услуги 2 427 

2. Разходи за командировки 7 773 

 Общо 10 200 
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Раздел тринадесети 

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 2020 г. на ПП НФСБ, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща имената на физическо лице, направило дарение е представен на 

Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП496. 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч497 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. 498 

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 2020 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 2020 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. 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 договор499. 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.500 

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 

В годишния финансов отчет на ПП НФСБ за 2020 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.501 

                                                 
496 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
497 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
498 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
499 Одитно доказателство № XIII/02 
500 Одитно доказателство № XIII/01 
501 Одитно доказателство № XIII/04  
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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.502 

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 2020 г. от ПП НФСБ са отчетени приходи в размер на 810 238 лв.503, които са 

формирани от следните източници:  
 

Определени на етап 

планиране, като 

съществени по характер за 

целите на одита са 

приходите от дарения и 

държавна субсидия, а 

приходите от други 

продажби, членски внос и 

от операции с инвестиции 

са определени като 

несъществени. 

2.1.1. Приходи от държавна субсидия  

ПП НФСБ получава държавна субсидия, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.  

Държавната субсидия за ПП НФСБ се определя505 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.506 

В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПРЗ на Закона за изменение на 

ЗПП507, от МФ е преизчислена държавната субсидия на ПП НФСБ за периода от 

26.05.2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените повече 

средства (542 137 лв.) следва да се възстановят по централния бюджет. 

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 2 от ПЗР от Закона за изменение на ЗПП508, 

МФ предоставя петдесет на сто от полагаемата субсидията за 2020 г. на партията.  

Общият размер на отчетената държавна субсидия от ПП НФСБ, отразена в 

годишния финансов отчет на партията за 2020 г. е 793 117 лв., и представлява  размера на 

субсидията за възстановяване509 и реално получената субсидия за 2020 г.510.511 Към 

18.12.2020 г. всички средства са възстановени по централния бюджет.512  

Получената субсидия за 2020 г. е в размер на 317 326 лв. и съответства по размер 

на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите средства от държавна 

                                                 
502 Одитни доказателства № XIII/01 и № XIII/04 
503 Одитни доказателства № XIII/01 и № XIII/04 
504 префактуриране на ел. енергия 
505 т. 10 от споразумението 
506 Одитно доказателство № II/03 
507 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
508 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
509 475 791 лв. 
510 317 326 лв. 
511 В приложението към ГФО на партията е оповестено, че през 2020 г. част от полагаемата субсидия е 

удържана като надвнесена и възстановена в централния бюджет (476 хил. за 2020 г.). 
512 Одитни доказателства № 1 и № 2 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Приходи от субсидия 793 117  97, 89 

2. Приходи от членски внос 5 772  0,71 

3. Приходи от дарения 780  0,1 

4. Приходи от други продажби504 3 765  0,46 

5. 
Приходи от операции с инвестиции 

(отписване по давност) 
6 804  0,84 

 Общо: 810 238 100 
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субсидия е извършено по определената в индивидуалния сметкоплан счетоводна сметка и 

е в съответствие с приетата счетоводна политика на партията.513   

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.514 

2.1.2. Приходи от дарения 

През 2020 г. ПП НФСБ е получила едно парично дарение без условие от физическо 

лице в размер на 780 лв. Представена е декларация за произход на средствата, която е 

публикувана на интернет страницата на партията.515  

Приходите от полученото дарение са документално обосновани, осчетоводени са 

по съответната счетоводна сметка, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2020 г.516 

При извършените проверки не е установено получаването на средства от анонимни 

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

предприятия, религиозни институции, 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.517 

Финансирането на дейността на ПП НФСБ за 2020 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП НФСБ са отчетени разходи за регламентирана дейност в размер на 

964 хил. лв., в т.ч. 963 хил. лв. разходи по икономически елементи и 1 хил. лв. финансови 

разходи.518 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: гориво, канцеларски, рекламни 

и други материали, топлинна и електрическа енергия, представителни разходи, плакати, 

флаери, диплянки, брошури, авточасти и консумативи; абонамент, авто услуги, куриерски 

и пощенски услуги, телефони, охрана, медийно обслужване; амортизации; заплати и 

осигуровки; лихви; финансови разходи и други, определени като несъществени по 

характер и по стойност за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 745 712 лв., определени, като съществени по 

стойност и по характер за целите на одита.  
 

Средствата са разходвани за: наеми на 

помещения, предоставени от физически и 

юридически лица, държавата и общини и наеми 

на транспортни средства; възнаграждения по 

граждански договори за координационна 

дейност, изготвяне на инструкции, провеждане 

на обучения, счетоводни и правни услуги; социологически проучвания и други разходи за 

външни услуги; възстановяване на държавна субсидия, наеми от минали години към 

общини, данъци, такси и застраховки. От партията са направени две парични дарения за 

лечение и фото услуги, както и едно непарично дарение за закупуване на респираторни 

апарати, в общ размер на 27 070 лв. Проверените разходи са документално обосновани, 

осчетоводени са съгласно индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във 

финансовия отчет на политическата партия. Разходите са извършени за осигуряване 

                                                 
513 Одитни доказателства №№ 1, XIII/01 и XIII/04 
514 Одитно доказателство № XIII/04  
515 Одитни доказателства № XIII/03 и № XIII/04; https://nfsb.bg/ 
516 Одитни доказателства № XIII/01 и № XIII/04 
517 Одитно доказателство № XIII/04 
518 Одитни доказателства № XIII/01 и № XIII/04 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1.  Разходи за външни услуги 208 773 

2.  Други разходи - служебни 536 939 

  Общо:  745 712   
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работата на партийните структури, за организиране и провеждане на мероприятия и за 

други присъщи дейности на партията.519  

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 38 имота, в т.ч. 34 имота – частна 

общинска собственост и 4 имота – частна държавна собственост.520 

Съгласно информация, предоставена от партията през 2020 г. са прекратени 

договорните отношения за ползвани 5 имота, предоставени от областна администрация  

Враца и общини Ловеч, Червен бряг, Казанлък и Нови пазар, а за един имот, предоставен 

от община Пловдив521, договорът за наем е изтекъл и имотът е предаден на общината.522  

През годината под наем са ползвани един имот523 - частна държавна собственост и 

12 имота524 - частна общинска собственост. Имотите, предоставени от областна 

администрация София и общини Стражица, Търговище, Плевен, Пловдив525, Каспичан и 

Разград са ползвани без заплащане на наемна цена. От партията са отчетени задължения за 

ползвания имот, предоставен от областна администрация София в размер на 51 612 лв., в 

т.ч. 39 468 лв. за предходен период. За имотите, предоставени от общини Варна, Червен 

бряг, Русе, Нови пазар, Карлово и Казанлък са платени наемни вноски за 2020 г. в размер 

на 582 лв., както и задължения за предходен период в размер на 907 лв.526 

През 2020 г. са платени и наемни вноски в размер на 500 лв. за предходен период за 

ползвани имоти в Ловеч, Стражица, Самоков, Чирпан, Каспичан и Тунджа.527 

Към 31.12.2020 г. партията ползва съгласно договори за наем един имот – частна 

държавна собственост528 и три имота - частна общинска собственост529.530 

Два имота – частна държавна собственост531 и 8 имота - частна общинска 

собственост532 са ползвани през 2020 г. безвъзмездно, съгласно подписани през 2019 г. 

договори, анекси и споразумения.533 

През одитирания период за 7 имота, ползвани от партията под наем, са сключени 

договори за безвъзмездно ползване с общини Варна, Русе, Разград, Каспичан, Перник, 

Казанлък534 и Димитровград. Три нови имота са предоставени за безвъзмездно ползване 

на партията от общини Пловдив, Сливен и Благоевград през 2020 г.535 

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

договори за наем, с общини Провадия, Котел и Ловеч536, а два имота са ползвани 

безвъзмездно съгласно писма от кметовете на общини Чирпан и Самоков. Безвъзмездното 

                                                 
519 Одитни доказателства № XIII/01 и № XIII/04 
520 Одитни доказателства № XIII/05 и № XIII/07 
521 гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Пазарище“ № 1 
522 Одитни доказателства № XIII/06 и № XIII/07 
523 предоставен от областна администрация София 
524 предоставени от общини Стражица, Варна, Червен бряг, Казанлък, Карлово, Плевен, Пловдив, Русе, 

Търговище, Нови пазар, Разград и Каспичан 
525 гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Пазарище“ № 1 
526 Одитни доказателства № XIII/04 и № XIII/07 
527 Одитно доказателство № XIII/07 
528 областна администрация София 
529 общини Стражица, Търговище и Плевен 
530 Одитни доказателства № XIII/06 и № XIII/07 
531 предоставени от областни администрации Враца (прекратен през 2020 г.) и Велико Търново  
532 предоставени от общини Айтос, Видин, Трявна, Карнобат, Севлиево, Дупница, Асеновград и Харманли 
533 Одитни доказателства № XIII/05 и № XIII/07 
534 прекратен през 2020 г. 
535 Одитни доказателства №№ XIII/05, XIII/06 и XIII/07 
536 прекратен през 2020 г. 
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право на ползване на посочените 5 имота не е учредено чрез сключването на нови 

договори, съгласно разпоредбите на ЗПП.537 

По информация от партията един имот, предоставен от областна администрация 

Смолян и пет имота, предоставени от общини Карлово, Тунджа, Бургас, Поморие и 

Силистра са ползвани безвъзмездно през одитирания период.538 

През 2020 г. за 13 имота, предоставени за безвъзмездно ползване са платени 

експлоатационни разходи в размер на 3218 лв. Срокът за плащане е спазван, с изключение 

на плащанията за един имот, предоставен от община Дупница, където е допуснато 

неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца. За 18 имота, ползвани 

безвъзмездно няма отчетени експлоатационни разходи.539  

ПП НФСБ ползва предоставените под наем помещения, частна държавна и 

частна общинска собственост при спазване изискванията на сключените договори. 

Допуснато е неплащане на наемна цена за един имот - частна държавна собственост и 6 

имота - частна общинска собственост.  

През 2020 г. от партията са сключени 10 договора за безвъзмездно ползване на 

имоти - частна общинска собственост. За 3 имота – частна общинска собственост, не 

са сключени нови договори за безвъзмездно ползване, а са подписани анекси и 

споразумение към договори за наем. Два имота - частна общинска собственост са 

ползвани безвъзмездно съгласно писма на кметовете на съответните общини, без да са 

сключени нови договори.  

През одитирания период са платени експлоатационни разходи за предоставени 

безвъзмездно имоти, с изключение на 18 имота, за които няма отчетени 

експлоатационни разходи. 

 

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 ЗПП540. В регистъра са вписани: 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 2020 г.; имената на един дарител, видът, размерът и целта на 

направеното дарение, както и декларация за произход на дарените средства; 

наименованието на една агенция за осъществяване на връзки с обществеността, с която 

партията е работила през 2020 г.541   

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. 

 

Раздел четиринадесети 

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 

                                                 
537 Одитни доказателства №№ XIII/05, XIII/06 и XIII/07 
538 Одитни доказателства № XIII/05 и № XIII/07 
539 Одитни доказателства №№ XIII/04, XIII/05 и XIII/07 
540 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
541 Одитно доказателство № XIII/03 
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Финансовият отчет за 2020 г. на ПП „Нова зора“, с приложена към него декларация 

по образец (с нулеви стойности) е представен на Сметната палата, съгласно изискванията 

на ЗПП542. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч543 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 изискванията544 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „Нова зора“ отчита приходи и разходи под 50 000 лв., 

поради което е отпаднала необходимостта от извършване на независим финансов одит и 

заверка на ГФО за 2020 г. 

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 2020 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 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 за текущото отразяване на стопанските операции. 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.545 

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 2020 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.546  

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.547 

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 2020 г. от ПП „Нова зора“ са отчетени приходи в размер на 23 320 лв.548, които 

са формирани от следните източници:  
 

                                                 
542 чл. 34, ал. 4 от ЗСч 
543 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
544 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
545 Одитни доказателства №№ XIV/01, XIV/02 и XIV/03 
546 Одитно доказателство № XIV/02 
547 Одитни доказателства № XIV/01 и № XIV/02 
548 Одитно доказателство № XIV/02 
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 2.1.1. Приходи от държавна 

субсидия 

ПП „Нова зора” получава 

държавна субсидия, съгласно чл. 

25, ал. 1 от ЗПП.  

Държавната субсидия за 

2020 г. се разпределя съгласно 

коалиционно споразумение по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 20.05.2020 г. между ПП БСП,  

ПП КПБ, ПП „Нова зора“, ПП ПК „Екогласност“ и ПП ПК „Тракия“, участващи в състава 

на Коалиция „БСП за България“.549 

В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПРЗ на Закона за изменение на 

ЗПП550, от МФ е преизчислена държавната субсидия на ПП „Нова зора“ за периода от 

26.05.2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените повече 

средства (42 189 лв.) следва да се възстановят по централния бюджет. Съгласно § 5, ал. 5 и 

ал. 7 от ПЗР на горецитирания закон551, средствата следва да се възстановят до 

31.01.2021 г., а след тази дата, се събират от Националната агенция за приходите.  

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 2 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП552, 

МФ предоставя петдесет на сто от полагаемата държавна субсидията за 2020 г. на  

ПП „Нова зора”. Към 01.09.2021 г. невъзстановените средства са в размер на 11 689 лв.553  

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

20 500 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.554 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.555 

 

2.1.2. Приходи от членски внос 

От ПП „Нова зора“ са отчетени приходи от членски внос за 2020 г. в размер на  

2820 лв.556 от местни структури на партията. Членският внос се събира в структурите по 

страната и се внася в касата на партията.557 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан при спазване на счетоводната 

политика на партията.558 

Финансирането на дейността на ПП „Нова зора“ за 2020 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

Към 01.09.2021 г. невъзстановените от партията средства от надвзета 

държавна субсидия са в размер на 11 689 лв. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП „Нова зора” са отчетени разходи в размер на 19 хил. лв.559 за 

регламентирана дейност.  

                                                 
549 Одитно доказателство № III/04 
550 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
551 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
552 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. 
553 Одитно доказателство № 2; https://www.minfin.bg/bg/1389 
554 Одитни доказателства №№ 1, 2, ХIV/1 и XIV/02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
555 Одитно доказателство № XIV/02 
556 Одитни доказателства № XIV/02, и № XIV/04 
557 Одитни доказателства №№ XIV/1, XIV/02 и XIV/04 
558 Одитни доказателства №XIV/02 и № XIV/04 
559 Одитни доказателства № XIV/03 № XIV/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 20 500 87,91  

2. Приходи от членски внос 2 820 12,09  

 Общо: 23 320 100 
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От обхвата на проверката са изключени разходи за: електрическа енергия, вода, 

телефони, банкови такси, заплати и осигуровки, и други финансови разходи, определени 

като несъществени по стойност и по характер за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 10 776 лв., определени като съществени по 

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

Средствата са изразходвани за 

закупуване на материали; 

телекомуникационни услуги и интернет, 

наеми на помещения, предоставени от 

физически лица, поддръжка на интернет сайт 

и други разходи за външни услуги. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия. 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 изискванията560 на ЗПП.561 

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 един имот - частна държавна 

собственост562, с изтекъл срок на договора за наем563. За същия имот от партията не е 

сключен нов договор за безвъзмездно ползване.  

ПП „Нова зора“ ползва имот – частна държавна собственост с изтекъл срок на 

договора за наем и без да е учредено безвъзмездно право на ползване за същия имот по 

предвидения законов ред.  

 

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 ЗПП564 - 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 2020 г.565  

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. 

 

Раздел петнадесети  

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ 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 

                                                 
560 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
561 Одитни доказателства № ХIV/01 и № XIV/02 
562 предоставен от областна администрация София 
563 на 20.02.2016 г. 
564 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
565 Одитно доказателство № ХIV/7 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лв.) 

1. Разходи за материали  599 

2. Разходи за външни услуги 10 177 

 Общо: 10 776 
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Финансовият отчет за 2020 г. на ПП ПК „Екогласност”, с приложена към него 

декларация по образец (с нулеви стойности) е представен на Сметната палата, съгласно 

изискванията на ЗПП566. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч567 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 изискванията568 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 2020 г. Докладът на независимия финансов 

одитор е приложен към ГФО на партията. 

От ПП ПК „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 2020 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. 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 движение на 

документацията в партията, както и своевременното и правилното й съставяне и 

използване за нуждите на управлението. Обработването на счетоводната информация се 

извършва чрез използването на автоматизирана система. Изготвянето на годишния 

финансов отчет на партията е осъществено от председателя на националната контролна 

комисия на ПП ПК „Екогласност”, съгласно сключен договор.569 

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 

В годишния финансов отчет на ПП ПК „Екогласност” за 2020 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.570 

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.571 

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 

                                                 
566 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
567 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
568 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
569 Одитни доказателства № XV/01 и № XV/03 
570 Одитно доказателство № XV/02 
571 Одитни доказателства № XV/01 и № XV/02 
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За 2020 г. от ПП ПК „Екогласност” са отчетени приходи в размер на 20 500 лв.572, 

които са формирани от държавна субсидия. 

Приходите от държавна субсидия са определени на етап планиране, като 

съществени по стойност за целите на одита. 

2.1.1. Приходи от държавна субсидия 

ПП ПК „Екогласност” получава държавна субсидия, съгласно  чл. 25, ал. 1 от ЗПП.  

Държавната субсидия за 2020 г. се разпределя съгласно коалиционно споразумение 

по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 20.05.2020 г. между ПП БСП, ПП КПБ, ПП „Нова зора“, ПП ПК 

„Екогласност“ и ПП ПК „Тракия“, участващи в състава на Коалиция „БСП за 

България“.573 

На основание § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП574, от МФ е 

преизчислена държавната субсидия на ПП ПК „Екогласност“ за периода от 26.05.2016 г. 

до влизането в сила на горецитирания закон, като получените повече средства (42 189 лв.) 

следва да се възстановят по централния бюджет. Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 5 и  

ал. 7 от ПЗР на горецитирания закон, средствата следва да се възстановят до 31.01.2021 г., 

а след тази дата, се събират от Националната агенция за приходите.  

В изпълнение на § 5, ал. 4, т. 2 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП, МФ 

предоставя петдесет на сто от полагаемата субсидията за 2020 г. на ПП ПК „Екогласност“. 

Към 31.01.2021 г. от партията са възстановени575 всички средства по централния бюджет.576 

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

20 500 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.577 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.578 

Финансирането на дейността на ПП ПК „Екогласност” е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.2. Извършване на разходи 

От ПП ПК „Екогласност” за 2020 г. са отчетени разходи в размер на 54 хил. лв., от 

които за регламентирана дейност - 50 хил. лв. и административни разходи – 4 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: одит, реклама и рекламни 

материали, абонамент, телефонни и куриерски услуги такси, застраховка, консумативи за 

компютри, амортизации и други финансови разходи, определени като несъществени по 

характер и по стойност за целите на одита.  

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

одита разходи, в размер на 40 770 лв., както следва: 
 

Средствата са изразходвани за: 

материали, наеми на предоставено 

помещение от физическо лице и на зали за 

пресконференции, организиране на 

семинар, абонамент за печатни материали, 

отразяване на събития и медийни участия, 

ремонт на служебен автомобил, командировки, дарения и други. Проверени са разходи за 

                                                 
572 Одитно доказателство № XV/02  
573 Одитно доказателство № III/04 
574 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
575 30 500 – за сметка на субсидията и 11 689 лв. – възстановени доброволно на 15.01.2021 г. 
576 Одитни доказателства №№ 1, 2 и № XV/04; https://www.minfin.bg/bg/1389 
577 Одитно доказателство №№ 1, XV/01 и XV/02 
578 Одитно доказателство № XV/02 

№ 

 

Вид разходи Размер 

(в лв.) 

1. Разходи за материали 1 145 

2. Разходи за външни услуги 24 695 

3. Други разходи 14 930 

 Общо 40 770 
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дарения в общ размер на 2 500 лв., направени под формата на предоставени парични 

средства за лечение и образование.579 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.580 

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията.581 

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

присъщи за политическата партия. 

 

3. 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 регистър582, в който са оповестени 

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП583 - 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, както и годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на независимия 

одитор.584 

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 шестнадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ 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 2020 г. на ПП ПК „Тракия”, с приложена към него 

декларация по образец (с нулеви стойности), е представен на Сметната палата, съгласно 

изискванията на ЗПП585.  

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч586 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 изискванията587 на ЗСч. 

През одитирания период ПП ПК „Тракия“ отчита приходи и разходи под 50 000 лв., 

поради което е отпаднала необходимостта от извършване на независим финансов одит и 

заверка на ГФО за 2020 г. 

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 2020 г. 

                                                 
579 Одитно доказателство № XV/05 
580 Одитни доказателства №№ XV/01, XV/02 и XV/05  
581 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
582 https://www.ekoglasnost.bg/?Act=Public 
583 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
584 Одитно доказателство № XV/06 
585 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
586 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
587 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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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 политика, вътрешна 

наредба за счетоводните документи и документооборота на партията и индивидуален 

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

действащото законодателство.588 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 

предприятие589, на основата на документална обоснованост чрез използването на 

специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в 

синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

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 2020 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.590  

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.591 

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 2020 г. от ПП ПК „Тракия“ са отчетени приходи в размер на 41 000 лв.592, които 

са формирани от държавна субсидия. 

2.1.1. Приходи от държавна субсидия 

ПП ПК „Тракия” получава държавна субсидия, съгласно на чл. 25, ал. 1 от ЗПП.  

Държавната субсидия за 2020 г. се разпределя съгласно коалиционно споразумение 

по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 20.05.2020 г. между ПП БСП, ПП КПБ, ПП „Нова зора“, ПП ПК 

„Екогласност“ и ПП ПК „Тракия“, участващи в състава на Коалиция „БСП за 

България“.593 

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

41 000 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.594 

При проверката на счетоводните документи не е установено, предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.595 

                                                 
588 Одитно доказателство № XVI/01 
589 Одитно доказателство № XVI/03 
590 Одитно доказателство № XVI/02  
591 Одитно доказателство № XVI/02 
592 Одитно доказателство № XVI/02 
593 Одитно доказателство № III/04 
594 Одитни доказателства № 1 и № XVI/02 
595 Одитно доказателство № XVI/02 
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Финансирането на дейността на ПП ПК „Тракия“ е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

 

2.1. Извършване на разходи 

За 2020 г. от ПП ПК „Тракия” са отчетени административни разходи в размер на  

44 хил. лв.596 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: гориво, канцеларски и офис 

материали, материали с художествена и историческа стойност; обучения и семинари, 

пощенски и куриерски услуги, поддръжка на интернет страница, абонамент вестник; 

заплати и осигуровки; финансови разходи и други, определени като несъществени по 

характер и по стойност за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 35 025 лв., определени като съществени по 

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

Разходите са извършени за: наем на 

помещение предоставено от юридическо лице, 

изработка на агитационни материали, 

счетоводно обслужване и одит; 

командировки, свързани с осъществяване на 

дейността на партията, както за наем на 

ползван имот през 2019 г. предоставен от областна администрация Варна. Проверените 

разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно индивидуалния 

сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на политическата партия. 

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.597 

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” не е ползвала имоти държавна и 

общинска собственост.598 Изплатени са задължения за наем от четири вноски за ползван 

през 2019 г. имот, договорът за който е прекратен.599 

 

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 регистър, в който са оповестени 

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП600 - 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 2020 г.601 

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.  

 

 

                                                 
596 Одитно доказателство № XVI /02 
597 Одитни доказателства № XVI/02 и № XVI/05 
598 Одитни доказателства № XVI/02 и № XVI/05 
599 Одитно доказателство № XVI/02 
600 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
601 Одитно доказателство № XVI/04 

№ Вид разходи Размер 

(лв.) 

1. Разходи за външни услуги 33 905 

2. Други разходи - служебни 1 120 

 Общо разходи: 35 025 
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Част четвърта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на резултатите от извършения одит на финансовата дейност и 

управлението на предоставеното имущество на политическите партии за периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 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. 

2. Формирането на приходи и извършването на разходи от политическите партии е 

в съответствие с изискванията на действащата правна рамка. 

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 съществен аспект от дейността, а именно:  

За 44 имота - частна общинска собственост и един имота - частна държавна 

собственост, ползвани безвъзмездно от 6 партии602 съгласно сключени анекси, 

допълнителни споразумения, заповеди на кметове 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. Установено е, че част от представените декларации за 

произход на дарени средства на една от одитираните партии603, публикувани в регистъра 

са с дата от 2021 г.  

5. По отношение спазване изискванията на ИК във връзка с предизборната 

кампания за частични и нови избори за кметове, проведени през 2020 г., е констатирано 

съответствие по всички съществени аспекти от дейността при две от одитираните 

политически партии. 
 

Част пета 

ОТГОВОРИ НА ОДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Фактите и обстоятелствата, установени при одита, са съгласувани с 

представляващите/упълномощени лица на одитираните политически партии.  

От представителите на всички одитирани партии е изразено пълно съгласие и 

приемане на установените факти и обстоятелства по областите на изследване. 
 

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 120 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 № 004 от 18.01.2022 г. на Сметната палата. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
602 ПП „Атака“, 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“ 
603 ПП „Движение Да България“ 
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ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД 

№ 0600100321 

 

Индекс 

и № 

Одитни доказателства Брой 

листа 

1 

Писмо от МФ, наш вх. № 04-01-2/01.02.2021 г., Справка за 

предоставена държавна субсидия през 2020 г. на политическите 

партии; Информация от сайта на МФ 

8 

2 

Писмо с вх. № 04-01-13/03.02.2021 г. от МФ; Информация за 

възстановени средства по ЗПП, публикувана на официалната интернет 

страница на МФ 

8 

Раздел Първи – ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ 

I/01 Декларация за идентичност на предоставените данни; Счетоводна  

политика на ПП АБВ за 2020 г., Индивидуален сметкоплан на ПП  

АБВ за 2020 г. и оборотни ведомости за 2020 г.; Договор за 

счетоводно обслужване; на електронен носител 

1 бр. CD 

I/02 Хронологии на счетоводни сметки групи 40, 50, 60 и 70, за периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., на електронен носител 

 

I/03 Извадка от правила за финансово и счетоводно отчитане на 

областните (общинските структури) на ПП АБВ, приети с решение на 

НС от 06.06.2015 г. на електронен носител 

 

I/04 Справка № 3 за получени от ПП АБВ приходи от членски внос за 

периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., ведно с констативен 

протокол за извършена проверка на  приходите от членски внос 

8 

I/05 Справки № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещение - държавна и общинска собственост на ПП АБВ за периода 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Справка № 1А за предоставените  

безвъзмездно на ПП АБВ помещения държавна и общинска 

собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

2 

I/06 Договори, заповеди за имоти частна общинска собственост; 

декларация за идентичност на предоставените данни на електронен 

носител 

 

I/07 Констативен протокол от извършена проверка в област на изследване 

„Създаване и поддържане на публичен регистър“, ведно с print screen 

на интернет страницата на ПП АБВ; Справка № 4 за извършените от 

ПП АБВ разпоредителни сделки през 2020 г. с движимо или 

недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв. 

2 +1 бр 

CD 

Раздел Втори – ПП „Атака” 

II/01 Декларация за идентичност на предоставените данни; Счетоводна 

политика на ПП „Атака“ за 2020 г.; Индивидуален сметкоплан на  

ПП „Атака“ за 2020 г. и оборотни ведомости, на електронен носител 

1 бр. CD 

II/02 

Хронологии на счетоводни сметки групи 40, 50, 60 и 70 за периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., първични счетоводни документи, 

споразумения, платежни нареждания, на електронен носител 

 

II/03 
Коалиционно споразумение ведно с анекс; Писмо рег. № 952-33-1 от 

9.07.2019 г., на електронен носител  

II/04 

Констативен протокол за документиране на установените факти и 

обстоятелства при одит на финансовата дейност и управление на 

имуществото на ПП за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 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 

7 

II/05 
Констативен протокол от извършена проверка в област на изследване 

„Създаване и поддържане на публичен регистър“, ведно с print screen 

2+1 бр. 

CD 
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на интернет страницата на ПП „Атака“ и Справка № 4 за извършените 

от ПП „Атака“ разпоредителни сделки през 2020 г. с движимо или 

недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв. 

Раздел Трети – ПП „Българска социалистическа партия” 

III/01 Счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на ПП БСП за 2020  13 

III/02 
Правилник за финансовата и деловодната дейност в БСП; Декларация 

за идентичност на данните; на електронен носител 
1 бр. CD 

III/03 

Оборотни ведомости и хронологични извлечения от счетоводни 

сметки 402, 499, 501, 520, гр. 60, 705, 741 за периода от 01.01.2020 г. 

до 31.12.2020 г. на ПП БСП, на електронен носител, ведно с 

декларация за идентичност на данните; Справка № 2 за направените 

разходи за дарения за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. от ПП 

БСП; Извлечение от хронология на счетоводна сметка 7410/4 на ОблС 

на БСП Стара Загора за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. за 

получените приходи от наеми на собствени недвижими имоти в гр. 

Раднево, гр. Чирпан и гр. Стара Загора и първични документи за 

отчетени други приходи, на електронен носител 

2+1 бр. 

CD  

III/04 Коалиционно споразумение по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 20.05.2020 г. 2 

III/05 

Констативен протокол от 09.08.2021 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” 

73 

III/06 

Справка № 3 за получените приходи от членски внос за периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. на ПП БСП - на електронен носител и  

Решение от 02.09.2017 г. на Националния съвет на БСП за членски 

внос 

3 

III/07 

Констативен протокол от 12.08.2021 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства при одит на финансовата дейност 

и управление на предоставеното имущество на политическите партии 

за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. - ПП БСП за област на 

изследване „Управление на имуществото, предоставено от държавата 

и/или общините“; информация от Пловдив област по имейл  

25 

III/08 

Констативен протокол от 09.08.2021 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства  при одит на финансовата дейност 

и управление на предоставеното имущество на политическите партии 

за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.20 г. - ПП БСП за област на 

изследване „Създаване и поддържане на публичен регистър“ 

10 

Раздел Четвърти – ПП „ВМРО – Българско национално движение“ 

IV/01 Декларация за идентичност на предоставените данни; Счетоводна  

политика на ПП ВМРО-БНД за 2020 г., ведно със Заповед  

№ 1/04.01.2020 г. за утвърждаването й; Индивидуален сметкоплан на 

ПП ВМРО-БНД за 2020 г. и Заповед № 2/04.01.2020 г. за 

утвърждаването му, на електронен носител 

1 бр. CD 

IV/02 Оборотни ведомости за 2020 г., на електронен носител  

IV/03 
Хронологични описи на счетоводни сметки групи 40, 50, 60 и 70, за 

периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., на електронен носител 
 

IV/04 

Справка № 3 за получени от ПП ВМРО - БНД приходи от членски 

внос за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., ведно с обяснителна 

записка; Препис-извлечение от протокол от заседание на ОС на  

ПП ВМРО-БНД, проведено ва 05.12.200 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 

3  

IV/05 
Справки № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения - държавна и общинска собственост на ПП ВМРО-БНД за 
21 
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периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Справка № 1А за 

предоставените безвъзмездно на ПП ВМРО-БНД помещения държавна 

и общинска собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

IV/06 

Договор, анекси, споразумения, заповеди и други за имоти - частна 

държавна собственост и частна общинска собственост; декларация за 

идентичност на предоставените данни на електронен носител 

 

IV/07 
Коалиционно споразумение ведно с анекс; Писмо рег. № 952-33-1 от 

9.07.2019 г., на електронен носител 
 

IV08 

Констативен протокол от извършена проверка в област на изследване 

„Създаване и поддържане на публичен регистър“, ведно с print screen 

на интернет страницата на ПП ВМРО - БНД; Справка № 4 за 

извършените от ПП ВМРО – БНД разпоредителни сделки през 2020 г. 

с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 

лв. 

2 + 1 бр. 

CD 

Раздел Пети – ПП „Воля“ 

V/01 Счетоводната политика на ПП „Воля“ за 2020 г., График за 

представяне на първични документи; Правилник за документооборот, 

утвърден индивидуален сметкоплан 2020 г. 

1 бр. CD 

V/02 Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. и Оборотна ведомост за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г., на електронен носител 

 

V/03 Констативен протокол от 20.07.2021 г. за документиране на 

резултатите от извършена проверка в област на изследване „Създаване 

и поддържане на публичен регистър“ ведно с приложение; Справка № 

4 за извършените разпоредителни сделки през 2020 г. с приложена 

декларация от представляващия на партията. 

8 

V/04 Договори за получени от партията дарения през 2020 г., на електронен 

носител 

 

V/05 Договор за счетоводно обслужване на партията, на електронен 

носител 

 

V/06 Справка № 1 и Справка № 1 А за извършените от ПП „Воля“ разходи 

за наеми на предоставени от държавата или общините помещения и 

платени експлотационни разходи по реда на чл. 31 от ЗПП за периода 

от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

6 

V/07 Договори за наем, анекси, допълнителни споразумения и договори за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижими имоти; 

Фактури за платени разходи за ползваните имоти, на електронен 

носител 

 

Раздел Шести - ПП „Възраждане” 

VI/01 
Счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на  

ПП „Възраждане“ за 2020 г. - на електронен носител 
USB 

VI/02 

Оборотни ведомости и хронологични извлечения от счетоводни 

сметки 401, 501, 503, гр. 60 и гр. 70 за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. на ПП „Възраждане“, на електронен носител, ведно с 

декларация за идентичност на данните 

 

VI/03 Договор за счетоводно обслужване - на електронен носител 1 бр. CD 

VI/04 

Справки № 1 за извършени разходи за наеми на предоставени 

помещения държавна и общинска собственост на ПП „Възраждане” за 

периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и № 1А за предоставените 

безвъзмездно на ПП „Възраждане“ помещения държавна и общинска 

собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. - на 

електронен носител 

 

VI/05 

Договори за наем, анекси, допълнителни споразумения, договори за 

учредено безвъзмездно право на ползване на имоти - на електронен 

носител 

 

VI/06 Констативен протокол от 01.07.2021 г. за документиране на 2 
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установени факти и обстоятелства за област на изследване 

„Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или 

общините“ 

VI/07 Документи за извършени разходи - на електронен носител  

VI/08 

Констативен протокол от 01.07.2021 г. за документиране на 

установени факти и обстоятелства за област на изследване „Създаване 

и поддържане на публичен регистър“ 

1 + 1 бр. 

CD 

VI/09 

Справка № 4 за извършените от ПП „Възраждане” разпоредителни 

сделки през 2020 г. с движимо или недвижимо имущество, чиято 

стойност надхвърля 1000 лв. - на електронен носител 

 

Раздел Седми - ПП „ГЕРБ” 

VII/01 
Счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на ПП „ГЕРБ” за 

2020 г., на електронен носител 
12 

VII/02 

Финансови правила на ПП „ГЕРБ” за 2020 г., Правилник за  

документооборота на ПП „ГЕРБ”, решение на Изпълнителната 

комисия № 99-00-ГИК-100/17.07.2019 г. за определяне размера на 

членския внос 

16 

VII/03 

Оборотни ведомости и хронологични извлечения от счетоводни 

сметки гр. 40, 60, 70, каса и банка за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. на ПП „ГЕРБ”, хронологично извлечение от сметка 503 

за 2021 г. - на електронен носител, ведно с декларация за идентичност 

на данните 

19 + 1 бр. 

CD 

VII/04 

Справка № 3 за получените от ПП „ГЕРБ” приходи от членски  

внос за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., Копия от фискални 

бонове от електронен касов апарат с фискална памет за плащане и 

отразяване на внесения членски внос за области Бургас, Велико 

Търново, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Перник, Пловдив-град, 

Разград, София-град, Силистра, Смолян, Търговище и Шумен, на  

електронен носител 

6 + 1 бр. 

CD 

VII/05 

Справка № 2 за направените разходи за дарения от ПП „ГЕРБ” за 

периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.; копия на договори/дарствени 

актове и други, на електронен носител 

11 

VII/06 

Справки № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени  

помещение - държавна и общинска собственост на ПП „ГЕРБ” за  

периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Справка № 1А за 

предоставените безвъзмездно на ПП „ГЕРБ” помещения държавна и 

общинска собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

23 

VII/07 

Констативен протокол за документиране на установените факти и 

обстоятелства за област на изследване „Управление на имуществото, 

предоставено от държавата и/или общините“ 

16 

VII/08 

Договори за наем, анекси, допълнителни споразумения, договори за 

учредено безвъзмездно право на ползване на имоти- на електронен 

носител 

 

VII/09 

Констативен протокол за документиране на установените факти и 

обстоятелства за област на изследване „Създаване и поддържане на 

публичен регистър“; приложение на електронен носител 

1+ 1 бр. 

CD 

VII/010 

Банково извлечение на сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания за нови избори за кметове на кметства - 

кметство Бохот 

2 

VII/011 

Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане за 

нови избори за кметове на кметства - кметство Карагеоргиево, ведно с 

извлечение от банкова сметка; обяснение предоставено по имейл на 

05.08.2020 г. 

8 

VII/012 

Банково извлечение на сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания за нови избори за кметове на кметства - 

кметство Тенево 

2 
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VII/013 
Счетоводна информация предоставена по имейл, на електронен 

носител 
 

Раздел Осми – ПП „Движение Да България“ 

VIII/01 Индивидуален сметкоплан, Счетоводна политика на ПП „Да 

България“, Вътрешни правила за финансово управление и контрол на 

ПП; Решение на националния съвет на ПП „Движение Да България“ 

относно организацията и дейността на местните организации; 

16 

VIII/02 Договор за счетоводно обслужване, на електронен носител  

VIII/03 Хронология на счетоводни сметки; Оборотна ведомост 1 бр. CD 

VIII/04 Справка № 2 за получените приходи от членски внос за 2020 г. 1 

VIII/05 Констативен протокол от 16.08.2021 г. за документиране на 

установени факти и обстоятелства за област на изследване „Създаване 

и поддържане на публичен регистър“; Приложения – на електронен 

носител; Обяснение от представляващия партията 

2 

VIII/06 Констативен протокол от 10.09.2021 г. за документиране на 

установени факти и обстоятелства при проверката на приходите от 

членски внос на ПП „Движение Да България“; Декларация за 

идентичност на данните; Обяснение за постъпване и отчитане на 

членски внос; ПКО за внесен членски внос; Файл със списък на 

лицата, платили членски внос; Квитанции за платен членски внос - на 

електронен носител 

13 

Раздел Девети – ПП „Движение за права и свободи“ 

IX/01 Декларация за идентичност на предоставените данни; счетоводна 

политика, индивидуален сметкоплан и оборотна ведомост, Решение № 

3/23.03.2010 г. за приемане на Правилник за финансовата и 

деловодната дейност на ПП ДПС, на електронен носител 

1 бр. CD 

IX/02 Хронологии на счетоводни сметки, на електронен носител  

IX/03 
Приходни касови ордери, справки за отчетен членски внос и поименни 

списъци, на електронен носител 
 

IX/04 Справка № 3 за получени приходи от членски внос 3 

IX/05 
Справка № 2 за направени разходи за дарения от ПП ДПС, договори за 

дарения, платежни нареждания, на електронен носител 
2  

IX/06 

Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения - държавна и общинска собственост на ПП ДПС за 

периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Справка № 1А за 

предоставените безвъзмездно на ПП ДПС помещения държавна  

и общинска собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

16 

IX/07 

Договор, анекси, споразумения, заповеди и други за имоти - частна 

държавна собственост и частна общинска собственост, на електронен 

носител 

 

IX/08 

Констативен протокол от извършена проверка в област на изследване 

„Създаване и поддържане на публичен регистър“, в едно с print screen 

на интернет страницата на ПП ДПС; Справка № 4 за извършените от 

ПП ДПС разпоредителни сделки през 2020 г. с движимо или 

недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв. и 

притежавани недвижими имоти от ПП ДПС през 2020 г. 

3 + 1 бр. 

CD 

IX/09 
Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания, на електронен носител 
 

Раздел Десети – ПП „Демократи за силна България“ 

Х/01 
Счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на ПП ДСБ за 

2020 г. 
5 

Х/02 

Оборотнa ведомост и хронологични извлечения от счетоводни сметки 

гр. 40, 60, 70, 71 каса и банка за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 

г. на ПП ДСБ, на електронен носител; Декларация за идентичност на 

данните; Пояснение от партията във връзка с отчетената стопанска 

дейност; Протокол за извършена инвентаризация 

4 + 1 бр. 

CD 
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Х/03 

Справка № 3 за получените от ПП ДСБ приходи от членски внос за 

периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.; Първични документи за 

внесен членски внос, получени по имейл от 04.08.2021 г.; Правилник 

за дейността на главния секретар на ПП ДСБ, получен по имейл на 

17.08.2021 г., на електронен носител 

1 

Х/04 

Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещение - държавна и общинска собственост на ПП ДСБ за периода 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.; Констативен протокол от 16.08.2021 г. за 

документиране на резултатите от извършена проверка на 

управлението на предоставените на ПП ДСБ помещения - общинска 

и/или държавна собственост към 31.12.2020 г.; Информация, 

предоставена от община Русе и областна администрация Варна 

относно предоставени помещения; Платежни документи от 2018 г. 

33 

Х/05 

Констативен протокол от 16.08.2021 г. за извършена проверка в област 

на изследване „Създаване и поддържане на публичен регистър“, ведно 

с пълномощно № 015 от 23.11.2017 г. 

8 

Х/06 
Договори за дарения, декларация за произход на средствата и 

приходни касови ордери (получени по имейл), на електронен носител 

 

Раздел Единадесети – ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ 

XI/01 Утвърдени счетоводната политика на ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ за 

2020 г. и индивидуален сметкоплан към 31.12.2020 г., получени с 

писмо 48-00-847/26.07.2021 г. придружено с декларация за 

идентичност, Оборотна ведомост за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. и финансови правила - на електронен носител; Трудов 

договор от 17.09.2012 г.  

20+1 бр. 

CD 

XI/02 Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г., на електронен носител 

 

XI/03 Писмо от МФ за размера на сумата за възстановяване от надвзета 

държавна субсидия и платежен документ за частично изплатена 

надвзета субсидия от м. февруари 2021 г., на електронен носител 

 

XI/04 Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения - държавна и общинска собственост на ПП ЗС „Ал. 

Стамболийски“ за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Справка № 

1А за предоставените безвъзмездно на ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ 

помещения държавна и общинска собственост за периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

3 

XI/05 Договори за ползвани помещения, отдадени под наем и за 

безвъзмездно ползване, на електронен носител, ведно с декларация за 

идентичност 

1 

XI/06 Констативен протокол от извършена проверка в област на изследване 

„Създаване и поддържане на публичен регистър“ с приложение и 

Справка № 4 за извършените от ПП ЗС „Ал. Стамболийски“ 

разпоредителни сделки през 2020 г. с движимо или недвижимо 

имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв. 

5 

Раздел Дванадесети – ПП „Комунистическа партия на България“ 

XII/01 Справка за оповестяване на счетоводната политикана КПБ за 2020 г., 

Утвърден индивидуален сметкоплан към 31.12.2020 г. и Оборотна 

ведомост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

1 + 1 бр. 

CD 

XII/02 Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г., на електронен носител  

XII/03 Граждански договор с лице, извършващо счетоводното обслужване на 

партията и анекс към договора  

XII/04 Договори за получени дарения и ПКО, на електронен носител 

 XII/05 Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения - държавна и общинска собственост на ПП КПБ за периода 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Справка № 1А за предоставените 3 
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безвъзмездно на ПП КПБ помещения държавна и общинска 

собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

XII/06 Договори за наем и приемо-предавателни протоколи за 

прекратяването на договорите, на електронен носител 

 XII/07 Справка № 3 за получените от ПП КПБ приходи от членски внос през 

2020 г. 1 

XII/08 ПКО и ведомости за получени средства от членски внос от местни 

структури на партията в ЦК. 17 

XII/09 Констативен протокол от 28.06.2021 г. за документиране на 

резултатите от извършена проверка в област на изследване „Създаване 

и поддържане на публичен регистър“, ведно с приложение; Справка № 

4 за извършени разпоредителни сделки с движимо или недвижимо 

имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв. 7 

Раздел Тринадесети – ПП „Национален фронт за спасение на България“ 

XIII/01 Индивидуален сметкоплан, оборотна ведомост,  счетоводна политика, 

вътрешни правила за документооборот, ведно с декларация за 

идентичност на данните 

1 + 1 бр. 

CD 

XIII/02 Договор за счетоводно обслужване 3 

XIII/03 Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства от 13.08.2021 г. в област на изследване „Създаване и 

поддържане на публичен регистър“, ведно с приложение, на 

електронен носител 

1 

XIII/04 Хронология на счетоводни сметки; хронология на платен наем и 

експлоатационни разходи, на електронен носител; Справка № 2 за 

направените разходи за дарения от ПП НФСБ за периода от 01.01.2020 

г. до 31.12.2020 г. 

1 

XIII/05 Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения - държавна и общинска собственост на ПП НФСБ за 

периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Справка № 1А за 

предоставените безвъзмездно на ПП НФСБ помещения държавна и 

общинска собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

7 

XIII/06 Договори, анекси и допълнителни споразумения за имоти - частна 

държавна собственост и частна общинска собственост на електронен 

носител, ведно с декларация за идентичност на данните 

1 

XIII/07 Констативен протокол от 08.09.2021 г. за документиране на 

установени факти и обстоятелства при извършената проверка в област 

на изследване „Управление на имуществото, предоставено от 

държавата и/или общините“ 

8 

Раздел Четиринадесет – ПП „Нова зора” 

XIV/01 Счетоводна политика на ПП „Нова зора“ за 2020 г., Вътрешни правила 

относно организацията и счетоводната отчетност на ПП „Нова зора“, 

Индивидуален сметкоплан към 31.12.2020 г. 

12 

XIV/02 Оборотна ведомост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г., на електронен носител; Декларация за идентичност на 

данните 

3 + 1 бр. 

CD 

XIV/03 Договор за счетоводно обслужване 3 

XIV/04 Справка № 3 за получените от ПП „Нова зора“ приходи от членски 

внос за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Описание на 

приходите от членски внос, и списък на членовете на партията, 

заплатили членски внос от местните организации за 2020 г., ПКО, на 

електронен носител 

4 

XIV/05 Справка № 1А за предоставените безвъзмездно на ПП „Нова зора“ 

помещения държавна и общинска собственост за периода 01.01.2020 г. 

до 31.12.2020 г. 

2 

XIV/06 Договор за отдаване под наем на недвижим имот, на електронен  
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носител 

XIV/07 Констативен протокол от 08.07.2021 г. за документиране на 

установени факти и обстоятелства в област на изследване „Създаване 

и поддържане на Публичен регистър“; Приложение към протокол на 

електронен носител 

1 + 1 бр. 

CD 

Раздел Петнадесет – ПП „Политически клуб „Екогласност” 

XV/01 Справка за оповестяване на счетоводната политика за 2020 г., 

Индивидуален сметкоплан към 31.12.2020 г. и Вътрешни правила за 

организация, документиране, контрол и отговорности във връзка с 

финансовата дейност на партията, ведно с декларация за идентичност 

1 бр. CD 

XV/02 Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2020 г. 

до 31.12.2020 г., касова книга и Оборотна ведомост за периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., на електронен носител 

 

XV/03 Договор за счетоводно обслужаване 2 

XV/04 Платежно нареждане за възстановена държавна субсидия от 

15.01.2021 г. 

2 

XV/05 Справка № 2 за направените разходи от ПП „ПК „Екогласност“ за 

дарения за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., актове за дарения 

и мемориален ордер с обяснение за направения разход /копие на РКО 

от 2019 г. и договор за хонорар/ 

9 

XV/06 Констативен протокол от 08.07.2021 г. в област на изследване 

„Създаване и поддържане на публичен регистър“, Справка № 4 за 

извършени разпоредителни сделки от ПП ПК „Екогласност“ за 2020 г. 

5 

Раздел Шестнадесети – ПП „Политически клуб „Тракия” 

XVI/01 Счетоводна политика на ПП ПК „Тракия“ за 2020 г. и Вътрешна 

наредба за счетоводните документи и документооборота на ПП ПК 

„Тракия“; Индивидуален сметкоплан към 31.12.2020 г., на електронен 

носител; Декларация за идентичност на данните 

1 + 1 бр. 

CD 

XVI/02 

Оборотна ведомост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г., на електронен носител 

 

XVI/03 
Договор за счетоводно обслужване и анекс към него, на електронен 

носител 
 

XVI/04 

Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства за област на изследване „Създаване и поддържане на 

публичен регистър“ и приложение, на електронен носител 

1 

XVI/05 

Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения - държавна или общинска собственост на ПП ПК „Тракия“ 

за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

 


