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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

ЕРИК Единен регистър по Изборния кодекс 

ЗПП Закон за политическите партии 

ИК Изборен кодекс 

КП Коалиция от партии 

КП ДБО КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 

КП НОД КП НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА 

НАП Национална агенция за приходите 

НОИ Национален осигурителен институт 

ПКО Приходен касов ордер 

ПП Политическа партия 

ПП БСП ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

ПП ВМРО-БНД ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

ПП ДБ ПП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ 

ПП ДПС ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 

ПП ДСБ ПП ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ 

ПП ИТН ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 

РКО Разходен касов ордер 

ЦИК Централна избирателна комисия 
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Част първа РЕЗЮМЕ 

В изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2021 г. е 

извършен одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във 

връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за 

Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г. 

В изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 

11.07.2021 г. участват 15 политически партии (ПП), 8 коалиции от партии (КП) и 1 

инициативен комитет (ИнК). При одита са извършени тестове по същество на 20 участника 

в изборите – 11 политически партии, 8 коалиции от партии и един инициативен комитет. 

Одитната задача обхвана проверка и оценка за спазване на нормативните изисквания 

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

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

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

определена в чл. 171, ал. 2 от ИК, за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс 

(ЕРИК) на Сметната палата; финансиране на предизборната кампания на участниците; 

съответствие на декларираните приходи с установените от извършените проверки; 

съответствие на отчетените разходи и поети задължения с установените от извършените 

проверки на представената от участниците документация и на предоставената информация 

от доставчици на стоки и услуги; спазване на регламентирания с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ИК 

общ размер на финансиране на предизборната кампания за избори за народни 

представители за Народно събрание от участниците. Извършена е и проверка за 

съответствие на дарените или предоставени средства от физически лица в размер над 

1 000 лв., с размера на доходите им. 

В резултат на извършения одит е установено: 

От всички одитирани участници е спазен срокът, регламентиран в ИК, за 

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

за плащане във връзка с предизборната кампания. Представените отчети са изготвени по 

образеца, утвърден от Сметната палата, в съответствие с изискванията на чл. 172, ал. 4 от 

ИК. Към отчетите са приложени извлеченията от банковите сметки за обслужване на 

предизборната кампания на всеки участник, както и декларации за произход на дарени и 

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

От отделни участници в изборите са нарушени законовите изисквания за 

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

възникнали факти и обстоятелства, за публикуване в ЕРИК: 

Една политическа партия1 и две коалиции от партии2 не са предоставили 

изискуемата информация относно 23 дарения, включваща имената на дарителите, вида, 

целта и размера на направените дарения, а от една политическа партия3 и две коалиции от 

партии4 информацията относно общо 59 дарения е изпратена със закъснение. 

Една политическа партия5 и три коалиции от партии6 не са представили общо 8 

декларации на дарители за произход на дарените средства на стойност над една минимална 

работна заплата7, а две коалиции от партии8 са представили общо 22 декларации със 

закъснение. 

                                                           
1 ПП Гражданска платформа българското лято 
2 КП Демократична България - обединение и КП Изправи се! Мутри вън! 
3 ПП Възраждане  
4 КП Демократична България - обединение и КП Изправи се! Мутри вън! 
5 ПП Гражданска платформа българското лято 
6 КП Демократична България - обединение, КП Изправи се! Мутри вън! и КП Ляв съюз за чиста и свята 

република 
7 За одитирания период размерът на минималната работна заплата е 650 лв. 
8 КП Демократична България - обединение и КП Изправи се! Мутри вън! 
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Три партии9, три коалиции от партии10 и един ИнК11 не са предоставили изискуемата 

информация относно общо 27 финансирания със средства на кандидати и член на ИнК, 

включваща имената на кандидатите/член на ИнК и размера на предоставените от тях 

средства, а от три партии12 и три коалиции от партии13 информацията относно общо 89 

финансирания е изпратена със закъснение. 

Две политически партии14 и четири коалиции от партии15 не са представили общо 21 

декларации на кандидати за произход на предоставените от тях средства на стойност над 

една минимална работна заплата, а една партия16 и три коалиции от партии17 са представили 

общо 36 декларации със закъснение. 

Една политическа партия18 не е предоставила изискуемата информация относно 

наименованието на 2 рекламни агенции, с които е работила във връзка с предизборната 

кампания, а една коалиция от партии19 е изпратила със закъснение информацията за 

наименованието на една рекламна агенция. 

…
*
 

 

 

 

 

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за предизборните 

кампании от всички одитирани участници в изборите, с изключение на една партия20, 

получила дарение от едно физическо лице, в несъответствие с чл. 168, ал. 1, т. 3 от ИК. На 

08.06.2022 г. средствата са върнати по банковата сметка на физическото лице. 

От една политическа партия21 са набирани средства за финансиране на 

предизборната кампания и след приключването й. 

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

305 доставчици за предоставени от тях стоки и услуги във връзка с предизборната кампания 

за изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г.  

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

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

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

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

доставчици на стоки и услуги. 

От извършената проверка на получената информация от доставчици на стоки и 

услуги и от проверката на представената счетоводна документация от одитираните 

участници в изборите са установени неотчетени разходи от три партии22 и четири коалиции 

                                                           
9 ПП Възраждане, ПП Гражданска платформа българското лято и ПП Подем 
10 КП БСП за България, КП Демократична България - обединение и КП Изправи се! Мутри вън! 
11 ИнК Давид Леон Леви 
12 ПП Възраждане, ПП Глас народен и ПП Гражданска платформа българското лято 
13 КП БСП за България, КП Демократична България - Обединение и КП Изправи се! Мутри вън! 
14 ПП Възраждане и ПП Гражданска платформа българското лято 
15 КП БСП за България, КП Демократична България - обединение, КП Изправи се! Мутри вън! и КП Ляв съюз 

за чиста и свята република 
16 ПП Гражданска платформа българското лято 
17 КП БСП за България, КП Демократична България - обединение и КП Изправи се! Мутри вън! 
18 ПП Републиканци за България 
19 КП Демократична България - обединение 
* Съгласно чл. 58, ал. 3 от Закона за Сметната палата, Сметната палата не може да огласява данни до 

приключване на наказателното производство. 

 
20 ПП Има такъв народ 
21 ПП Гражданска платформа българското лято 
22 ПП Движение за права и свободи, ПП Има такъв народ и ПП Републиканци за България 
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от партии23 в общ размер на 117 262 лв. и неотчетени приходи от пет партии24 и седем 

коалиции от партии25 в общ размер на 70 081 лв. 

Към датата на извършване на одита, две политически партии26 и три коалиции от 

партии27 имат неразплатени задължения към доставчици на стоки и услуги в общ размер на 

62 010 лв. 

Одитираните участници в изборите са спазили законовото изискване за общия 

размер на финансирането на предизборната кампания. Установените размери на 

финансиране на предизборната кампания на отделните участници не надхвърлят 

регламентирания с ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за 

народни представители за Народно събрание (3 000 000 лв. - за партия и за коалиция от 

партии и 200 000 лв. за инициативен комитет). 

Не са установени допуснати нарушения на ИК от 9 одитирани участници в изборите 

– 5 политически партии28 и 4 коалиции от партии29. 

От общо 20 одитирани участници в изборите, 11 отчитат средства за медийни пакети, 

които се предоставят от държавата, по реда на чл. 178 от ИК.30 Съгласно информация от 

Централната избирателна комисия (ЦИК), на одитираните политически партии, коалиции 

от партии и инициативен комитет са предоставени средства за медийни пакети в общ размер 

на 386 388 лв.  

Установени са 142 физически лица, предоставили или дарили средства над 1 000 лв. 

за финансиране на предизборната кампания на участниците в изборите. Въз основа на 

предоставени данни от Националния осигурителен институт (НОИ) е извършена проверка 

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

за период, определен в съответствие с ИК. 

Конкретните констатации за отделните одитирани участници в изборите за народни 

представители за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., са отразени в съответните 

раздели на Част трета „Констатации“ от одитния доклад. 

 

 

Част втора ВЪВЕДЕНИЕ 

I. 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 № 347 от Програмата за одитната дейност на 

Сметната палата за 2021 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-06-01-008 от 25.08.2021 г., 

изменена със Заповед № ОД-06-01-010 от 10.09.2021 г. на Тошко Тодоров, заместник-

председател на Сметната палата. 

 

II. Информация за одитираните участници в изборите 

                                                           
23 КП БСП за България, КП Демократична България - обединение, КП Изправи се! Мутри вън! и КП Ляв съюз 

за чиста и свята република 
24 ПП Възраждане, ПП Гражданска платформа българското лято, ПП Има такъв народ, ПП МИР и ПП 

Републиканци за България 
25 КП БСП за България, КП Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ, КП ГЕРБ - СДС, КП Демократична 

България - Обединение, КП Изправи се! Мутри вън!, КП Ляв съюз за чиста и свята република и КП 

Национално обединение на десницата 
26 ПП Възраждане и ПП МИР 
27 КП БСП за България, КП Движение заедно за промяна и КП Ляв съюз за чиста и свята република 
28 ПП Атака, ПП Движение за права и свободи, ПП МИР, ПП Пряка демокрация и ПП Свобода 
29 КП Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ, и НФСБ, КП ГЕРБ – СДС, КП Движение заедно за промяна и 

КП Национално обединение на десницата 
30 Медиен пакет получават участници, които са регистрирали кандидати и нямат право на държавна субсидия 

по Закона за политическите партии (ЗПП). Участниците в изборите отразяват в отчетите си във връзка с 

конкретната предизборна кампания средствата за медийни пакети. 



 7 

В изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 

11.07.2021 г., участват 15 политически партии, 8 коалиции от партии31 и 1 инициативен 

комитет.32 

След сравнителен анализ на данните в представените пред Сметната палата отчети 

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

тях стоки и услуги във връзка с предизборната кампания33, е установено че четири партии 

отчитат приходи и разходи само по чл. 178 от ИК (медиен пакет).34 За всеки от тези 

участници не са установени неотчетени разходи при проверка на предоставената 

информация в Сметната палата от доставчици на стоки и услуги за предизборната 

кампания. Поради посочените обстоятелства четирите партии няма да бъдат обект на одит. 

При одита са одитирани 11 политически партии, 8 коалиции от партии и един 

инициативен комитет, регистрирани и участвали в изборите за народни представители за 

Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г.35 

 

III. Цели на одита 

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

за съответствието на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с 

предизборната кампания на политическите партии, коалициите от партии и инициативните 

комитети в изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 

11.07.2021 г., с изискванията на ИК. 

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

кампания за изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 

11.07.2021 г. 

 

ІV. Обхват на одита 

Определена е област на изследване „Финансиране на предизборната кампания - 

приходи и разходи на политическите партии, коалициите от партии и инициативните 

комитети за предизборната кампания за изборите за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 11.07.2021 г.“  

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

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

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

отчитането и оповестяването им, в т.ч. по информация на доставчици на стоки и услуги; 

допустимия размер на финансирането на кампанията. 

 

V. Критерии за оценка 

1. Спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред 

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

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

2. Съответствие между размера на дарените или предоставени за предизборната 

кампания средства от физически лица и размера на доходите на лицата, когато средствата 

са в размер над 1 000 лв. (чл. 170, ал. 2 от ИК). 

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

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

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

4. Спазване на законовите изисквания относно източниците на приходи за 

финансиране на предизборната кампания: 

                                                           
31 Приложение № 1 
32 Данни от ЦИК – https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/registers/per; https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/canlist  
33 Предоставена е информация от общо 305 доставчика 
34 Приложение № 2 
35 Приложение № 3 

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/registers/per
https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/canlist
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4.1. Съответствие на декларираните приходи с установените от извършените 

проверки. Документална обоснованост на приходите; 

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

на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице нахвърля 

размера на една минимална работна заплата (чл. 169, ал. 1 от ИК); 

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

средствата, предоставени за финансиране на предизборната кампания от издигнатите 

кандидати или членове на инициативни комитети, когато общият размер на предоставените 

средства нахвърля размера на една минимална работна заплата (чл. 169, ал. 2 от ИК); 

4.4. Спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на 

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

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

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

5. Спазване на законовите изисквания относно извършването на разходи за 

предизборната кампания: 

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

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

разходите; 

5.2. Съответствие на отчетените поети задължения с установените от извършените 

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

обоснованост на поетите задължения за плащане; 

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

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

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

размер за финансиране на предизборната кампания. 

 

 

Част трета КОНСТАТАЦИИ 

 

Глава първа 

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

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

народни представители за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., от отделните 

участници в изборите 

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

комитети, в срок от 30 работни дни след изборния ден36, представят пред Сметната палата 

на хартиен и на електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им 

сметка. Отчетът се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата.37 Към 

отчета следва да се приложат38: декларации на дарителите за произхода на дарените 

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

финансиране на предизборната кампания на съответния участник, когато дарените или 

предоставените средства са в размер над една минимална работна заплата. 

Одитираните политически партии, коалиции от партии и инициативен комитет, 

участвали в изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 

11.07.2021 г., са представили отчети пред Сметната палата в законоустановения срок.39 

                                                           
36 чл. 172, ал. 1 от ИК 
37 чл. 172, ал. 4 от ИК 
38 чл. 172, ал. 1 и ал. 3 от ИК 
39 Приложение № 4 
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Отчетите са публикувани на интернет страницата на Сметната палата40, съгласно 

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

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

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

минимална работна заплата, са представили 9 одитирани участници, а декларации на 

кандидати, предоставили средства над една минимална работна заплата, са представили 12 

одитирани участници.41 

От одитираните участници в изборите за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 11.07.2021 г., са спазени изискванията на чл. 172, ал. ал. 1, 3 и 4 от 

ИК. 

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

предоставени за предизборната кампания средства от физически лица и размера на 

доходите на лицата, когато средствата са в размер над 1 000 лв., в изпълнение на 

изискванията на чл. 170, ал. 2 от ИК 

Съгласно изискването на чл. 170, ал. 2 от ИК, когато размерът на дарените или 

предоставени средства е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие 

между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания 

средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането 

на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по  

чл. 169, ал. 1 или ал.2 от ИК. Разпоредбите на чл. 170, ал. 3-5 от ИК регламентират 

проверката да се извършва от Сметната палата на база информация, съдържаща се в 

електронната база данни на компетентни органи и институции, като в чл. 170, ал. 3 от ИК 

изрично е посочена Националната агенция за приходите (НАП) като компетентен орган.  

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

над 1 000 лв., е изискана информация от НАП и от НОИ.42 

Информацията, предоставена от НАП за размера на доходите на лицата е на годишна 

база – от подадените годишни данъчни декларации за 2020 г. по чл. 50 от Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица, и не се отнася за периода, предвиден в ИК43, поради 

което проверката е извършена само въз основа на информацията от НОИ.44 

При проверката е установено: 

За предизборната кампания за изборите за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 11.07.2021 г., средства в размер над 1 000 лв., са дарили или 

предоставили на участниците в изборите - политически партии, коалиции от партии и 

инициативни комитети, 142 физически лица.45 

За 103 физически лица са установени данни за доходи, съответстващи на размера на 

дарените/предоставени от тях средства за кампанията.46 

За 39 физически лица не са установени данни за доходи от ползваните източници 

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

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

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

източници на доходи. Предвидените в ИК източници на информация не позволяват да бъдат 

                                                           
40 в ЕРИК  
41 Приложение № 4 
42 Одитни доказателства № 1 и № 2 
43 от 4 април 2021 г. до деня на подаване на съответната декларация по чл. 169, ал. 1 или 2 от ИК 
44 Одитно доказателство № 1 
45 Данните за лицата са установени от представените пред Сметната палата отчети за приходите, разходите и 

поетите задължения във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 11.07.2021 г. 
46 Одитно доказателство № 2 

https://web.apis.bg/p.php?i=2005643&b=0#p44541873
https://web.apis.bg/p.php?i=2005643&b=0#p44541873
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проследени данни за доходи от чужбина, за спестявания в банки и други, които е напълно 

вероятно конкретните лица да притежават.47 

 

Глава втора 

 

Раздел първи Политическа партия АТАКА (ПП АТАКА) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

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

връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 11.07.2021 г., от ПП АТАКА са отчетени приходи в размер на 

60 570 лв., от които 20 643 лв., представляват собствени средства на партията, получени от 

държавна субсидия48 за 2021 г. и 39 927 лв. са средства за медийни пакети, предоставени по 

реда на чл. 178 от ИК.49 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.50  

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

на чл. 170, ал. 1 от ИК.51 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

От ПП АТАКА са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране 

и подпомагане на предизборната кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените от партията. 

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

изискванията на ИК. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
 При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 

8 и 9 от ИК (за получени дарения от физически лица, предоставени средства от издигнати 

кандидати, и за наименования на социологически и рекламни агенции, както и на агенции 

за осъществяване на връзки с обществеността), за които от ПП АТАКА е следвало да се 

изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.52 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.53 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният от ПП АТАКА общ размер на разходите, извършени във връзка с 

предизборната кампания за изборите за народни представители за Народно събрание, 

проведени на 11.07.2021 г., е 60 570 лв.54 

                                                           
47 Одитни доказателства № 1 и № 2 
48 ПП Атака получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.; Министерство на правосъдието 
49 ЕРИК 
50 Одитни доказателства №№ I/1, I/2, I/3 и I/4 
51 Одитно доказателство № I/1 
52 Одитни доказателства №№ I/1, I/2, I/3 и I/4 
53 ЕРИК 
54 ЕРИК 

https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
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Отчетените разходи са за външни услуги – 20 643 лв., предназначени за печатни и 

електронни медийни услуги и наеми за помещения, транспортни средства, рекламни 

съоръжения и други, и за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК – 39 927 лв.55 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

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

съответстват на отчетените.56  

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.57 

Отчетените разходи от ПП АТАКА са документално обосновани с първични 

счетоводни документи и съответстват на установените при извършената проверка.58 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.59  

Отчетените разходи от ПП АТАКА са документално обосновани и съответстват 

на установените.  

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

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания 

съответства на отчетения от ПП АТАКА и е 60 570 лв. Формиран е от извършените разходи 

от партията и не надхвърля определения максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 1, 

б. „а“ от ИК. 

Спазени са законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения. 

 

Раздел втори Политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ (ПП ВЪЗРАЖДАНЕ)  

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители за 

Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ са отчетени приходи 

в общ размер на 201 453 лв., от които 185 053 лв. са собствени средства на партията, 

9 100 лв. са получени парични дарения от физически лица и 7 300 лв. са предоставени 

парични средства на издигнати от партията кандидати.60 

Отчетените собствени средства на политическата партия, в размер на 185 053 лв., 

представляват получени средства от държавна субсидия за 2021 г.61  

За финансиране на предизборната кампания на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ са направени  

7 парични дарения от 7 физически лица на обща стойност 9 100 лв. и 4 финансирания с 

парични средства на 4 кандидати на партията в общ размер на 7 300 лв.62  

При извършената сравнителна проверка на отчетените от партията разходи с 

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

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

969 лв., които са платени от издигнат кандидат от партията. Установено е и наличието на 

предоставени услуги, за които са издадени 3 фактури, на обща стойност 760 лв., които са 

                                                           
55 Одитни доказателства № І/2 и № І/3 
56 Одитни доказателства № I/2 и № І/4 
57 Одитно доказателство № 3 
58 Одитни доказателства № I/2 и № І/3 
59 Одитни доказателства №№ І/1, I/2 и І/3 
60 ЕРИК 
61 Партията получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.; Министерство на правосъдието 
62 Одитни доказателства № II/1 и № II/2 

https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
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платени от две физически лица. Услугите са предоставени в рамките на предизборната 

кампания и имат характер съответно на предоставени непарични средства и получени 

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

отчета в Сметната палата фактурите не са представени в счетоводството на партията за 

своевременното им включване в отчета.63  

Въз основа на констатираните факти и обстоятелства, в раздел I „Набрани средства 

за финансиране на предизборната кампания“ на отчета на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, следва да се 

включат установените предоставени непарични средства от кандидат, в размер на 969 лв., 

и получени непарични дарения от физически лица, в размер на 760 лв., с което установеният 

общ размер на приходите възлиза на 203 182 лв. 

Отчетените приходи са документално обосновани, осчетоводени са и съответстват 

на установените при проверката на първичните счетоводни документи, с изключение на 

неотчетените непарични средства от кандидат и получените непарични дарения от 

физически лица, в общ размер на 1 729 лв.64  

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

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

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

От ПП ВЪЗРАЖДАНЕ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране 

и подпомагане на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи са с 1 729 лв. повече от отчетените от 

партията. 

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 
За финансиране на предизборната кампания на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ са направени  

7 парични дарения от 7 физически лица, като 3 от даренията са в размер над една минимална 

работна заплата и 4 финансирания с парични средства от 4 кандидати, като 2 от 

финансиранията са в размер над една минимална работна заплата.66 

Изискуемата информация за 4 от направените дарения и свързаните с тях 3 

декларации, както и информация за имената на един кандидат и размера на предоставените 

от него средства67 и декларация за произход на средствата, е изпратена за публикуване в 

ЕРИК в законовия 7-дневен срок, с което е спазено изискването на чл. 171, ал. 4, във връзка 

с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от ИК.68 

Не е изпратена за публикуване в ЕРИК информация за имената на един кандидат и 

размера на предоставените от него средства69, както и декларация за произход на 

средствата, a информацията за имената на 3 физически лица, видът, целта, размерът на 

направените от тях дарения и информация за имената на 2 кандидати и размера на 

предоставените от тях средства70 е изпратена след изтичане на законоустановения 7-дневен 

срок, с което не е спазено изискването на чл. 171, ал. 4, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от 

ИК.71  

                                                           
63 Одитни доказателства № II/3 и № II/4 
64 Одитни доказателства №№ II/1, II/2, II/3 и II/4 
65 Одитни доказателства № II/1 и № II/2 
66 ЕРИК 
67 едно финансиране 
68 Одитно доказателство № II/5; ЕРИК 
69 едно финансиране 
70 2 финансирания 
71 Одитно доказателство № II/5; EРИК 
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Във връзка с предизборната кампания ПП ВЪЗРАЖДАНЕ е работила с две рекламни 

агенции. Информация за наименованието на агенциите е подадена по електронен път в 

законоустановения 7-дневен срок, с което е спазено изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във 

връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.72  

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.73 

Предоставената от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Същата е изпратена в Сметната палата 

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

неизпратената информация за едно финансиране и декларация за произход на средствата, 

и изпратената със закъснение информация за три дарения и две финансирания.  

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Във връзка с предизборната кампания от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ са отчетени разходи в 

общ размер на 257 199 лв., в т.ч. поети задължения за получени стоки и/или услуги в размер 

на 55 746 лв., неразплатени към датата на съставяне на отчета.74  

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

печатни медии, БНТ, БНР, други доставчици за аудио-визуални медийни и радио услуги, 

електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и др.; плакати, 

флаери, диплянки, брошури и др.; наеми за помещения, транспортни средства, рекламни 

съоръжения и др., както и други разходи за външни услуги.75 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

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

съответстват на отчетените.76  

След датата на представяне на отчета пред Сметната палата, част от установените 

поети задължения, в размер на 55 424 лв., представляващи поети задължения към 3 

доставчика на стоки и услуги, са разплатени с получени средства от държавна субсидия за 

2021 г. Към датата на извършване на одита, поетите задължения към 2 доставчика в размер 

на 322 лв., не са разплатени.77  

Отчетените разходи са документално обосновани, осчетоводени са и съответстват на 

установените при проверката на първичните счетоводни документи.78 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.79   

Установените разходи за предизборната кампания са документално обосновани и 

съответстват на отчетените. 

Към датата на извършване на одита ПП ВЪЗРАЖДАНЕ има неразплатени 

задължения към двама доставчика.  

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

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

                                                           
72 Одитни доказателства № II/2 и № II/5 
73 ЕРИК 
74 ЕРИК 
75 ЕРИК 
76 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела.; Одитни 

доказателства №№ II/1, II/2, II/3 и II/4 
77 Одитни доказателства № II/1 и № II/2 
78 Одитно доказателство № II/2 
79 Одитни доказателства № II/1 и № II/2 
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В представения отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане от 

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ не е отчетен общ размер на финансиране на предизборната кампания 

(раздел IV от отчета). По данни от отчета, общият размер на финансирането на 

предизборната кампания възлиза на 257 199 лв., предвид това, че същият е сбор от общия 

размер на разходите (отчетени 257 199 лв.) и общата стойност на получените непарични 

средства/дарения (не са отчетени).80 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания е в размер на 

258 928 лв. Формиран е от извършените разходи от партията в размер на 257 199 лв. и 

установените неотчетени непарични средства и непарични дарения, на обща стойност 

1 729 лв., и не надхвърля определения максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ 

от ИК. 

Спазени са от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за народни представители за Народно 

събрание. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания е с 1 729 лв. 

повече. 

 

Раздел трети Политическа партия ГЛАС НАРОДЕН (ПП ГЛАС НАРОДЕН) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с финансирането на предизборната кампания за изборите, проведени на 

11.07.2021 г. от ПП ГЛАС НАРОДЕН са отчетени приходи в размер на 44 660 лв., от които 

4 660 лв. са предоставени парични средства от издигнат кандидат на партията и 40 000 лв. 

са средства за медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от ИК.81 

Не са установени направени дарения от физически лица.82 

Предоставените парични средства от издигнатия кандидат, в т.ч. тези над 1 000 лв., 

са постъпили по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.83  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета и в 

приложенията към него.84  

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

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

ал. 1 от ИК. 

От ПП ГЛАС НАРОДЕН са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране 

и подпомагане на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета. 

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
За финансиране и подпомагане на предизборната кампания на ПП ГЛАС НАРОДЕН 

от един издигнат кандидат на партията са направени 3 финансирания с парични средства, 

като 2 от тях са в размер над минималната работна заплата.85  

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове е изпратена за публикуване в 

ЕРИК информация за 2 финансирания – имена на кандидата, размер на предоставените 

                                                           
80 ЕРИК 
81 ЕРИК 
82 Одитни доказателства № III/1 и № III/2  
83 Одитни доказателства № III/1 и № III/2 
84 Одитни доказателства № III/1 и № III/2; ЕРИК 
85 Одитни доказателства № III/1 и № III/2 
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средства, както и 2 декларации за произход на средствата, в съответствие с изискванията на 

чл. 171, ал. 3 и ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от ИК.86  

Информацията за едно финансиране е изпратена за публикуване в ЕРИК след 

изтичане на законоустановения 7-дневен срок, с което не са изпълнени изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 от същата норма.87 

Не са установени социологически, рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, с които партията да е работила по време на 

предизборната кампания, и за които е следвало да се изпрати информация за публикуване 

в ЕРИК.88  

Предоставената от ПП ГЛАС НАРОДЕН информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Същата е изпратена в Сметната палата 

съгласно изискванията на ИК, с изключение на изпратената със закъснение информация 

за едно финансиране от кандидат. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Във връзка с предизборната кампания от ПП ГЛАС НАРОДЕН са отчетени разходи 

в общ размер на 44 660 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за 

плащане.89  

От общо отчетените разходи, 4 630 лв. са за външни услуги, предназначени за 

медийни услуги от електронни медии и други разходи за външни услуги; 30 лв. са за данъци 

и такси; и 40 000 лв. са за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК.90  

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от партията с 

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

съответстват на отчетените.91  

При извършената проверка е установено, че 2 500 лв., платен депозит за участие в 

изборите (отразени в отчета на ред 2.8 „Други разходи за външни услуги“), неправилно са 

отчетени като разход, тъй като, съгласно чл. 131, ал. 2 от ИК сумите от депозити за участие 

в изборите не се смятат за разходи на партията, свързани с финансирането на предизборната 

кампания.92  

Въз основа на установеното, общият размер на отчетените разходи следва да се 

намали с 2 500 лв. и възлиза на 42 160 лв. 

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.93 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход в размер над 1 000 лв., който е извършен по банков път, 

в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.94  

Установените разходи са документално обосновани, като са с 2 500 лв. по-малко 

от отчетените, поради неправилно отчетен депозит за участие в изборите. 

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

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетеният от ПП ГЛАС НАРОДЕН общ размер на финансиране на предизборната 

кампания е 44 660 лв. 

                                                           
86 Одитни доказателства №№ III/1, III/2 и III/4 
87 Одитни доказателства № III/1 и № III/4 
88 Одитни доказателства №№ III/1, III/2, III/3 и III/4; ЕРИК 
89 ЕРИК 
90 Одитно доказателство № III/2 
91 Одитни доказателства № III/2 и № III/3 
92 Одитно доказателство № III/2 
93 Одитно доказателство № 3 
94 Одитни доказателства № III/1 и № III/2  
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Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания е 42 160 лв. 

Формиран е от установените извършени разходи от партията в размер на 42 160 лв. и не 

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

Спазени са от ПП ГЛАС НАРОДЕН законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за народни представители за Народно 

събрание. 

Установеният общ размер на финансиране не съответства на отчетения, като е 

с 2 500 лв. по-малко. 

 

Раздел четвърти Политическа партия ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА 

БЪЛГАРСКО ЛЯТО (ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

финансирането на предизборната кампания за изборите за народни представители за 

Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., от ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА 

БЪЛГАРСКО ЛЯТО са отчетени приходи в размер на 139 597 лв.95 

ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО е получила дарения от 

физически лица, в размер на 8 943 лв.96, средства от издигнати от партията кандидати, в 

размер на 95 272 лв.97 и средства за медиен пакет, предоставен по реда на чл. 178 от ИК, в 

размер на 35 382 лв.98 

Установено е, че са направени две дарения от физически лица, в общ размер на  

1 064 лв., за финансиране на партията и след приключване на предизборната кампания.99 

При извършената документална проверка на приходите е установено, че 

предоставените непарични средства от 2 кандидати са отразени в отчета и Приложение П 2 

към него с грешни стойности – за единия с 200 лв.100 повече и за другия с 30 лв.101 повече.102 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с 

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

наличието на предоставени услуги103, на обща стойност 1 056 лв., за които са издадени 

съответните разходооправдателни документи.104 Услугите са предоставени в рамките на 

предизборната кампания и са платени със средствата на кандидати, но не са включени в 

отчета, поради несвоевременно представяне на разходооправдателните документи в 

счетоводството на партията.105  

Въз основа на гореизложеното, стойността на предоставените непарични средства от 

кандидати, следва да се намали общо с 230 лв.106, да се увеличи с 1 056 лв.107 и възлиза на 

92 498 лв., a общия размер на набраните средства за финансиране на предизборната 

кампания възлиза съответно на 140 423 лв.  

Приходите над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с изискването 

на чл. 170, ал.1 от ИК.108 

                                                           
95 Одитни доказателства № IV/1 и № IV/2; ЕРИК 
96 3 500 лв. парични дарения и 5 443 лв. непарични дарения 
97 3 600 лв. парични средства и 91 672 лв. непарични средства 
98 ЕРИК 
99 Одитно доказателство № IV/2 
100 Платена услуга по фактура на стойност 2 500 лв. е отчетена за 2 700 лв. 
101 Платена услуга по фактура  на стойност 648 лв. е отчетена за 678 лв. 
102 Одитно доказателство № IV/7 
103 на двама кандидати, издигнати от партията са издадени четири фактури  
104 Одитни доказателства № IV/3 и № IV/4 
105 Одитни доказателства №№ IV/2, IV/3, IV/4, IV/5 и IV/6 
106 поради допуснати технически грешки в отчета 
107 установени по време на одита непарични средства, предоставени от кандидати 
108 Одитно доказателство № IV/1 
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Отчетените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

установените, като са по-малко с 826 лв.109 

Не са установени нарушения, свързани с финансирането на предизборната кампания. 

От ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО са спазени изискванията 

на ИК относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са 

законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи не съответстват на отчетените, като са 

повече с 826 лв. 

Допуснато е набиране на средства за финансиране на предизборната кампания и 

след приключването й. 

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
За финансиране и подпомагане на предизборната кампания на партията са направени 

15 дарения110 от 11 физически лица111 и са предоставени средства 43 пъти112 от 20 

издигнати113 кандидати.114 

Оповестяването на информацията в ЕРИК е осъществено от ПП ГРАЖДАНСКА 

ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО чрез електронно въвеждане на данни, анализът на 

които показва, че 2 непарични дарения са публикувани като едно със стойността на двете115, 

както и че едно предоставяне на непарични средства от кандидат116, е оповестено погрешно 

в раздел „Дарители“ вместо в раздел „Кандидати/членове“. 

Две от даренията са направени преди началото на предизборната кампания, две – 

след края на кампанията, а останалите дарения и финансиранията по време на кампанията. 

Предвид обстоятелството, че задължение за представяне на декларация за произход на 

средствата възниква117 в момента, когато общият размер на дарените средства от едно 

физическо лице/на предоставените средства от един кандидат, надхвърли минималната 

работна заплата, за направените 15 дарения се дължат общо 4 декларации, а за 43 

финансирания се дължат 33 декларации.118  

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, от партията е изпратена за 

публикуване в ЕРИК изискуемата информация за 11 дарения - име на дарителя, вид, цел и 

размер на направеното дарение, и за 34 финансирания - име на кандидата и размер на 

предоставените средства, както и съответните им 2 и 29 декларации за произход на 

средствата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4, във връзка с ал. 2,  

т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.119  

По време на предизборната кампания информация за 2 дарения, в т.ч. 1 декларации 

за произход на средствата, и за 3 финансирания, в т.ч. 3 декларации за произход на 

средствата, не е изпратена за публикуване в ЕРИК, а информацията за 6 финансирания, в 

т.ч. 1 декларация за произход на средствата, е изпратена за публикуване в ЕРИК след 

изтичане на законоустановения 7-дневен срок, с което не са изпълнени изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и т. 8 от същата норма.120 За две дарения, 

                                                           
109 Одитно доказателство № IV/2 
110 2 парични и 13 непарични дарения 
111 едно физическо лице е дарило средства 4 пъти и друго физическо лице е дарило средства 2 пъти 
112 4 парични и 39 непарични финансирания 
113 един кандидат е направил 8 финансирания, един е направил 5, един – 4, двама кандидати са предоставили 

средства 3 пъти, а петима 2 пъти 
114 ЕРИК 
115 поради обстоятелството, че са направени от 1 физическо лице в един ден 
116 направил 2 финансирания 
117 чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ИК 
118 Одитно доказателство № IV/2 
119 Одитно доказателство № IV/8; ЕРИК 
120 Одитни доказателства № IV/8 и № IV/9; ЕРИК 
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направени след края на предизборната кампания, информацията е изпратена ведно с отчета 

на партията. 

Във връзка с предизборната кампания ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА 

БЪЛГАРСКО ЛЯТО е работила с една рекламна агенция. Информация за наименованието 

на агенцията е изпратена за оповестяване в ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с 

което е спазено изискването на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата 

норма.121 

Предоставената от ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО 

информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната, с 

изключение на непредставената информация за 2 дарения, 3 финансирания и 4 декларации 

за произход на средствата, както и представената със закъснение информация за 6 

финансирания и 1 декларация за произход на средствата. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени по време на предизборната 

кампания от ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО е 38 204 лв. От 

партията не са отчетени поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната 

кампания, неразплатени към датата на съставяне на отчета.122  

Отчетените разходите са за външни услуги – 2 822 лв., предназначени за медийни 

услуги и наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други, и за 

медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК – 35 382 лв. 

Разходите са документално обосновани с първични счетоводни документи, 

осчетоводени са и съответстват на установените при извършената проверка.123 

Извършена е сравнителна проверка на разходите, отчетени от партията с 

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

съответстват на отчетените.124 

Не са установени и отчетени разходи над 1 000 лв., с което не е възникнала 

необходимост от извършването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, 

ал.1 от ИК.125 

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.126   

Установените разходи за предизборната кампания на ПП ГРАЖДАНСКА 

ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО са документално обосновани и съответстват на 

отчетените.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на 

ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО е 135 319 лв., в т.ч. общата 

стойност на получените непарични средства/дарения е в размер на 97 115 лв.127  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на 

ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО възлиза на 136 145 лв. Формиран 

е от общия размер на разходите, извършени от партията по време на предизборната 

кампания – 38 204 лв. и от установените непарични средства/дарения на обща стойност 

97 941 лв., и не надхвърля определения максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ 

от ИК за избори за народни представители за Народно събрание. 

                                                           
121 Одитно доказателство № IV/8; ЕРИК 
122 ЕРИК 
123 Одитно доказателство № IV/2 
124 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела.; Одитни 

доказателства №№ IV/1, IV/2 и IV/5 
125 Одитни доказателства № IV/1 и № IV/2 
126 Одитни доказателства № IV/2 и № 3 
127 ЕРИК 
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От ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО са спазени законовите 

изисквания за общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за 

народни представители за Народно събрание. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е с 826 лв. повече.  

 

Раздел пети Политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 

(ПП ДПС) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители за 

Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., от ПП ДПС са отчетени приходи в размер 

на 775 066 лв.  

Отчетените приходи са собствени средства на партията, получени от държавна 

субсидия128 за 2021 г.129  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.130  

Не са установени приходи от направени дарения от физически лица и от 

предоставени средства от издигнати кандидати на партията.131 

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

на чл. 170, ал. 1 от ИК.132 

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

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

От ПП ДПС са спазени изискванията на ИК относно източниците на финансиране 

на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания. 

Установените приходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените.  

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
 При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6 

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

политическата партия е следвало да изпрати информация по време на предизборната 

кампания за публикуване в ЕРИК.133 

 ПП ДПС е работила във връзка с предизборната кампания с две рекламни агенции. 

Информация за наименованията на агенциите е изпратена за публикуване в ЕРИК в 

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

с ал. 2, т. 9 от същата норма.134 

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.135  

 Предоставената от ПП ДПС информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие 

със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната палата по 

време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК.  

 

                                                           
128 ПП ДПС получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.; Министерство на правосъдието 
129 Одитни доказателства № V/1 и № V/2; ЕРИК 
130 Одитни доказателства № V/1 и № V/2  
131 Одитни доказателства №№ V/1, V/2 и V/4  
132 Одитно доказателство № V/1 
133 Одитни доказателства № V/1 и № V/2; ЕРИК 
134 Одитно доказателство № V/3; ЕРИК 
135 ЕРИК 

https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
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3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на ПП ДПС, участник в изборите за народни представители за Народно събрание, 

проведени на 11.07.2021 г., е 775 066 лв. Не са отчетени и не са установени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.136 

От общо отчетените разходи, 141 915 лв. са за материали, 632 396 лв. са за външни 

услуги, и 755 лв. са за осигуровки и данъци и такси.137 

Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други; масови прояви; наеми за помещения, транспортни средства, 

рекламни съоръжения и други разходи за външни услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

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

съответстват на отчетените от партията, с изключение на един разход за предоставена 

услуга на обща стойност 648 лв., който не платен към датата на съставяне на отчета и не е 

включен в него, поради несвоевременното представяне на разходооправдателния документ 

в счетоводството на партията. По време на одита разходът е платен със средства от 

държавна субсидия и е осчетоводен от партията.138 

Установените разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи, но не съответстват на отчетените от ПП ДПС, като са с 648 лв. повече. Въз 

основа на установеното, общият размер на разходите възлиза на 775 714 лв. 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.139 

Отчетените разходи от ПП ДПС са документално обосновани, но не 

съответстват на установените, като са по-малко с 648 лв. 

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

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетения от ПП ДПС общ размер на финансиране на предизборната кампания е 

775 066 лв. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания е 775 714 лв. 

Формиран е от извършените разходи от партията в размер на 775 066 лв. и установените 

неотчетени разходи в размер на 648 лв., и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 1, 

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

избори за народни представители за Народно събрание. 

 Спазени са от ПП ДПС законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори народни представители за Народно събрание. 

Установения общ размер на финансиране на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е с 648 лв. повече. 

 

Раздел шести Политическа партия ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП ИТН) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с финансирането на предизборната кампания за изборите, проведени на 

11.07.2021 г., от ПП ИТН са отчетени приходи в общ размер на 282 584 лв. 

                                                           
136 Одитни доказателства №№ V/1, V/2 и V/4; ЕРИК 
137 Одитно доказателство № V/2 
138 Одитни доказателства №№ V/2, V/4 и V/5 
139 Одитни доказателства № V/1 и № V/2 
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 Приходите са формирани от собствени средства на партията в размер на 149 984 лв., 

от които членски внос – 13 761 лв. и държавна субсидия140 - 136 233 лв., и 132 600 лв. от 16 

дарения, направени от 15 физически лица и две финансирания от един кандидат на 

партията.141 

Установените две финансирания са погрешно отразени в отчета на ред „Дарения от 

физически лица“ вместо на ред „Средства на издигнатите от партията кандидати“, както и 

в Приложение П 1 вместо в Приложение П 2 към отчета.142 

По отношение на физическо лице, направило дарение в размер на 5 000 лв., не са 

представени доказателства за съответствие на лицето с изключението по чл. 168, ал. 1, т. 3 

от ИК143. При направената справка в Национална база данни „Население“ е установено, че 

за физическото лице няма информация в базата данни. Съгласно обяснение, дадено от 

лицето, отговорно за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

средствата от дарението не са изразходвани в хода на предизборната кампания.144 На 

08.06.2022 г. средствата са върнати по банковата сметка на физическото лице.145 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от ПП ИТН с 

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

наличието на предоставени услуги, на обща стойност 6 486 лв., за които са издадени 

съответните разходооправдателни документи146. Услугите са предоставени в рамките на 

предизборната кампания и получатели са издигнати кандидати от партията и едно 

физическо лице. Платените средства от кандидатите и физическото лице имат характер 

съответно на непарични финансирания и непарично дарение, и не са включени в отчета на 

партията.147  

Въз основа на установеното, отчетените приходи на ПП ИТН следва да се увеличат 

с 6 486 лв.148, с което установеният общ размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания възлиза на 289 070 лв. 

Декларираните приходи съответстват на установените, с изключение на 

невключените непарични средства на обща стойност 6 486 лв.149 

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

предназначена за обслужване на предизборната кампания, в съответствие с изискването на 

чл. 170, ал. 1 от ИК.150 

От ПП ИТН са спазени законовите забрани и изискванията на ИК относно 

източниците за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, с изключение на 

получено дарение от едно физическо лице, в несъответствие с разпоредбите на чл. 168,  

ал. 1, т. 3 от ИК. 151 

Установените приходи не съответстват на отчетените, като са с 6 486 лв. 

повече. 

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

                                                           
140 ПП ИТН получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.; Министерство на правосъдието 
141 Одитни доказателства № VI/1 и № VI/2; ЕРИК 
142 ЕРИК 
143 Съгласно чл. 168, ал. 1 т. 3 от ИК партия, коалиция или инициативен комитет във връзка с предизборната 

кампания не може да получава средства от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата – 

граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по кодекса; 
144 Одитно доказателство № VI/9 
145 Писмо вх. № 48-00-328 от 08.06.2022 г. 
146 издадени са 16 фактури от 16 доставчици 
147 Одитни доказателства № VI/3 и № VI/6  
148 Раздел I „Набрани средства за финансиране на предизборната кампания“, т. 2.2. „Стойност на получените 

непарични дарения - стоки, услуги, рекламни материали и др.“ с 500 лв. и т. 3.2. „Стойност на предоставени 

непарични средства - стоки, услуги, рекламни материали и др.“ с 5 986 лв.   
149 Одитно доказателство № VI/2 
150 Одитни доказателства № VI/1 и № VI/2  
151 На 08.06.2022 г. средствата са върнати по банковата сметка на физическото лице. 

https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
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2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При проверката е установено, че поради допуснати технически грешки от ПП ИТН, 

в ЕРИК погрешно е оповестена информация за 4 дарения, които не се отнасят за 

предизборната кампания и не са включени в отчета на партията, а информацията за едно 

дарение е оповестена както в раздел „Дарители“, така и в раздел „Кандидати/членове“.152 

…*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

информация за 2 от даренията - имена на дарителите, вид, цел и размер на направените 

дарения, както и декларации за произход на средствата, в съответствие с изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 8 от същата норма.153 

По отношение на 14 дарения и 2 финансирания от кандидат информацията в ЕРИК 

е изпратена за публикуване в рамките на девет до двадесет и три дни след извършване на 

дарението/финансирането (извършване на банковия превод), т.е. след изтичане на 

законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове по чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК.154 

Не са установени социологически и рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, с които партията да е работила по време на 

предизборната кампания, за които следва да се изпрати информация за публикуване в 

ЕРИК.155  

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.156 

                                                           
152 Одитни доказателства №№ VI/1, VI/4, VI/5 и VI/6; ЕРИК 
* Съгласно чл. 58, ал. 3 от Закона за Сметната палата, Сметната палата не може да огласява данни до 

приключване на наказателното производство. 

 
153 Одитни доказателства № VI/1 и № VI/4; ЕРИК 
154 Одитни доказателства № VI/1 и № VI/4; ЕРИК 
155 Одитни доказателства №№ VI/1, VI/2, VI/3 и VI/4  
156 ЕРИК 
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 Предоставената от ПП ИТН информация за публикуване в ЕРИК за 2 дарения е в 

съответствие със законово регламентираната. Същата е изпратена в Сметната палата 

по време на предизборната кампания съгласно изискванията на ИК.  

…* 

 

 

 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Във връзка с предизборната кампания от ПП ИТН са отчетени разходи в общ размер 

на 224 309 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за плащане във връзка 

с предизборната кампания. 

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

плакати, флаери, диплянки, брошури и други, масови прояви (публични събрания, концерти 

и др.), наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други разходи 

за външни услуги. 

При извършената проверка е установено, че неправилно в отчета е включен разход в 

размер на 200 лв., поради два пъти отчитане на една фактура.157  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от ПП ИТН с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги, е установен158 разход 

за предоставена услуга на стойност 500 лв., който не е включен в отчета, поради 

несвоевременното представяне на разходооправдателния документ в счетоводството на 

партията. Разходът е платен по време на предизборната кампания със средства от държавна 

субсидия за 2021 г. и е отразен в счетоводните регистри на партията.159 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените, с 

изключение на повторно включен разход в размер на 200 лв. и невключен разход в размер 

на 500 лв. Въз основа на установеното, общият размер на разходите възлиза на 224 609 лв.160 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

съответствие на изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.161  

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са с 300 лв. повече. 

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

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

 Отчетеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на партията е 

224 309 лв. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания е 231 095 лв. 

Формиран е от установените разходи в размер на 224 609 лв. и от установените неотчетени 

непарични средства от кандидати и непарично дарение от физическо лице, общо размер на 

6 486 лв., и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ИК максимален общ 

размер на финансирането на предизборната кампания за избори за народни представители 

за Народно събрание.  

 Спазени са от ПП ИТН законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори народни представители за Народно събрание. 

                                                           
* Съгласно чл. 58, ал. 3 от Закона за Сметната палата, Сметната палата не може да огласява данни до 

приключване на наказателното производство. 
157 Одитно доказателство № VI/2 
158 Констатирано е също несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела. 
159 Одитни доказателства №№ VI/1, VI/2, VI/3, VI/5 и VI/6 
160 Одитни доказателства №№ VI/1, V/2, VI/3 и VI/6 
161 Одитни доказателства № VI/2 и № VI/6 
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Установения общ размер на финансиране на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е с 6 786 лв. повече. 

 

Раздел седми  Политическа партия МИР (ПП МИР) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания за изборите за народни представители за Народно събрание, 

проведени на 11.07.2021 г., от ПП МИР са отчетени приходи в размер на 41 964 лв., от които 

2 108 лв. са собствени средства на партията и 39 856 лв. са средства за медиен пакет, 

предоставени по реда на чл. 178 от ИК.  

Отчетените приходи от собствени средства на партията представляват получен 

членски внос за периода от 01.06.2020 г. до 01.06.2021 г.162 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с 

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

наличието на предоставени услуги, на обща стойност 199 лв., за които са издадени 

съответните разходооправдателни документи163. Услугите са предоставени в рамките на 

предизборната кампания, платени са със средства на издигнат от партията кандидат, които 

не са отчетени като предоставени непарични средства. По време на предизборната 

кампания и към датата на представяне на отчета в Сметната палата документите не са 

представени в счетоводството на партията за своевременното им включване в отчета.164  

Въз основа на установеното, отчетените приходи на ПП МИР следва да се увеличат 

със 199 лв., с което установеният общ размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания възлиза на 42 163 лв. 

Декларираните приходи са документално обосновани и съответстват на 

установените, с изключение на невключените непарични средства в размер на 199 лв.165 

Не са установени приходи, в размер над 1 000 лв., поради което не е възникнало 

задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.166 

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

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

От ПП МИР са спазени изискванията на ИК относно източниците на финансиране 

на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране и 

подпомагане на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани, но не 

съответстват на отчетените, като са със 199 лв. повече. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
 При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 

8 и 9 от ИК (за получени дарения от физически лица, предоставени средства от издигнати 

кандидати, за наименования на социологически и рекламни агенции, както и на агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността), за които от ПП МИР е следвало да се изпрати 

информация по време на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК.167 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на ПП МИР е 

61 134 лв., в т.ч. поети задължения за получени стоки и/или услуги в размер на 19 170 лв., 

неразплатени към датата на съставяне на отчета.  

                                                           
162 Одитни доказателства № VII/1 и № VII/2; ЕРИК 
163 издадени две фактури от два доставчика 
164 Одитни доказателства № VII/4 и № VII/5 
165 Одитни доказателства №№ VII/1, VII/2, VII/4 и VII/5 
166 Одитни доказателства №№ VII/2, VII/6 и VII/7 
167 Одитни доказателства №№ VII/1, VII/2, VII/6 и VII/7; ЕРИК 
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Отчетените разходи са за външни услуги и за медиен пакет по реда на чл. 178 от 

ИК.168 

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

на помещения и други външни услуги, общо в размер на 21 278 лв. От тях, са разплатени 

разходи на обща стойност 2 108 лв., всеки от които под 1 000 лв., с което не е възникнало 

задължение за плащането им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.  

Към момента на извършване на одита, отчетените поети задължения към десет 

доставчика в общ размер на 19 170 лв., не са платени.169 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от партията разходи с изисканата 

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

съответстват на отчетените.170  

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК са в размер на 

39 856 лв. и съответстват на предоставената информация от ЦИК.171  

Установените разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на отчетените.172 

Установените разходи за предизборната кампания на ПП МИР съответстват на 

отчетените. 

Към момента на извършване на одита ПП МИР има неразплатени задължения. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на ПП МИР 

е 61 134 лв. 

Установеният общ размер на финансиране възлиза на 61 333 лв. Формиран е от 

извършените разходи от ПП МИР в размер на 61 134 лв., в т.ч. 19 170 лв. - неразплатени 

поети задължения, и установените неотчетени непарични средства на обща стойност 

199 лв., и не надхвърля определения максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ИК за избори за народни представители за Народно събрание. 

От ПП МИР са спазени законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е със 199 лв. повече. 

 

Раздел осми Политическа партия ПОДЕМ (ПП ПОДЕМ) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с финансирането на предизборната кампания за изборите, проведени на 

11.07.2021 г., от ПП ПОДЕМ са отчетени приходи в размер на 2 500 лв., от които 100 лв. са 

собствени средства на политическата партия и 2 400 лв. са дарения от 4 физически лица. 

Отчетените собствени средства на партията са от получен членски внос за 2021 г.173 

При проверката е установено, че неправилно са отчетени като дарения от физически 

лица получени парични средства в общ размер на 2 400 лв., предоставени от 4 издигнати от 

партията кандидати.174  

Отчетените приходи съответстват по размер на установените при проверката на 

първичните счетоводни документи.175  

                                                           
168 ЕРИК 
169 Одитно доказателства № VII/3 
170 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела.; Одитни 

доказателства №№ VII/1, VII/2 и VII/5 
171 Одитно доказателство № 3  
172 Одитни доказателства № VII/1 и № VII/2 
173 Одитно доказателство № VIII/2   
174 Одитно доказателство № VIII/3  
175 Одитни доказателства № VIII/1 и № VIII/2 
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Всеки един приход е в размер под 1 000 лв., поради което не е възникнало 

задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.176 

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

декларираните от политическата партия приходи за финансиране на предизборната 

кампания. 

От ПП ПОДЕМ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране 

и подпомагане на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват по размер на декларираните в отчета. Получени средства от кандидати 

са отчетени като парични дарения. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
За финансиране и подпомагане на предизборната кампания ПП ПОДЕМ получава  

4 финансирания от издигнати кандидати от партията, всяко от които не надвишава 

минималната работна заплата.177  

Средствата са предоставени от кандидатите преди откриване на предизборната 

кампания. В законоустановения 5-дневен срок от партията не е изпратена за публикуване в 

ЕРИК информация за имената на кандидатите и размера на направените от тях 

финансирания, с което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с  

ал. 2, т. 6 от същата норма.178 

ПП ПОДЕМ не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с 

агенции за осъществяване на връзки с обществеността във връзка с предизборната 

кампания.179 

От ПП ПОДЕМ не е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за имената 

на кандидатите и размера на предоставените от тях средства, с което не са спазени 

изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители за 

Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., от ПП ПОДЕМ са отчетени разходи в общ 

размер на 2 500 лв.  

При проверката е установено, че неправилно е отчетена, като разход за такси сумата 

от 2 500 лв., която представлява платен депозит за участие в изборите. Съгласно 

разпоредбите на чл. 131, ал. 2 от ИК сумите от депозити за участие в изборите по чл. 129, 

ал. 1 от същата норма, не се смятат за разходи на партиите, свързани с финансирането на 

предизборната кампания. Предвид установеното, ПП ПОДЕМ не е следвало да отчита 

разходи за предизборната кампания и раздел II „Извършени разходи за предизборната 

кампания“ от отчета следва да е с нулева стойност.180 

Отчетеният общ размер на разходите не съответства на установения при одита, 

поради неправилно отчетен депозит за участие в изборите. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетеният от ПП ПОДЕМ общ размер на финансиране на предизборната кампания 

е 2 500 лв. Формиран е от разходи, които не е следвало да бъдат отчетени като такива, 

поради което раздел IV „Общ размер на финансирането на предизборната кампания“ от 

отчета следва да е с нулева стойност. 

                                                           
176 Одитно доказателство № VIII/2 
177 Одитни доказателства № VIII/2 и № VIII/3 
178 Одитно доказателство № VIII/3  
179 Одитно доказателство № VIII/3  
180 Одитно доказателство № VIII/3 
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Не е установено финансиране на предизборната кампания на ПП ПОДЕМ.  

 

Раздел девети  Политическа партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ (ПП ПРЯКА 

ДЕМОКРАЦИЯ) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Общият размер на декларираните приходи в отчета на ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 

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

кампания за изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 

11.07.2021 г. е 43 243 лв. Отчетените приходи са от собствени средства на политическата 

партия – 3 243 лв. и средства за медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от ИК – 

40 000 лв.  

Отчетените приходи от собствени средства са от членски внос, в размер на 2 893 лв., 

а 350 лв. са от други приходи.181 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета на 

партията, документално обосновани са и са осчетоводени по съответните сметки.182   

Всеки от постъпилите приходи в размер под 1 000 лв. и един приход в размер на 

1 000 лв. са постъпили по банковата сметка за обслужване на предизборната кампания, 

въпреки че не са възникнали обстоятелства за извършването им по банков път.183 

 При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

От ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ са спазени изискванията на ИК относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите 

забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета на партията. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6, 

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

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

които от партията е следвало да се изпрати информация за публикуване в ЕРИК.184 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

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

връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 11.07.2021 г., от ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ са отчетени разходи 

в общ размер на 43 243 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за получени 

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

От общо отчетените разходи, 3 243  лв. са за външни услуги (медийни услуги от 

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

издания за онлайн новинарски услуги) и 40 000 лв. са медиен пакет по реда на чл. 178 от 

ИК.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

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

съответстват на отчетените.185 

                                                           
181 Одитни доказателства № IX/1 и № IX/2 
182 Одитни доказателства № IX/1 и № IX/2 
183 Одитни доказателства № IX/1 и № IX/2 
184 Одитни доказателства № IX/1 и № IX/2; ЕРИК 
185 Одитни доказателства №№ IX/1, IX/2 и IX/3 
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Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.186  

Отчетените разходи от ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ са документално обосновани, 

осчетоводени са и съответстват на установените при извършените проверки.187  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всеки от разходите е в размер под 1 000 лв. и не са възникнали 

обстоятелства за извършване на плащания по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.188 

Установените разходи за предизборната кампания са документално обосновани и 

съответстват на отчетените. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

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

ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ не е отчетен общ размер на финансиране на предизборната 

кампания (раздел IV от отчета). По данни от отчета, общият размер на финансирането на 

предизборната кампания възлиза на 43 243 лв., предвид това, че същият е сбор от общия 

размер на разходите (отчетени 43 243 лв.) и общата стойност на получените непарични 

средства/дарения (не са отчетени).189  

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на партията 

е 43 243 лв. Формиран е от извършените разходи от партията и не надхвърля определения 

с чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание. 

Спазени са от ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ законовите изисквания за общия размер 

на финансиране на предизборната кампания за избори за народни представители за 

Народно събрание. 

 

Раздел десети Политическа партия РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ 

(ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с финансирането на предизборната кампания за изборите, проведени на 

11.07.2021 г., от ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ са отчетени приходи от собствени 

средства на партията в размер на 408 540 лв.190 

Не са отчетени и не са установени направени дарения от физически лица и 

предоставени средства от издигнати от партията кандидати. ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 

БЪЛГАРИЯ финансира предизборната си кампания със собствени средства, генерирани от 

направени дарения за текущата дейност на партията през 2020 г. и членски внос 

(доброволни вноски от членове на партията191).192  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с 

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

наличието на предоставена услуга, на стойност 840 лв., за която е издаден съответния 

разходооправдателен документ. Услугата е предоставена в рамките на предизборната 

кампания и е платена в брой от собствените средства на партията, но не е включена в отчета, 

поради несвоевременно представяне на документа в счетоводството на партията.193  

                                                           
186 Одитни доказателства №№ IX/1, IX/2 и IX 3 
187 Одитни доказателства № IX/1 и № IX/2 
188 Одитни доказателства № IX/1 и № IX/2 
189 ЕРИК 
190 ЕРИК 
191 Съгласно чл. 16, ал. 7 от Устава на партията и чл. 4, ал. 2 от Правилника за финансовата дейност на ПП 

„Републиканци за България“ членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски, 

които се ползват за дейността й. 
192 Одитни доказателства №№ Х/1, Х/2 и Х/3 
193 Одитни доказателства №№ X/3, Х/4 и X/5  
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Въз основа на установеното, отчетените приходи от партията следва да се увеличат 

с 840 лв., с което установеният общ размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания възлиза на 409 380 лв. 

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

на чл. 170, ал. 1 от ИК.194 

Декларираните приходи не съответстват на установените, като са с 840 лв. по-

малко.195 

Не са установени нарушения, свързани с финансирането на предизборната кампания. 

От ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на ИК относно 

източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани 

за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи не съответстват на отчетените, като са 

повече с 840 лв. 

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6 

и 8 от ИК (за получени дарения от физически лица и предоставени средства от издигнати 

кандидати), за които от партията е следвало да се подава информация за публикуване в 

ЕРИК.196  

При проверката е установено, че във връзка с предизборната кампания 

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ е работила с две рекламни агенции, като 

информацията за наименованията на агенциите не е изпратена за публикуване в ЕРИК в 

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

ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.197 

Не са спазени изискванията на ИК за предоставяне на информация за публикуване 

в ЕРИК за наименованието на две рекламни агенции, с които партията е работила във 

връзка с предизборната кампания. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на 

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ е 408 540 лв., в т.ч. поети задължения за получени 

стоки и/или услуги в размер на 250 лв., неразплатени към датата на съставяне на отчета.  

Отчетените разходи са за материали – 126 лв., външни услуги – 407 414 лв. и за 

дарения – 1 000 лв. Партията не отчита разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК.198 

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

плакати, флаери, диплянки, брошури и др., масови прояви, пощенски и куриерски услуги, 

наеми на помещения и други външни услуги. 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от партията разходи с изисканата 

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

разход по фактура на стойност 840 лв., платена в брой със собствени средства на партията, 

не е включен в отчета, поради непредставянето на фактурата в счетоводството на 

партията.199  

Въз основа на установеното, общият размер на разходите на партията, извършени по 

време на предизборната кампания, следва да се увеличи с горепосочената сума и възлиза на 

409 380 лв. 

                                                           
194 Одитно доказателство № Х/1 
195 Одитни доказателства №№ Х/2, № 3, Х/4 и Х/5  
196 Одитни доказателства № Х/1 и № Х/5; ЕРИК 
197 Одитно доказателство № X/5; ЕРИК 
198 ЕРИК 
199 Одитни доказателства №№ Х/2, Х/3 и X/4 
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Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са повече с 840 лв.  

Към момента на извършване на одита, отчетените поети задължения към един 

доставчик в размер на 250 лв. са платени.200 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.201  

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са повече с 840 лв. 

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

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на 

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ е 408 540 лв. 

Установеният общ размер на финансиране възлиза на 409 380 лв. Формиран е от 

извършените разходи от партията в размер на 408 540 лв. и установения неотчетен разход 

на стойност 840 лв., и не надхвърля определения максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, 

т. 1, б. „а“ от ИК за избори за народни представители за Народно събрание. 

Спазени са законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание. 

Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е с 840 лв. повече.  

 

Раздел единадесети Политическа партия СВОБОДА (ПП СВОБОДА) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с финансирането на предизборната кампания за изборите, проведени на 

11.07.2021 г., от ПП СВОБОДА са отчетени приходи в общ размер на 41 950 лв., от които: 

500 лв. са получено парично дарение от едно физическо лице, 1 500 лв. представляват 

предоставени парични средства от трима издигнати кандидати и 39 950 лв. са средства за 

медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от ИК.202  

 Направеното парично дарение и предоставените парични средства са на стойност 

под 1 000 лв., за всяко едно от тях, с което не е възникнала необходимост от постъпването 

им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.203  

 Установените при проверката парични финансирания и паричното дарение, са 

отразени в отчета и в приложенията към него и съответстват на отчетените.204  

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

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

ал. 1 от ИК. 

 От ПП СВОБОДА са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране 

и подпомагане на предизборната кампания.  

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета 

на политическата партия. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

                                                           
200 Одитно доказателство № Х/3 
201 Одитни доказателства № Х/1 и № Х/2  
202 Одитно доказателство № ХI/2; ЕРИК 
203 Одитни доказателства № ХI/1 и № ХI/2 
204 Одитни доказателства № ХI/1 и № ХI/2; ЕРИК 
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 За финансиране на предизборната кампания на ПП СВОБОДА е направено едно 

парично дарение от физическо лице и са предоставени парични средства от трима 

издигнати кандидати на партията, като размерът на всяко от тях не надвишава минималната 

работна заплата, с което не са възникнали обстоятелства за подаване на декларации за 

произход на средствата.205  

В хода на предизборната кампания, от партията, погрешно в ЕРИК е оповестена 

информацията относно финансиранията със средства на кандидатите в раздел „Дарители“ 

вместо в раздел „Кандидати/членове“.206  

 В законоустановения 7-дневен срок е предоставена за публикуване в ЕРИК 

изискуемата информация за имената на дарителя, видът, целта и размерът на направеното 

дарение, както и за имената на кандидатите и размерът на предоставените от тях средства, 

с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от 

същата норма.207  

 Не са установени социологически, рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, с които партията да е работила по време на 

предизборната кампания, за които следва да се изпрати информация за публикуване в 

ЕРИК.208  

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

доставчици на медийни услуги, с които е работила във връзка с предизборната кампания.209 

 Предоставената от ПП СВОБОДА информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Същата е изпратена в Сметната палата 

съгласно изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

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

връзка с предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание, 

проведени на 11.07.2021 г., от ПП СВОБОДА са отчетени разходи в общ размер на 

41 946 лв. Не са отчетени и не са установени поети задължения за плащане във връзка с 

предизборната кампания.210  

От общо отчетените разходи, 1 996 лв. са разходи за външни услуги, предназначени 

за плакати, флаери, диплянки, брошури и др. и 39 950 лв. са за медиен пакет по реда на 

чл. 178 от ИК.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от партията с изисканата 

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

съответстват на отчетените.211 

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.212 

При направената проверка е установено, че разходите са документално обосновани 

и съответстват на отчетените.213 

Разходите са в размер под 1 000 лв., с което не е възникнало задължение за 

извършването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.214  

Установените разходи за предизборната кампания са документално обосновани и 

съответстват на отчетените. 

                                                           
205 Одитни доказателства №№ ХI/1, ХI/2 и ХI/3 
206 Одитно доказателство № ХI/4; ЕРИК  
207 Одитни доказателства № XI/2 и № XI/4; ЕРИК 
208 Одитни доказателства №№ ХI/1, ХI/2 и ХI/3   
209 ЕРИК 
210 Одитни доказателства №№ ХI/1, ХI/2, ХI/3, ЕРИК 
211 Одитни доказателства № ХI/2 и № ХI/3 
212 Одитно доказателство № 3 
213 Одитно доказателство № ХI/2 
214 Одитни доказателства №№ ХI/1, ХI/2 и ХI/3  



 32 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания 

съответства на отчетения от ПП СВОБОДА и е в размер на 41 946 лв. Формиран е от 

извършените разходи от партията и не надхвърля определения максимален общ размер по 

чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ИК. 

Спазени са от ПП СВОБОДА законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за народни представители за Народно 

събрание. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения. 

 

Раздел дванадесети Коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (КП БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

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

връзка с предизборната кампания за изборите за Народно събрание, проведени на 

11.07.2021 г., от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са декларирани приходи в размер на 1 184 655 лв., 

в т.ч. собствени средства на партиите, участващи в коалицията – 915 931 лв., получени 

дарения от физически лица – 77 650 лв. и предоставени средства от издигнати кандидати – 

191 074 лв., в т.ч. 178 262 лв. парични и 12 812 лв. непарични средства. 

Отчетените приходи от собствени средства на политическите партии са парични 

средства от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ПП БСП) – 907 835 лв. и 

непарични средства: от ПП ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ – 2 069 лв., от 

ПП КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ - 878 лв. и от ПП ПОЛИТИЧЕСКИ 

КЛУБ ТРАКИЯ – 5 149 лв. Същите са отразени в съответното Приложение К 1 към отчета. 

Отчетените собствени средства на четирите партии са с произход от държавна 

субсидия215, както и от членски внос за ПП БСП.216 

1.1. При извършената документална проверка на приходите от партиите, участващи 

в коалицията, е установено: 

а) за финансиране на предизборната кампания от ПП БСП са предоставени парични 

средства по банковата сметка, предназначена за обслужване на предизборната кампания, 

общо в размер на 727 679 лв., в т.ч. 646 000 лв. са преведени от Националния съвет на 

ПП БСП и 81 679 лв. - от териториални структури на партията;217 

б) разликата между отчетените предоставени парични средства от ПП БСП -

907 835 лв. и установените такива - 727 679 лв., е 180 156 лв., и има характер на 

предоставени непарични средства, поради обстоятелството, че за тази стойност са отчетени 

като приходи извършени, от Националния съвет и териториалните структури на ПП БСП, 

разходи за стоки и услуги, във връзка с предизборната кампания на коалицията;218  

в) поради погрешно изчислени аритметични сборове на стойности по 

разходооправдателни документи (отчетени в раздел I „Набрани средства за финансиране на 

предизборната кампания“) общо със 125 лв. повече, размерът на предоставените собствени 

средства на ПП БСП следва да се намали с посочената сума;219 

г) установено е наличието на предоставени услуги по сключени договори от 

териториални структури на ПП БСП, в подкрепа на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, за които са 

издадени 5 фактури на обща стойност на стойност 4 140 лв. Услугите са платени от 

съответните териториални структури със средства от държавната субсидия, осчетоводени 

                                                           
215 ПП БСП, ПП Политически клуб Екогласност, ПП Комунистическа партия на България и ПП Политически 

клуб Тракия получават държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.; Министерство на правосъдието 
216 Одитни доказателства №№ XII/3, XII/2 и XII/6 
217 Одитно доказателство № XII/1  
218 Одитни доказателства № XII/1 и № XII/2 
219 Одитни доказателства № XII/2 и № XII/6 

https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
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са в регистрите на партията, но не са включени в отчета, поради несвоевременното им 

представяне в партията, отговорна за счетоводната отчетност на коалицията към момента 

на изготвяне на отчета. Предвид това, размерът на предоставените собствени средства на 

ПП БСП следва да се увеличи със стойността на платените фактури;220 

д) от ПП ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ са платени стоки и услуги във 

връзка с предизборната кампания с 4 лв. повече от отчетените, в резултат на което 

отчетените непарични средства от партията следва да се увеличат със стойността на 

грешката.221 

Предвид гореизложеното, предоставените собствени средства от ПП БСП възлизат 

на 911 850 лв., от които 727 679 лв. са парични средства и 184 171 лв. са непарични, а 

предоставените непарични средства от ПП ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ 

възлизат на 2 073 лв. 

1.2. При извършената документална проверка на приходите от дарения от физически 

лица и от предоставени средства от издигнати кандидати на коалицията, е установено: 

а) направени са 111 парични дарения от 111 физически лица и 192 финансирания от 

128 издигнати кандидати, като поради допуснати технически грешки 2 дарения от две 

физически лица, общо в размер на 1 300 лв. и 3 финансирания от 3 кандидати, на обща 

стойност 1 500 лв.222 не са отразени в отчета и в съответните приложения К 2 и К 3 към 

него;223 

б) от общо отчетените парични средства на кандидати, средствата на 10 от тях, в общ 

размер на 21 199 лв., са с характер на непарични, т.к. първичните счетоводни документи 

(фактури) са издадени на името на съответния кандидат и от него са платени стоки или 

услуги във връзка с предизборната кампания.224  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от КП БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ с изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги, е 

установено наличието на предоставени услуги, за които са издадени 10 фактури на обща 

стойност 9 210 лв., получатели на които са издигнати от коалицията кандидати. Услугите 

са предоставени в рамките на предизборната кампания, платени са от съответния кандидат, 

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

и към датата на представяне на отчета в Сметната палата, фактурите не са представени в 

счетоводството на партията, отговаряща за счетоводната отчетност на коалицията за 

своевременното им включване в отчета.225   

Предвид гореизложеното, размерът на направените дарения от физически лица 

следва да се увеличи с 1 300 лв. и възлиза на 78 950 лв., а стойността на предоставените 

средства от кандидати да се увеличи с общо 10 710 лв. и възлиза на 201 784 лв., в т.ч. 

158 263 лв. парични и 43 521 лв. непарични средства.  

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

средства за финансиране на предизборната кампания на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ възлиза 

на 1 200 684 лв., в т.ч. 919 950 лв. са предоставени собствени средства от партиите, 

участващи в коалицията, 78 950 лв. са получени дарения от физически лица и 201 784 лв. са 

предоставени средства от кандидати.  

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката на първичните счетоводни документи, с изключение на неотчетените 

                                                           
220 Одитни доказателства №№ XII/2, XII/5 и XII/6 
221 Одитно доказателство № XII/3  
222 1 200 лв., представляващи 2 пъти предоставени парични средства и 300 лв., представляващи 1 път 

предоставени непарични средства 
223 Одитни доказателства № XII/2 и № XII/6; ЕРИК 
224 Одитни доказателства №№ XII/1, XII/2, XII/5 и XII/6  
225 Одитни доказателства № XII/5 и № XII/6  
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дарения, предоставените средства на издигнати от коалицията кандидати и собствените 

средства на една от партиите, участващи в коалицията, в общ размер на 16 150 лв.226  

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

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.227  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

От КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са спазени изискванията на ИК относно източниците 

за финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за 

финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

Установените приходи са с 16 029 лв. повече от декларираните в отчета на 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. 

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
За финансиране и подпомагане на предизборната кампания на 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ от 111 физически лица са направени 111 дарения и от  

128 издигнати от коалицията кандидати228 са предоставени средства 192229 пъти. 

При извършване на одита е установено, че погрешно в ЕРИК е оповестена един път 

в повече, информацията за 2 финансирания.230 

Предвид обстоятелството, че задължение за представяне на декларация за произход 

на средствата възниква231 в момента, когато общият размер на дарените средства от едно 

физическо лице/на предоставените средства от един кандидат, надхвърли минималната 

работна заплата, за направените 111 дарения се дължат общо 17 декларации, а за  

192 финансирания се дължат 142 декларации.232 

В законоустановения 7-дневен срок, от коалицията е изпратена за публикуване в 

ЕРИК изискуемата информация за получените 111 дарения - име на дарителя, вид, цел и 

размер на направеното дарение, и за 189 направени финансирания - име на кандидата и 

размер на предоставените средства, както и съответно 17 и 137 декларации за произход на 

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

т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.233 

По време на предизборната кампания информацията за 3 финансирания, в т.ч. 2 

декларации234 за произход на средствата, и 1 декларация за 1 финансиране235, за което е 

предоставена изискуемата информация, не е изпратена за публикуване в ЕРИК, а 

информацията за 3 финансирания, в т.ч. 2 декларации за произход на средствата, е 

изпратена за публикуване в ЕРИК след изтичане на законоустановения 7-дневен срок, с 

което не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от 

същата норма. Неоповестените 3 декларации за произход на средствата са представени в 

                                                           
226 Одитни доказателства №№ XII/2, XII/3, XII/5 и XII/6 
227 Одитни доказателства № ХII/1 и № ХII/6  
228 21 кандидати са предоставили средства повече от веднъж 
229 150 пъти парични и 42 пъти непарични средства 
230 за 1 финансиране на стойност 600, от кандидат, предоставил средствата един път и 1 финансиране на 

стойност 981,98 лв., от кандидат, представил средствата 3 пъти 
231 чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ИК 
232 Одитни доказателства № XII/4 и № XII/7; ЕРИК 
233 Одитни доказателства № XII/6 и XII/7; ЕРИК 
234 за едно финансиране, в размер под минимална работна заплата, но направено от кандидат, предоставил 

средства 4 пъти, общо в размер над минималната работна заплата 
235 финансирането е в размер под минималната работна заплата, но е направено от кандидат, предоставил 

средства 2 пъти, общо в размер над минималната работна заплата 
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Сметната палата ведно с отчета за приходите, разходите и поетите задължения на 

коалицията.236 

Във връзка с предизборната кампания КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е работила с 3 

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

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

ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.237 

От коалицията е изпратена за публикуване в ЕРИК информация за наименованията 

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

кампания.238  

Предоставената информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие със 

законово регламентираната. Същата е изпратена в Сметната палата съгласно 

изискванията на ИК, с изключение на информация за 6 финансирания и 5 декларации за 

произход на средства. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, участник в изборите за Народно събрание, проведени 

на 11.07.2021 г., е 1 159 512 лв., в т.ч. поети задължения за получени стоки и/или услуги в 

размер на 66 998 лв., неразплатени към датата на съставяне на отчета. 

Отчетените разходи са за материали – 66 906 лв., външни услуги – 1 068 589 лв., 

възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната кампания) – 

11 939 лв., осигуровки – 125 лв., такси - 985 лв. и командировки – 10 968 лв. 

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

проучвания; консултантски услуги; плакати, флаери, диплянки, брошури и други; масови 

прояви; пощенски и куриерски услуги, телефони; наеми за помещения, транспортни 

средства, рекламни съоръжения и други; други разходи за външни услуги. 

При извършената документална проверка на извършените от коалицията разходи, е 

установено, че: 

а) размерът на разходите следва да се намали със 180 156 лв., които имат характер 

на предоставени непарични средства от ПП БСП, поради обстоятелството, че на такава 

стойност са отчетени като приходи извършени от Националния съвет и териториалните 

структури на ПП БСП разходи за стоки и услуги, във връзка с предизборната кампания на 

коалицията;239 

б) част от отчетените разходи, в общ размер на 21 199 лв., по своя характер не са 

разходи за коалицията, а представляват предоставени непарични средства от кандидати, т.к. 

фактурите са издадени на името на съответния кандидат и същите са заплатени от него;240 

в) погрешно е осчетоводена и отчетена241 стойността на една фактура, като вместо 

разход за 300 лв., е отчетен разход за 1 000 лв., за което е издаден и разходен касов ордер, в 

резултат на което отчетеният разход следва да се намали със 700 лв.;242 

г) фактура на стойност 2 000 лв., относима към дейността на ПП БСП, е погрешно 

отчетена като разход за коалицията;243 

                                                           
236 Одитни доказателства № XII/7; ЕРИК 
237 Одитни доказателства № XII/7 и № XII/5; ЕРИК 
238 Одитни доказателства № XII/7 и № XII/5; ЕРИК 
239 Одитни доказателства № XII/2 и № XII/6 
240 Виж т. 1 „Приходи за финансиране на предизборната кампания“ от раздела; Одитни доказателства №№ 

XII/1, XII/2, XII/5 и XII/6  
241 на ред 2.1.1 „Печатни медии (вестници, списания и други периодични издания)“ от отчета 
242 Одитни доказателства № XII/2 и № XII/6 
243 Одитни доказателства №№ XII/1, XII/2 и XII/6  
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д) поради погрешно изчислени аритметични сборове на стойности по 

разходооправдателни документи, общо със 125 лв. повече, размерът на разходите следва да 

се намали с посочената сума;244 

е) по 1 фактура не са отчетени 3 лв., представляващи платен ДДС, поради което със 

същата стойност следва да се увеличи отчетения разход245. 

Във връзка с гореизложеното, отчетените разходи следва да бъдат намалени с 

общо 204 055 лв. и да се увеличат с 3 лв., и възлизат на 955 460 лв. 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.246  

Извършена е сравнителна проверка на разходите на коалицията с информацията, 

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

отчетените.247  

Отчетените разходи от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ са документално обосновани.248  

От общо установения размер на поетите задължения – 66 998 лв.249, след датата на 

представяне на отчета пред Сметната палата, част от тях в размер на 28 140 лв., 

представляващи поети задължения към 4 доставчика250 на стоки и услуги, са разплатени с 

налични средства на ПП БСП от получена държавна субсидия. Към датата на извършване 

на одита, поети задължения, общо в размер на 38 858 лв., не са разплатени.251  

Отчетените разходи не съответстват на установените при извършените проверки, 

като са с 204 052 лв. повече.  

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

изискванията на ИК.  

Установените разходи за предизборната кампания не съответстват на 

отчетените, като са с 204 052 лв. по-малко.  

Към момента на извършване на одита КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ има неразплатени 

задължения. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на 

коалицията е 1 180 420 лв. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 

1 191 252 лв. Формиран е от установените разходи в размер на 955 460 лв., установения 

размер на предоставените непарични средства от кандидати – 43 521 лв. и предоставени 

непарични средства от партиите, участващи в коалицията – 192 271 лв.  

Установеният общ размер на финансирането не надхвърля определения с чл. 165, 

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

кампания за избори за народни представители за Народно събрание. 

Спазени са законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е с 10 832 лв. повече. 

 

                                                           
244 Одитни доказателства № XII/2 и № XII/6 
245 на ред 2.5 „Разходи за масови прояви (публични събрания, концерти и др.)“ от отчета 
246 Одитни доказателства №№ XII/1, XII/2 и XII/6  
247 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела.; Одитно 

доказателство № XII/5  
248 Одитно доказателство № XII/2  
249 представляващи поети задължения към 5 доставчика на стоки и услуги 
250 поетото задължение към един от доставчиците е платено частично 
251 Одитни доказателства № XII/2 и № XII/6 
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Раздел тринадесети Коалиция от партии БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – 

ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ (КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ в представения отчет 

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

кампания за изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 

11.07.2021 г., са декларирани приходи в общ размер на 1 105 336 лв., от които собствени 

средства на политическите партии, участващи в коалицията, в размер на 1 101 636 лв.252, 

3 700 лв. парични средства от издигнат кандидат от коалицията и 26 667 лв. средства за 

медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от ИК. 

Установено е, че е допусната сумарна грешка при изготвяне на отчета на коалицията, 

като декларираните средства за медиен пакет, предоставен по реда на чл. 178 от ИК, не са 

включени в общия размер на набраните средства за финансиране на предизборната 

кампания253, в резултат на което същият следва да бъде увеличен и възлиза на 1 132 003 

лв.254  

Предоставените собствени средствата от политическите партии са съответно от: 

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ПП ВМРО – БНД) парични 

средства (384 006 лв.) и непарични средства (210 855 лв.) с произход от държавна 

субсидия255, членски внос и дарения, получени от физически лица за дейността на партията 

от началото на годината, ПП ВОЛЯ - парични средства (360 834 лв.) с произход от държавна 

субсидия256 и ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ - парични 

средства (131 170 лв.) и непарични средства (14 770 лв.) с произход от държавна субсидия257 

и дарения на физически лица за дейността на партията.258 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

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

наличието на предоставена услуга, на стойност 342 лв., за която е издаден 

разходооправдателен документ. Услугата е предоставена в рамките на предизборната 

кампания, платена е със средства на ПП ВМРО - БНД и не е отчетена като „предоставени 

непарични средства“ в отчета и в Приложение К1 към него. Съгласно информация, 

предоставена от партията, фактурата е постъпила и осчетоводена след датата на съставяне 

на отчета и ще намери отражение в годишния финансов отчет на партията за 2021 г.259  

Въз основа на установените факти и обстоятелства, приходите на коалицията от 

собствени средства на партиите, участващи в нея, следва да бъдат завишени с 342 лв., и 

възлизат на 1 101 978 лв.  

Отчетено е едно парично финансиране от кандидат, издигнат от коалицията в размер 

на 3 700 лв.260  

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от 

КП  БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ с изисканата и получена 

информация от доставчици на стоки и услуги, е установено наличието на предоставени 

стоки и услуги, за които са сключени 3 договора и издадени фактури от 3 доставчика, на 

обща стойност 1 136 лв., получатели на които са трима издигнати кандидати от коалицията. 

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

характер на предоставени непарични средства, но не са включени в отчета на коалицията, 

                                                           
252 парични средства - 876 010 лв. и непарични средства - 225 625 лв. 
253 на ред „Общ размер на набраните средства за финансиране на предизборната кампания“ от отчета 
254 ЕРИК 
255 ПП ВМРО – БНД получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП. 
256 ПП ВОЛЯ получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП. 
257 ПП Национален фронт за спасение на България получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП. 
258 Одитни доказателства № XIII/1 и № XIII/2; Министерство на правосъдието 
259 Одитни доказателства № XIII/5 и № XIII/6 
260 Одитно доказателство № XIII/1 

https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
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поради несвоевременното им представяне в партията, отговаряща за счетоводната 

отчетност на коалицията.261  

Въз основа на установените факти и обстоятелства, стойността на отчетените 

предоставени средства на издигнати от коалицията кандидати следва да се увеличи с 

1 136 лв. и възлиза на 4 836 лв.  

Набраните средства за финансиране на предизборната кампания на коалицията, с 

изключение на неотчетените непарични средства в общ размер на 1 478 лв., са отразени в 

отчета и съответните приложения към него.262 

Декларираните приходи са документално обосновани. Отчетеният общ размер на 

приходите не съответства на установения, поради неотчетени непарични средства от трима 

кандидати на коалицията и от една от политическите партиите, участваща в коалицията, и 

допусната сумарна грешка, при изготвяне на отчета. Установеният общ размер на 

приходите е 1 133 481 лв..263 

Установено е, че всички приходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, 

в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.264 

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

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

От КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ са спазени 

изискванията на ИК относно източниците на финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

 Установените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са повече с 1 478 лв. 

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

изискванията на ИК. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
В хода на предизборната кампания, в законоустановения 5-дневен срок, от 

коалицията е изпратена за публикуване в ЕРИК информация относно едно финансиране с 

парични средства от кандидат на коалицията – имена на кандидата и размер на 

предоставените от него средства, в т.ч. декларация за произход на средствата, надвишаващи 

една минимална работна заплата, с което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, 

във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма. Информацията е публикувана погрешно в 

раздел „Дарители“, вместо в раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК.265 

КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ, във връзка с 

предизборната кампания, е работила с три рекламни агенции, като информацията за 

наименованията на агенциите е изпратена в законоустановения 7-дневен срок, с което са 

изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.266  

От коалицията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията 

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

кампания.267 

Предоставената от КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ 

информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. 

Информацията е изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, 

съгласно изискванията на ИК. 

 

                                                           
261 Одитни доказателства № XIII/5 и № XIII/6 
262 ЕРИК 
263 Одитни доказателства №№ XIII/1, XIII/3, XIII/4, XIII/5, XIII/6 и XIII/7 
264 Одитни доказателства № XIII/1 и № XIII/7 
265 Одитно доказателство № XIII/8; ЕРИК 
266 Одитно доказателство № XIII/8; ЕРИК  
267 ЕРИК 
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3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на 

КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ, участник в изборите за народни 

представители за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., е 879 710 лв. Коалицията 

няма отчетени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 878 175 лв. са разходи за външни услуги, 1 004 лв. - за 

материали, 350 лв. - за командировки, 181 лв. - за такси и 26 667 лв. - разходи за медиен 

пакет по реда на чл. 178 от ИК.268 

Установено е, че е допусната сумарна грешка при изготвяне на отчета на коалицията, 

като декларираните разходи за медиен пакет, предоставен по реда на чл. 178 от ИК, не са 

включени в общия размер на разходите, извършени по време на предизборната кампания269, 

в резултат на което същият следва да бъде увеличен и възлиза на 906 377 лв.270 

Разходите за външни услуги са предназначени: за медийни услуги, плакати, флаери, 

диплянки, брошури и др.; масови прояви (публични събрания и концерти), наеми на 

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

външни услуги - счетоводно обслужване.271 

Отчетените разходи за материали са разходвани за канцеларски материали и други 

материали.272  

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.273 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

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

съответстват на отчетените.274  

Установените разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на отчетените.275  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.276 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените. 

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

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на 

КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ е 1 105 336 лв. 

Установеният общ размер на финансиране възлиза на 1 133 480 лв. Формиран е от 

установения размер на извършените разходи – 906 377 лв. и от стойността на установените 

непарични средства – 227 103 лв., и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ИК общ размер на финансиране на предизборна кампания за избори за народни 

представители за Народно събрание. 

                                                           
268 Одитно доказателство № XIII/4 
269 на ред „Общ размер на разходите, извършени по време на предизборната кампания“ от отчета 
270 ЕРИК 
271 Одитно доказателство № XIII/4 
272 Одитно доказателство № XIII/4 
273 Одитно доказателство № 3 
274 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела.; Одитни 

доказателства № XIII/4 и № XIII/5 
275 Одитни доказателства №№ XIII/1, XIII/4 и XIII/5 
276 Одитни доказателства № XIII/1 и № XIII/7 
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 Спазени са от КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ  – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ законовите 

изисквания за общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за 

народни представители за Народно събрание. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е с 28 145 лв. повече. 

 

Раздел четиринадесети Коалиция от партии ГЕРБ - СДС (КП ГЕРБ - СДС) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От КП ГЕРБ-СДС в представения отчет за приходите, разходите и поетите 

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

представители за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., са отчетени приходи в 

размер на 2 175 899 лв. Приходите са формирани от 852 712 лв. собствени парични средства 

на политическите партии, участващи в коалицията и 1 323 187 лв. предоставени непарични 

средства от ПП ГЕРБ.  

Установените при проверката приходи от собствени средства на политическите 

партии, участващи в коалицията, са: 2 142 803 лв. от ПП ГЕРБ с източник държавна 

субсидия за 2021 г.277 и 33 096 лв. от ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, които са 

от държавна субсидия278 и дарения от физически лица, направени за финансиране дейността 

на партията.279  

Установени и отчетени са предоставени непарични средства от ПП ГЕРБ в размер на 

1 323 187 лв.280 

При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от КП ГЕРБ-СДС с 

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

наличието на предоставени услуги, на обща стойност 1 890 лв., за които са сключени 

договори и са издадени съответните разходооправдателни документи281, получатели на 

които са 3 издигнати от коалицията кандидати. Услугите са предоставени в рамките на 

предизборната кампания, платени са и имат характер на предоставени непарични средства 

от кандидати, но не са отразени в отчета на коалицията. Съгласно информация от ПП ГЕРБ, 

отговаряща за счетоводната отчетност на коалицията, КП ГЕРБ-СДС не е заявявала 

услугите, а посочените кандидати не са декларирали участие със собствени средства в 

предизборната кампания, поради което средствата не са отразени в отчета на коалицията.282 

Въз основа на установените факти и обстоятелства, стойността на непаричните 

средства следва да се увеличи с 1 890 лв., с което установеният общ размер на набраните 

непарични средства възлиза на 1 325 077 лв. Общият размер на набраните приходите от 

коалицията е 2 177 789 лв., или с 1 890 лв. повече от отчетените.283  

Декларираните приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

установените, като са по-малко с 1 890 лв.284 

Установено е, че всички приходи в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, 

в съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.285 

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

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

                                                           
277 ПП ГЕРБ получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал.1 от ЗПП.; Министерство на правосъдието  
278 ПП Съюз на демократичните сили получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал.1 от ЗПП.; 

Министерство на правосъдието  
279 Одитно доказателство № XIV/2  
280 Одитно доказателство № XIV/7 
281 3 договора и издадени фактури от 2 доставчика 
282 Одитни доказателства № XIV/3 и № XIV/4 
283 Одитни доказателства № XIV/3 и № XIV/4 
284 Одитни доказателства №№ XIV/1, XIV/2, XIV/3 и XIV/4 
285 Одитни доказателства № XIV/1 и № XIV/5 

https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
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От КП ГЕРБ-СДС са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране 

и подпомагане на предизборната кампания. 

 Установените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са повече с 1 890 лв. 

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

изискванията на ИК. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
При одита не са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т.т. 5, 6 

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

е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за публикуване в 

ЕРИК.286 

Във връзка с предизборната кампания КП ГЕРБ-СДС е работила с осем рекламни 

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

ЕРИК в законоустановения 7-дневен срок, с което са изпълнени изискванията на чл. 171, 

ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.287 

От коалицията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията 

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

кампания.288  

Предоставената от КП ГЕРБ-СДС информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

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

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на 

КП ГЕРБ-СДС, участник в изборите за народни представители за Народно събрание, 

проведени на 11.07.2021 г., е 852 712 лв. КП ГЕРБ-СДС няма отчетени поети задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания. 

От общо отчетените разходи, 851 875 лв. са за външни услуги и 837 лв. са за данъци 

и такси.289 

Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги; плакати, флаери, 

диплянки брошури и други; масови прояви, публични събрания и концерти; наеми на 

помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други.  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

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

съответстват на отчетените.290  

Установените разходи от КП ГЕРБ-СДС са документално обосновани с първични 

счетоводни документи и съответстват на отчетените.291 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.292 

Отчетените разходи от КП ГЕРБ-СДС са документално обосновани и 

съответстват на установените от извършените проверки. 

                                                           
286 Одитно доказателства № XIV/1 
287 Одитно доказателство № XIV/6  
288 ЕРИК 
289 Одитно доказателство № XIV/7 
290 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела.; Одитни 

доказателства № XIV/3 и № XIV/7 
291 Одитни доказателства №№ XIV/1, XIV/3 и XIV/7 
292 Одитни доказателства № XIV/1 и № XIV/5 
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Разходите в размер над 1 000 лв. са извършени по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания  

Отчетеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на 

КП ГЕРБ - СДС е 2 175 899 лв. 

Установеният общ размер на финансирането възлиза на 2 177 789 лв. Формиран е от 

извършените разходи от коалицията в размер на 852 712 лв., от предоставените непарични 

средства на обща стойност 1 323 187 лв. и от установените неотчетени непарични средства 

на стойност 1 890 лв., и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ИК общ 

размер на финансиране на предизборна кампания за избори за народни представители за 

Народно събрание. 

Спазени са от КП ГЕРБ-СД законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание. 

Установения общ размер на финансиране на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е с 1 890 лв. повече. 

Раздел петнадесети Коалиция от партии ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

(КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с финансирането на предизборната кампания за изборите, проведени на 

11.07.2021 г., от КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА са отчетени приходи в размер 

на 60 250 лв., от които 20 262 лв. са предоставени парични средства на издигнати от 

коалицията кандидати и 39 988 лв. са средства за медиен пакет по чл. 178 от ИК.293 

Установеният, при извършената документална проверката, общ размер на приходите 

съответства на декларирания в отчета и на приложенията към него, като е установено 

несъответствие по отделните елементи на приходите, а именно: във връзка с провеждането 

на предизборната кампания от 4 издигнати кандидати на коалицията са платени масови 

прояви, рекламни и други материали, медийни и други външни услуги, общо в размер на 

20 262 лв., които по същество представляват предоставени непарични средства на 

коалицията и неправилно са отразени в отчета като предоставени парични средства от 

кандидати.294  

Всички приходи са в размер над 1 000 лв. и са постъпили по банков път, с което е 

спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.295  

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

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

ал. 1 от ИК. 

От КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА са спазени изискванията на ИК 

относно източниците на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите 

забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват по размер на отчетените, като е установено несъответствие по 

отделните елементи на приходите. 

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
По време на предизборната кампания на КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

са предоставени непарични средства от 4 издигнати кандидати. Двама от тях са 

                                                           
293 Одитно доказателство № XV/1; ЕРИК 
294 Одитно доказателство № XV/1; ЕРИК 
295 Одитно доказателство № XV/1 
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предоставили непарични средства по веднъж, един е предоставил два пъти и един три пъти, 

като общият размер на предоставените средства от всеки кандидат надхвърля размера на 

минималната работна заплата.296 

В законоустановения 7-дневен срок от коалицията е изпратена за публикуване в 

ЕРИК изискуемата информация - име на кандидата и размер на предоставените средства, 

както и декларации за произход на средствата, с което са изпълнени изискванията на 

чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 6 и т. 8 от същата норма.297 

При проверката не са установени дарения от физически лица, както и 

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

обществеността, за които е следвало да се предоставя информация за публикуване в 

ЕРИК.298 

Предоставената от КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА информация за 

публикуване в ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Същата е 

изпратена в Сметната палата по време на предизборната кампания, съгласно 

изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите за предизборната кампания на 

КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА е 63 310 лв., в т.ч. поети задължения за получени 

стоки и/или услуги в размер на 3 060 лв., неразплатени към датата на съставяне на отчета.299 

Отчетените разходи са за външни услуги, предназначени за медийни услуги, масови 

прояви, плакати, флаери, диплянки, брошури и други външни услуги, общо в размер на 

23 321 лв., както и за медиен пакет по чл. 178 от ИК в размер на 39 988 лв. 

При проверката е установено, че предоставените непарични средства от 4 издигнати 

кандидати, общо в размер на 20 262 лв., са неправилно отчетени и като разходи. Въз основа 

на установеното, общият размер на разходите следва да се намали с посочената сума и 

възлиза на 43 048 лв., в т.ч. 39 988 лв. за медиен пакет по чл. 178 от ИК и 3 060 лв. поети 

задължения, неразплатени към датата на съставяне на отчета.300 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от коалицията разходи с 

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

съответстват на отчетените.301 

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.302  

Към момента на извършване на одита, отчетеното поето задължение към един 

доставчик, в размер на 3 060 лв., не е платено.303 

Установените разходи за предизборната кампания на КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА не съответстват на отчетените, като са по-малко с 20 262 лв., поради 

неправилно включване на предоставените непарични средства. 

Към момента на извършване на одита коалицията има неразплатени задължения. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на 

съответства на отчетения от КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА и е 63 310 лв. 

Формиран е от извършените разходи за медиен пакет в размер на 39 988 лв., от установените 

предоставени непарични средства на обща стойност 20 262 лв. и от неразплатените поетите 

                                                           
296 Одитно доказателство № XV/1 
297 Одитни доказателства № XV/1 и № XV/4; ЕРИК 
298 Одитни доказателства № XV/1 и XV/4; ЕРИК 
299 ЕРИК 
300 Одитно доказателство № XV/1; ЕРИК 
301 Одитно доказателство № XV/4 
302 Одитни доказателства № 3 и № XV/01 
303 Одитно доказателство № XV/2 
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задължения в размер на 3 060 лв., и не надхвърля определения максимален общ размер по 

чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ИК за избори за народни представители за Народно събрание. 

Спазени са от КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА законовите изисквания за 

общия размер на финансиране на предизборната кампания за избори за народни 

представители за Народно събрание. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения. 

Раздел шестнадесети Коалиция от партии ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ (КП ДБО) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В представения отчет от КП ДБО за приходите, разходите и поетите задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители за 

Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г. са отчетени приходи в общ размер на 

1 704 181 лв., в т.ч. 1 548 028 лв. са собствени средства на политическите партии, участващи 

в коалицията, 64 983 лв.304 са получени дарения от 85 физически лица и 91 169 лв.305 са 

предоставени средства от 46 издигнати от коалицията кандидати. 

Установени и отчетени са 88 дарения и 117 финансирания със средства на издигнати 

от коалицията кандидати, които са отразени в съответните приложения К 2 и К 3 към 

отчета, като е установена допусната техническа грешка за 2 дарения306, които в Приложение 

К 2 към отчета, са отразени в по-голям размер. 

Отчетените приходи от собствени средства на политическите партии, участващи в 

коалицията, са: от ПП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (ПП ДБ) – 1 340 738 лв. парични 

средства (с произход дарения от физически лица за дейността на партията и членски внос), 

от ПП ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ (ПП ДСБ) – 204 291 лв. парични средства (с 

произход субсидия за 2021 г.307 и дарения от физически лица за дейността на партията) и от 

ПП ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ - 3 000 лв. парични средства (с произход членски внос).308 

Средствата са отразени в съответното приложение към отчета. 

1.1. При извършената документална проверка на приходите е установено, че: 

а) по банковата сметка за обслужване на предизборната кампания на КП ДБО от 

ПП ДСБ са преведени средства в общ размер на 17 759 лв., които са погрешно отразени в 

отчета и Приложение К 1 към него, като предоставени парични средства от ПП ДБ;309 

б) от отчетените 1 340 738 лв., представляващи предоставени собствени средства от 

ПП ДБ, 17 759 лв. са парични средства, предоставени от ПП ДСБ и 417 441 лв.310 са 

предоставени парични средства от ПП ДБ на коалицията. Със средства на обща стойност 

905 537 лв. от ПП ДБ са платени стоки и услуги във връзка с предизборната кампания на 

КП ДБО, които средства са отчетени като предоставени парични, в т.ч. платени курсови 

разлики в размер на 678 лв., но които по същество представляват предоставени непарични 

средства от партията на КП ДБО. С изключение на платените курсови разлики311, остатъкът 

в размер на 904 859 лв. от предоставените непарични средства от ПП ДБ е отчетен и като 

извършени разходи от КП ДБО;312 

                                                           
304 парични средства - 60 245 лв. и непарични средства - 4 738 лв. 
305 парични средства - 7 881 лв. и непарични средства - 83 288 лв. 
306 едното за 400 лв., а другото за 200 лв. отразени съответно в размер на 600 лв. и 650 лв. 
307 ПП ДСБ получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал.1 от ЗПП.; Министерство на правосъдието 
308 Одитно доказателство № XVI/5  
309 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2 и XVI/7 
310 в т.ч. 411 961 лв., постъпили по банковата сметка за обслужване на предизборната кампания и 5 480 лв., 

внесени на каса 
311 в размер на 678 лв. 
312 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2, XVI/4, XVI/5 и XVI/7 

https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
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в) със средства в общ размер на 16 315 лв. от ПП ДБ са платени стоки и услуги във 

връзка с предизборната кампания на КП ДБО, които не са включени в приходната част на 

отчета, а са отчетени като извършени разходи от КП ДБО.313 

1.2. При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от КП ДБО с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги, е установено:314  

а) наличието на предоставени услуги, на обща стойност 1 080 лв., за които са 

издадени две фактури. Услугите са предоставени в рамките на предизборната кампания, 

платени са със средства на две от партиите, участващи в коалицията315 и не са отчетени като 

„предоставени непарични средства“ в отчета и в Приложение К 1 към него; 

б) наличието на предоставена услуга, за която е издадена една фактура на стойност 

180 лв., получател на която е физическо лице. Услугата е предоставена в рамките на 

предизборната кампания, платена е със средства на дарител и не е отчетена като „получени 

непарични дарения“ в отчета и Приложение К 2 към него; 

в) наличието на предоставени услуги, за които са издадени 20 фактури, на обща 

стойност 10 328 лв., получатели на които са 19 издигнати от коалицията кандидати. 

Услугите са предоставени в рамките на предизборната кампания, платени са със средства 

на издигнати от коалицията кандидати и не са отчетени като „предоставени непарични 

средства“ в отчета и Приложение К 3 към него. 

По време на предизборната кампания и към датата на представяне на отчета в 

Сметната палата фактурите не са представени в счетоводството на партията, отговаряща за 

счетоводната отчетност на КП ДБО за своевременното им включване в отчета.316  

Въз основа на установеното: 

а) отчетените предоставени средства от ПП ДСБ следва да се увеличат с общо 

18 359 лв. и възлизат на 222 650 лв.317;  

б) отчетените предоставени средства от ПП ДБ следва да се намалят със 17 759 лв. и 

да се увеличат с общо 16 795 лв., и възлизат на 1 339 773 лв.318; 

в) приходите от дарения следва да се завишат със 180 лв. и възлизат на 65 163 лв.319; 

г) приходите от предоставени средства на издигнати от коалицията кандидати следва 

да се завишат с 10 328 лв. и възлизат на 101 497 лв.320. 

Предвид гореизложеното, установеният общ размер на набраните средства за 

финансиране на предизборната кампания на КП ДБО възлиза на 1 732 083 лв., в т.ч. 

1 565 423 лв., приходи от собствени средства на партиите, участници в коалицията, 

65 163 лв., приходи от дарения от физически лица, и 101 497 лв., приходи от предоставени 

средства от издигнати от коалицията кандидати.  

Установените приходи са документално обосновани и са повече от отчетените с 

27 902 лв.321  

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

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.322  

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

                                                           
313 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2 и XVI/7 
314 Одитни доказателства № XVI/3 и № XVI/6 
315 ПП ДБ - 480 лв. и ПП ДСБ - 600 лв. 
316 Одитни доказателства № XVI/3 и № XVI/6 
317 в т.ч. 222 050 лв. предоставени парични средства и 600 лв. предоставени непарични средства 
318 в т.ч. 417 441 лв. предоставени парични средства и 922 332 лв. предоставени непарични средства 
319 в т.ч. 60 245 лв. парични дарения и 4 918 лв. непарични дарения 
320 в т.ч. 7 881 лв. парични средства и 93 616 лв. непарични средства 
321 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2 и XVI/7 
322 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2 и XVI/7 
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От КП ДБО са спазени изискванията на ИК относно източниците на финансиране 

на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи са с 27 902 лв. повече от декларираните в 

отчета на коалицията. 

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
За финансиране на предизборната кампания на КП ДБО от 85 физически лица са 

направени 88 дарения323 (75 парични и 13 непарични) и от 46 кандидати са направени 117 

финансирания324 (13 парични и 104 непарични). Размерът на 10 дарения и 76 финансирания 

надвишава минимална работна заплата.325 

Оповестяването на информацията в ЕРИК е осъществено от КП ДБО чрез 

електронно въвеждане на данни, анализът на които показва:  

а) от 2 физически лица са направени 2 дарения, едното в размер на 400 лв., другото 

в размер на 200 лв., които в отчета за приходите, разходите и поетите задължения за 

плащане са отчетени на ред 2.1. „Размер на получените парични дарения“, като 

същевременно са оповестени в ЕРИК и в Приложение К 2 към отчета, съответно в размер 

на 600 лв. и 650 лв.; 

б) в ЕРИК е оповестено едно получено парично дарение, което впоследствие е 

върнато на дарителя326; 

в) направено парично дарение от едно физическо лице327 е оповестено в ЕРИК като 

непарично дарение; 

г) получени три непарични дарения от един дарител, са оповестени в ЕРИК като едно 

дарение с общата стойност328 на трите непарични дарения; 

д) от един кандидат са предоставени средства веднъж, като информацията за имената 

на кандидата и размера на предоставените от него средства е оповестена в ЕРИК в раздел 

„Дарители“ вместо в раздел „Кандидати/членове“; 

е) предоставените непарични средства от един кандидат329 са оповестени в ЕРИК, 

вместо в раздел „Кандидати/членове“ в раздел „Дарители“330 с по-голяма стойност; 

ж) от един кандидат са направени две непарични финансирания, като в ЕРИК освен 

оповестяването на всяко едно от тях, е наличен трети запис, с който е оповестено още едно 

финансиране (не е отразено в отчета) от същия кандидат, с общата стойност на предходните 

две; 

з) от 4 кандидати331 са предоставени средства повече от веднъж, като броя на 

записите в ЕРИК за всеки един кандидат е различен (по-малък) от броя на направените от 

него финансирания, както и с един запис е оповестявана общата стойност на повече от едно 

финансиране; 

и) обявени са един дарител и двама кандидати с невалидно ЕГН, като е допусната 

грешка при записване на последната цифра от ЕГН; 

                                                           
323 83 дарители са направили по едно дарение, а двама - по повече от едно  
324 26 кандидати са направили по едно финансиране, а 20 – по повече от едно 
325 ЕРИК 
326 получено на 07.07.2021 г. и върнато на 15.07.2021 г., по банков път 
327 в размер на 950 лв. 
328 960,52 лв. 
329 на стойност 46,94 лв. 
330 на стойност 47,51 лв. 
331 един кандидат е предоставил три непарични финансирания, обявени в ЕРИК с един запис на обща стойност 

5 445,12 лв.; втори кандидат е предоставил 8 непарични финансирания, обявени в ЕРИК с 4 записа, като 

единият на стойност 512,74 лв. включва 5 финансирания; трети кандидат е предоставил 17 финансирания, 

обявени в ЕРИК с три записа, като единият на стойност 9 025,37 лв. обединява 15 финансирания; четвърти 

кандидат е предоставил 12 финансирания, обявени в ЕРИК с три записа, като единият на стойност 6 939,89 

лв. обединява 10 финансирания. 
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й) в ЕРИК е публикувана информация за едно предоставено непарично финансиране 

от кандидат, на стойност 165 лв., което не е отчетено в отчета на коалицията и в Приложение 

К3 към него.332 

По време на предизборната кампания, в законоустановения 7-дневен срок от 

коалицията чрез електронно въвеждане на данни е оповестена информация в ЕРИК за 

72 дарения - имена на дарителите, вид, цел и размер на направените от тях дарения, и за 80 

финансирания - имена на кандидатите и размер на средствата, както и съответните им 7 и 

50 декларации за произход на средства, за случаите когато се надвишава размера на 

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

във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.333  

Изискуемата информация за 12 дарения - имена на дарителите, вид, цел и размер на 

направените от тях дарения, и за 27 финансирания - имена на кандидатите и размер на 

предоставените средства, както и съответните им 1 и 17 декларации за произход на 

средствата, са оповестени от коалицията чрез електронно въвеждане на данни, след 

изтичане на законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, а за 4 дарения и  

10 финансирания, както и съответните им 2 и 9 декларации, изискуемата информация не е 

изпратена за публикуване в ЕРИК, с което не са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 

4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.334   

Във връзка с предизборната кампания КП ДБО е работила с две рекламни агенции, 

като: информацията за наименованието на едната агенция е изпратена в законоустановения 

7-дневен срок, с което са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, 

т. 9 от същата норма; информация за наименованието на другата рекламна агенция е 

изпратена след законоустановения 5-дневен срок, с което не са спазени изискванията на 

чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.335 

От коалицията е изпратена информация за публикуване в ЕРИК за наименованията 

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

кампания.336 

Предоставената от КП ДБО информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие 

със законово регламентираната.  

Информацията е изпратена в Сметната палата по време на предизборната 

кампания, съгласно изискванията на ИК, с изключение на изпратената със закъснение 

информация за 12 дарения, 27 финансирания, 18 декларации за произход на средствата и 

за наименованието на една рекламна агенция, и неизпратената информация за 4 дарения, 

10 финансирания и 11 декларации за произход на средствата. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

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

КП ДБО отчита разходи в общ размер на 1 611 510 лв. Отчетени са поети задължения за 

получени стоки и/или услуги в размер на 2 342 лв., които са разплатени към датата на 

извършване на одита337.  

От общо отчетените разходи, 1 588 283 лв. са за външни услуги и 23 227 лв. са за 

материали. 

Разходите за външни услуги са предназначени за: медийни услуги от печатни медии, 

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

други електронни издания за онлайн електронни новинарски услуги; социологически 

проучвания; плакати, флаери, диплянки, брошури и др.; масови прояви; наеми за 

                                                           
332 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2 и XVI/8, ЕРИК 
333 Одитни доказателства № XVI/1 и № XVI/8; ЕРИК 
334 Одитни доказателства № XVI/1 и № XVI/8; ЕРИК 
335 Одитно доказателство № XVI/8; ЕРИК 
336 ЕРИК 
337 Дата на преводно нареждане – 23.08.2021 г. 
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помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и др. и други разходи за външни 

услуги. 

При извършената проверка на първичните счетоводни документи е установено, че 

средства в общ размер на 14 250 лв., представляващи предоставени непарични средства от 

кандидати, както и 921 174 лв., представляващи предоставени непарични средства от 

ПП ДБ, са отчетени и като извършени разходи от КП ДБО.338 Тези стойности следва да се 

изключат от общия размер на разходите, тъй като са погрешно отчетени като такива.339 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. При проверката са 

установени предоставени по време на предизборната кампания услуги на КП ДБО от 

7 доставчика, за които са издадени 10 фактури на обща стойност 97 205 лв. Разходите са 

заплатени със средства на коалицията, но не са включени в отчета, в т.ч. за предоставена 

услуга „отдаване на рекламни елементи“, на стойност 95 694 лв., която е заплатена340 от 

коалицията след датата на съставяне на отчета.341 

Въз основа на установеното, общият размер на разходите следва да се увеличи с 

97 205 лв., в т.ч. 95 694 лв. поети задължения за получени стоки и услуги за предизборната 

кампания, неразплатени към датата на съставяне на отчета, да се намали с общо 

935 424 лв.342, и възлиза на 773 291 лв. 

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на отчетените, с 

изключение на разходи в размер на 97 205 лв., невключени в отчета на коалицията, както и 

с погрешно отчетените и като разходи предоставени непарични средства, общо в размер на 

935 424 лв.343 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.344  

Установените разходи за предизборната кампания са документално обосновани, 

но не съответстват на отчетените, като са по-малко с 838 219 лв. 

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

изискванията на ИК.  

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е в размер на 

1 699 536 лв. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 

1 794 757 лв., формиран е от установените разходи в размер на 773 291 лв. и от установения 

размер на предоставените непарични средства – 1 021 466 лв., и не надхвърля определения 

с чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание. 

Спазени са законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори за народни представители за НС. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е с 95 221 лв. повече. 

 

                                                           
338 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2 и XVI/7 
339 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2, XVI/4 и XVI/7 
340 на 21.09.2021 г. 
341 Одитни доказателства № XVI/3 и № XVI/6 
342 921 174 лв. - непарични средства на ПП ДБ и 14 250 лв. - непарични средства от кандидати 
343 Одитни доказателства № XVI/3 и № XVI/6 
344 Одитни доказателства №№ XVI/1, XVI/2 и XVI/7 
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Раздел седемнадесети Коалиция от партии ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! (КП 

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

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

КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! не е отчетен общ размер на набраните средства за 

финансиране на предизборната кампания. По данни от отчета, общият размер на приходите 

възлиза на 384 799 лв., в т. ч. 197 986 лв.345, представляващи предоставени собствени 

парични средства на политическите партии, участващи в коалицията, 76 961 лв. и 1 956 лв. 

са съответно получени 85 парични и 6 непарични дарения от 90 физически лица, а  

55 875 лв. и 52 021 лв. са съответно направени 65 парични и 48 непарични финансирания от 

69 издигнати кандидати на коалицията.346 

 Предоставените собствени средства на партиите, участващи в коалицията, са със 

следния произход: ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ - средства от държавна субсидия за 

2021 г.347, членски внос и дарения за текущата й дейност, ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА 

ГРАЖДАНИТЕ - средства от дарения за текущата й дейност, ПП ДВИЖЕНИЕ 21 - средства 

от дарение за текущата й дейност и държавна субсидия348 за 2021 г.349  

 От установените и отчетени 91 дарения350, едно непарично дарение351 не е отразено 

в Приложение К 2 към отчета. За направените финансирания, от 69 издигнати кандидати, в 

съответното Приложение К 3 към отчета са отразени 80 събития за 113 пъти предоставяне 

на средства, поради обстоятелството, че за 8 издигнати кандидати, предоставили средства 

два пъти и повече от два пъти352, информацията в приложението е обобщена до едно или до 

две събития.353 

 При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги, е установено наличие 

на предоставени услуги354, на обща стойност 10 476 лв., за които са издадени фактури на 11 

издигнати от коалицията кандидати (на обща стойност 9 570 лв.) и на 3 физически лица (на 

обща стойност 906 лв.). Услугите са предоставени в рамките на предизборната кампания и 

имат характер съответно на предоставени непарични средства и направени непарични 

дарения.355  

 Въз основа на установеното размерът на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания на КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! следва да се увеличи общо с 

10 476 лв.356, и възлиза на 395 275 лв.  

                                                           
345 ПП Единна народна партия – 170 858 лв., ПП Движение 21 – 17 128 лв. и ПП Движение България на 

гражданите – 10 000 лв.  
346 Одитни доказателства №№ XVII/1, XVII/2 и XVII/3; ЕРИК 
347 ПП Единна народна партия получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.; Министерство на 

правосъдието  
348 ПП Движение 21 получава държавна субсидия съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП.; Министерство на 

правосъдието  
349 Одитно доказателство № XVII/2 
350 от едно физическо лице са направени 2 дарения (1 парично и 1 непарично) 
351 в размер на 600 лв. Информацията не е оповестена в ЕРИК. 
352 В Приложение К3 към отчета 17 финансирания са представени като 1 събитие; 9 финансирания са 

представени като 1; 5 финансирания са представени като 1; 3 финансирания от един кандидат са представени 

като 2 събития и 3 финансирания от друг кандидат представени като 2; 2 финансирания от един кандидат са 

представени като 1 събитие, 2 финансирания от друг кандидат са представени като 1 и 2 финансирания от 

трети кандидат са представени като 1 събитие  
353 ЕРИК 
354 доставка на агитационни и рекламни материали; предизборно мероприятие; медийна услуга; предизборни 

публикации и реклами и други 
355 Одитни доказателства № XVII/3 и № XVII/4 
356 в т.ч. 9 570 лв. предоставени непарични средства от кандидати и 906 лв. направени непарични дарения от 

физически лица 

https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
https://justice.government.bg/home/index/e8e1588f-6c2c-4346-8a65-9f2239d913fe
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 Отчетените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

установените при проверката на първичните счетоводни документи, като са по-малко с 

10 476 лв.357  

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

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.358  

 При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

 От КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! са спазени изискванията на ИК относно 

източниците за финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани 

за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

 Установените приходи са с 10 476 лв. повече от отчетените. 

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

  

 2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
 При оповестяване в ЕРИК на информацията за предоставените средства от 

издигнатите кандидати, от коалицията са допуснати следните технически грешки: две 

парични финансирания, направени от 2 кандидати са оповестени с грешни стойности - 

едното от 480 лв. е оповестено в размер на 4 800 лв. и другото от 220 лв. е оповестено в 

размер на 200 лв.359 

При проверката са установени 91 дарения от 90 физически лица, както и 113 

финансирания със средства на 69 издигнати кандидати, всички направени в хода на 

предизборната кампания. Предвид обстоятелството, че задължение за представяне на 

декларация за произход на средствата възниква360 в момента, когато общият размер на 

дарените средства от едно физическо лице/на предоставените средства от един кандидат, 

надхвърли минималната работна заплата, за направените 91 дарения се дължат общо 28 

декларации, а за 113 финансирания се дължат 31 декларации.361 

В законоустановения 7-дневен срок, от коалицията е изпратена за публикуване в 

ЕРИК изискуемата информация за 30 дарения - име на дарителя, вид, цел и размер на 

направеното дарение, и за 58 финансирания - име на кандидата и размер на предоставените 

средства, както и съответните им 3 и 14 декларации за произход на средствата, с което са 

изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата 

норма.362 

По време на предизборната кампания информация за 17 направени дарения, в т.ч. 4 

декларации за произход на средствата, и за 5 финансирания, в т.ч. 1 декларация, не е 

изпратена за публикуване в ЕРИК, а информацията за 44 дарения, в т.ч. 21 декларации, и за 

50 финансирания, в т.ч. 16 декларации, е изпратена за публикуване в ЕРИК след изтичане 

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

от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.363 

 Във връзка с предизборната кампания КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! е работила 

с три рекламни агенции. Информацията за наименованията на агенциите е изпратена в 

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

ИК, във връзка с ал. 2, т. 9 от същата норма.364 

                                                           
357 Одитни доказателства №№ XVII/1, XVII/2, XVII/3 и XVII/4 
358 Одитни доказателства № XVII/1 и № XVII/2 
359 Одитно доказателство № XVII/3; ЕРИК 
360 чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ИК 
361 Одитни доказателства №№ XVII/1, XVII/2, XVII/3 и XVII/5; ЕРИК 
362 Одитни доказателства №№ XVII/1, XVII/2, XVII/3, XVII/5 и XVII/7; ЕРИК 
363 Одитни доказателства № XVII/3 и № XVII/5; ЕРИК 
364 Одитно доказателство XVII/5; ЕРИК 
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От коалицията е изпратена за публикуване в ЕРИК информация за наименованията 

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

кампания.365 

Предоставената от КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! информация за публикуване в 

ЕРИК е в съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в 

Сметната палата съгласно изискванията на ИК, с изключение на неизпратената 

информация за 17 дарения и 5 финансирания и с свързаните с тях 5 декларации за произход 

на средствата, и изпратената със закъснение информация за 44 дарения и 50 

финансирания и свързаните с тях 37 декларации за произход на средствата. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

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

връзка с предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание, 

проведени на 11.07.2021 г., от КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! не е отчетен общ размер 

на разходите, както и поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

По данни от отчета, общият размер на разходите възлиза на 381 429 лв.  

Отчетените от коалицията разходи са за външни услуги – 352 387 лв., предназначени 

за: медийни услуги от печатни и електронни медии, плакати, флаери, диплянки, брошури и 

други, масови прояви, пощенски и куриерски услуги, наеми за помещения, транспортни 

средства, рекламни съоръжения и други разходи за външни услуги; и разходи за 

командировки – 29 042 лв.366  

Установено е, че в отчета на коалицията са включени разходи на обща стойност 

53 977 лв., представляващи направените и отчетени непаричните финансирания от 

кандидати и непарични дарения от физически лица, които са отразени със същата стойност 

и в приходната част на отчета. Последното, налага намаляване на разходите със същата 

стойност.367 

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи от коалицията с 

изисканата и получена информация от доставчици на стоки и услуги. При проверката е 

установен един разход на стойност 17 960 лв., който не е платен към датата на съставяне на 

отчета и не е включен в него, поради непредставянето на разходооправдателния документ 

в централния офис на партията, отговаряща за счетоводната отчетност на коалицията.368 По 

време на одита установеният разход е платен със собствени средства на партията, 

отговаряща за счетоводната отчетност на коалицията369, получени от държавна субсидия.370 

Въз основа на установеното, общият размер на разходите на коалицията следва да се 

намали с 53 977 лв., да се увеличи със 17 960 лв. и възлиза на 345 412 лв.  

Установените разходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са по-малко с 36 017 лв.371  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.372  

Установените разходи не съответстват на отчетените, като са по-малко с 

36 017 лв. 

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

изискванията на ИК.  

                                                           
365 ЕРИК 
366 Одитни доказателства № XVII/1 и № XVII/2 
367 Одитни доказателства № XVII/1 и № XVII/2 
368 Одитни доказателства №№ XVII/2, XVII/3 и XVII/4 
369 ПП Единна народна партия 
370 Одитни доказателства № XVII/2 и № XVII/3 
371 Одитни доказателства №№ XVII/1, XVII/2 и XVII/3 
372 Одитни доказателства № XVII/1 и № XVII/2  
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4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

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

КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! не е отчетен общ размер на финансиране на 

предизборната кампания (раздел IV от отчета). По данни от отчета, общият размер на 

финансирането на предизборната кампания възлиза на 435 406 лв., предвид това, че същият 

е сбор от общия размер на разходите (отчетени 381 429 лв.) и общата стойност на 

получените непарични средства/дарения (отчетени 53 977 лв.).373 
Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на 

коалицията е 409 865 лв. Формиран е от установените разходи в размер на 345 412 лв., от 

отчетените непарични дарения и предоставени непарични средства, на обща стойност 

53 977 лв., от установените неотчетени непарични средства и дарения, на обща стойност 

10 476 лв., и не надхвърля определения максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 1, 

б. „а“ от ИК. 
Спазени са от КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! законовите изисквания за общия 

размер на финансиране на предизборната кампания за избори за народни представители 

за Народно събрание. 
 Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания е по-малко 

с 25 541 лв. 

 

Раздел осемнадесети Коалиция от партии ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА 

РЕПУБЛИКА (КП ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

За финансиране на предизборната кампания за изборите за народни представители 

за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., от КП ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА 

РЕПУБЛИКА са отчетени приходи в общ размер на 218 314 лв., от които: 49 567 лв. са 

предоставени парични средства от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (9 567 лв.) и 

ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ (40 000 лв.), участващи в коалицията, 

61 834 лв. са направени парични дарения от физически лица, 67 205 лв. са предоставени 

средства от издигнати от коалицията кандидати374 и 39 699 лв. са средства за медийни 

пакети, предоставени по реда на чл. 178 от ИК.375 

Анализът на данните от отчета показва, че при изготвянето му в раздел I „Набрани 

средства за финансиране на предизборната кампания“ са допуснати две технически грешки, 

а именно: на ред 1.1 „Предоставени парични средства“376 погрешно са посочени 49 550 лв. 

вместо 49 567 лв.;377 на ред 3 „Средства на издигнатите от коалицията кандидати“378 

аритметичният сбор е погрешно изчислен с 9 лв. по-малко и вместо 67 214 лв. са отчетени 

67 205 лв.379 

При извършената документална проверка на приходите са установени следните 

несъответствия: поради неотчетена сума, преведена за закриване на банковата сметка, 

предназначена за обслужване на предизборната кампания, установените предоставени 

средства от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО са с 10 лв. повече380 от отчетените; 

                                                           
373 ЕРИК 
374 в т.ч. 60 517 лв. предоставени парични средства и 6 697 лв. предоставени непарични средства 
375 ЕРИК 
376 от политическите партии, участващи в коалицията 
377 Отчетените средства на ред 1.1 „Предоставени парични средства“ следва да са еквивалентни на отчетените 

(49 567 лв.) на сумарен ред 1. „Собствени средства на политическите партии, участващи в коалицията“ 

(ред 1.1.  + ред 1.2), тъй като на ред 1.2 не е отчетена стойност на предоставени непарични средства от 

партиите, участващи в коалицията. 
378 ред 3.1 „Размер на предоставените парични средства“ – 60 517 лв. + ред 3.2 „Стойност на предоставените 

непарични средства“ – 6 697 лв. 
379 ЕРИК 
380 В отчета не е включена сумата, преведена от ПП Възраждане на отечеството за закриване на сметката. 
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видно от първичните счетоводни документи предоставените непарични средства от един 

издигнат кандидат са с 32 лв. по-малко от отчетените.381  

Въз основа на установените несъответствия и допуснатите технически грешки:  

а) размерът на предоставените парични средства от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО, деклариран с Приложение К 1 към отчета, както и отчетеният общ размер 

на набраните собствени средства на политическите партии, участващи в коалицията, следва 

да се увеличат с 10 лв. и съответно възлизат на 9 577 лв. и на 49 577 лв.;  

б) общата стойност на предоставените непарични средства от издигнати кандидати, 

декларирани с отчета и Приложение К 3 към него, следва да се намали с 32 лв. и възлиза на 

6 665 лв., а общият размер на отчетените средства на издигнатите от коалицията кандидати 

да се увеличи с 9 лв. и да се намали с 32 лв., и възлиза на 67 182 лв.;  

в) общият размер на набраните средства за финансиране на предизборната кампания 

следва да се увеличи с 10 лв. и да се намали с 32 лв., и възлиза на 218 292 лв.382 

Предоставените парични средства от двете политически партии, участващи в 

коалицията са с произход членски внос (за ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) и 

дарения от физически лица за текущата дейност (за ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

КОМУНИСТИ).383 

Размерът на установените приходи от предоставени средства от ПП ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ и от направени дарения от физически лица съответства на 

декларирания в отчета и в съответните приложения към него.384 

Установените приходи са документално обосновани.  

Спазено е изискването чл. 170, ал. 1 от ИК, като всеки приход в размер над 1 000 лв. 

е постъпил по банков път.385  

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на 

чл. 168, ал. 1 от ИК.  

Спазени са изискванията на ИК относно източниците на финансиране на 

предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане 

на предизборната кампания.  

Установени са несъответствия при два елемента на приходите.  

Установеният общ размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания не съответства на отчетения, като е с 22 лв. по-малко. 

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране и подпомагане на предизборната кампания от 71 физически лица са 

направени 84 парични дарения и от 41 издигнати кандидати са предоставени 64 пъти 

парични средства и 4 пъти непарични средства.386 Едно дарение е направено преди началото 

на предизборната кампания.387 

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове, от коалицията е изпратена за 

публикуване в ЕРИК информация за получените дарения388 и предоставените средства389, в 

съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от 

                                                           
381 Одитни доказателства № XVIII/1 и № XVIII/2  
382 Одитни доказателства № XVIII/1 и № XVIII/2 
383 Одитно доказателство № XVIII/1 
384 Одитни доказателства № XVIII/1 и № XVIII/2  
385 Одитно доказателство № XVIII/1 
386 5 дарители са направили по 2 дарения, 4 по 3, 8 издигнати кандидати са предоставили средства по 2 пъти, 

4 по 3 пъти, един кандидат е предоставил средства 4 пъти и 2 по 5 пъти.  
387 Одитно доказателство № XVIII/2 
388 имената на дарителите, вида, целта и размера на направеното дарение от тях 
389 името на кандидата и размерът на предоставените от него средства 
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същата норма. Информацията за 2 финансирания е неправилно оповестена в раздел 

„Дарители“, вместо в раздел „Кандидати/членове“ на ЕРИК.390 

В законоустановения 7-дневен срок, за получените дарения и предоставени средства 

в размер над една минимална работна заплата са изпратени за публикуване в ЕРИК 

декларации за произход на средствата, с изключение на 5 декларации – една за дарение от 

физическо лице391 и 4 за финансирания от 2 кандидати392,  с което не са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 8 от същата норма. Въпреки, че 

размерът на дарението и на всяко едно от финансиранията са под минималната работна 

заплата, задължението за представяне на декларации е възникнало в момента, когато 

общият размер на дарените средства от физическото лице и общият размер на 

предоставените средства от всеки от двамата кандидати надхвърлят минималната работна 

заплата. Декларациите за произход на средствата са изпратени в Сметната палата с отчета 

за приходите, разходите и поетите задължения на коалицията.393 

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

на връзки с обществеността, предоставили стоки и/или услуги на коалицията, за които е 

следвало да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.394  

От коалицията е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за доставчиците 

на медийни услуги, с които същата е работила, във връзка с предизборната кампания.395 

Предоставената информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие със 

законово регламентираната. Същата е изпратена в Сметната палата съгласно 

изискванията на ИК, с изключение на неизпратени 5 декларации за произход на средства. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на 

КП ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА за изборите за народни представители 

за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., е 214 515 лв., в т.ч. поети задължения за 

получени стоки и/или услуги в размер на 600 лв., неразплатени към датата на съставяне на 

отчета. 

Отчетените разходи са за външни услуги – 174 039 лв., материали – 222 лв., данъци 

и такси – 555 лв. и за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК – 39 670 лв.  

При извършената документална проверка на разходите е установено, че: погрешно 

като разходи за външни услуги са отчетени предоставени средства от 3 издигнати от 

коалицията кандидати396, общо в размер на 5 457 лв., както и два пъти стойността на една 

фактура за 99 лв.397; поради грешен аритметичен сбор разходи по две фактури, са отчетени 

общо с 6 лв. повече; платени средства по 3 фактури, отразени в хронологичните счетоводни 

регистри на коалицията, не са отчетени като разход – общо в размер на 106 лв.398 

Въз основа на установеното, общият размер на разходите следва да се намали с общо 

5 562 лв., същевременно да се увеличи със 106 лв., и възлиза на 209 059 лв. 

Към датата на извършване на одита, отчетеното поето задължение към 1 доставчик, 

в размер на 600 лв., не е платено.399 

Отчетените от коалицията разходи са документално обосновани, но не съответстват 

на установените при извършената проверка, като са с 5 456 лв. повече. 

                                                           
390 Одитни доказателства № XVIII/2 и XVIII/4; ЕРИК 
391 дарило средства 3 пъти 
392 предоставили средства повече от веднъж 
393 Одитни доказателства № XVIII/2 и XVIII/4; ЕРИК 
394 Одитни доказателства №№ XVIII/1, XVIII/2, XVIII/4 и XVIII/5  
395 Одитно доказателство № XVIII/4; ЕРИК 
396 на ред 2.1.2.2. „Други доставчици за аудио-визуални медийни услуги“ от отчета 
397 ред 2.6 „Пощенски и куриерски услуги, телефони“; фактура на стойност 99 лв. 
398 Одитни доказателства № XVIII/1 и № XVIII/3 
399 Одитно доказателство № XVIII/2 
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При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

по банков път, с което е спазено изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.400  

Извършена е сравнителна проверка на разходите на коалицията с информацията, 

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

отчетените.401  

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК  съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.402 

Установените разходи за предизборната кампания на коалицията не 

съответстват на отчетените, като са с 5 456 лв. по-малко. 

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

изискванията на ИК. 

Към момента на извършване на одита КП ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА 

РЕПУБЛИКА има неразплатени задължения. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на финансирането на предизборната кампания на 

коалицията е в размер на 221 212 лв. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания е 

215 724 лв., формиран е от установените разходи в размер на 209 059 лв.403, и от 

установения размер на предоставените непарични средства от кандидати – 6 665 лв., и не 

надхвърля определения с чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ИК максимален общ размер на 

финансирането на предизборната кампания за избори за народни представители за Народно 

събрание. 

Спазени са законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание. 

Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания не 

съответства на отчетения, като е с 5 488 лв. по-малко. 

 

Раздел деветнадесети Коалиция от партии НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) (КП НОД) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с финансирането на предизборната кампания за изборите, проведени на 

11.07.2021 г., от КП НОД са отчетени приходи в общ размер на 122 234 лв. 

 Приходите са формирани от собствени средства на ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ и ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, участващи в 

коалицията, общо в размер на 26 773 лв., дарения от физически лица – 31 040 лв., 

предоставени средства на издигнатите от коалицията кандидати - 20 421 лв. и от средства 

за медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от ИК – 40 000 лв.  

 Установените при проверката приходи от собствени средства на ПП БЪЛГАРСКИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ в размер на 11 840 лв. са от отдаване под наем на 

собствени недвижими имоти, а предоставените собствени средства от ПП БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, в размер на 14 933 лв., са от членски внос.404 

 Установени и отчетени са 13 парични дарения от 10 физически лица на обща 

стойност 31 040 лв., както и 16 финансирания от 11 издигнати от коалицията кандидати, 

общо в размер на 24 421 лв.405 

                                                           
400 Одитни доказателства № XVIII/1 и № XVIII/3 
401 Одитно доказателство № XVIII/5 
402 Одитно доказателство № 3 
403 в т.ч. 600 лв. неразплатени поети задължения 
404 Одитни доказателства №№ XIХ/1, XIХ/2 и XIХ/5 
405 Одитни доказателства № XIХ/1 и № XIХ/2  
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 При извършената сравнителна проверка на отчетените разходи от КП НОД с 

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

наличието на предоставени услуги, на обща стойност 1 860 лв., за които са издадени 

съответните разходооправдателни документи.406 Услугите са предоставени в рамките на 

предизборната кампания, като три фактури са издадени на две от политическите партии407 

от състава на коалицията и една фактура408 е издадена на издигнат от коалицията кандидат. 

Услугите са с характер на предоставени непарични средства и не са включени в отчета на 

коалицията, поради несвоевременното представяне на първичните счетоводни документи в 

счетоводството на партията, отговаряща за счетоводната отчетност на коалицията.409 

 Въз основа на установеното, приходите на КП НОД следва да се увеличат с 

1 860 лв.410, с което установеният общ размер на набраните средства за финансиране на 

предизборната кампания възлиза на 124 094 лв. 

 Декларираните приходи са документално обосновани и съответстват на 

установените, с изключение на невключените непарични средства на обща стойност 

1 860 лв.411 

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

предназначена за обслужване на предизборната кампания, в съответствие с изискването на 

чл. 170, ал. 1 от ИК.412 

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

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

 От КП НОД са спазени законовите забрани и изискванията на ИК относно 

източниците за финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

 Установените приходи са документално обосновани, но не съответстват на 

отчетените, като са с 1 860 лв. повече. 

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

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК  
За финансиране на предизборната кампания на КП НОД са направени 13 парични 

дарения от 10 физически лица и са предоставени 16 пъти парични средства от 11 издигнати 

кандидати.  

В хода на предизборната кампания, от коалицията, погрешно в ЕРИК е оповестена 

информацията относно две дарения от едно физическо лице в раздел „Кандидати/членове“, 

вместо в раздел „Дарители“.413 

В законоустановените 5-дневен и 7-дневен срокове е предоставена за публикуване в 

ЕРИК изискуемата информация за имената на дарителите, видът, целта и размерът на 

направените дарения и имената на кандидатите и размерът на предоставените от тях 

средства, както и декларации за произход на средствата, за случаите, в които размерът на 

даренията и финансиранията е над минималната работна заплата414, с което са спазени 

изискванията на чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК, във връзка с ал. 2, т.т. 5, 6 и 8 от същата норма.415 

                                                           
406 издадени са 4 фактури от 4 доставчици 
407 две фактури на обща стойност 1320 лв., издадени на ПП Български земеделски народен съюз и една фактура 

на стойност 180 лв., издадена на ПП Консервативно обединение на десницата 
408 фактура  на стойност 360 лв. 
409 Одитно доказателство № XIX/6 
410 Раздел I „Набрани средства за финансиране на предизборната кампания“, т. 1. „Собствени средства на 

политическите партии, участващи в коалицията“, 1.2. „Стойност на предоставени непарични средства“ и т. 3. 

„Средства на издигнатите от коалицията кандидати“, 3.2. „Стойност на предоставени непарични средства“ 
411 Одитни доказателства № XIХ/2 и № XIХ/5 
412 Одитни доказателства № XIХ/1 и № XIХ/2  
413 Одитни доказателства № XIХ/1 и № ХIХ/4; ЕРИК 
414 11 дарения и 6 финансирания 
415 Одитни доказателства № XIХ/1 и № ХIХ/4; ЕРИК 
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Не са установени социологически, рекламни агенции, както и агенции за 

осъществяване на връзки с обществеността, с които коалицията да е работила по време на 

предизборната кампания, за които следва да се изпрати информация за публикуване в 

ЕРИК.416  

От коалицията е предоставена за публикуване в ЕРИК информация за доставчиците 

на медийни услуги, с които същата е работила, във връзка с предизборната кампания.417 

Предоставената от КП НОД информация за публикуване в ЕРИК е в съответствие 

със законово регламентираната. Същата е изпратена в Сметната палата съгласно 

изискванията на ИК. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Във връзка с предизборната кампания от КП НОД са отчетени разходи в общ размер 

на 129 347 лв. Отчетени и установени са поети задължения, неразплатени към датата на 

съставяне на отчета в размер на 7 113 лв. 

От общо отчетените разходи, 89 347 лв. са разходи за външни услуги, предназначени 

за медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и др., пощенски и куриерски 

услуги, наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други и 

40 000 лв. са за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК.  

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.418  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените от коалицията разходи с 

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

съответстват на отчетените.419 

Отчетените разходи от КП НОД са документално обосновани и съответстват на 

установените при извършените проверки.420  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

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

съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.421  

Отчетените поети задължения за получени стоки и/или услуги към доставчици, общо 

в размер на 7 113  лв., са платени от коалицията след датата на представяне пред Сметната 

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

предизборната кампания.422  

Установените разходи са документално обосновани и съответстват на 

отчетените.  

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

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

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

КП НОД не е отчетен общ размер на финансиране на предизборната кампания (раздел IV 

от отчета).423 По данни от отчета, общият размер на финансирането на предизборната 

кампания възлиза на 129 347 лв., предвид това, че същият е сбор от общия размер на 

                                                           
416 Одитни доказателства №№ ХIХ/1, ХIХ/2, ХIХ/3 и ХIХ/4  
417 ЕРИК 
418 Одитно доказателство № 3 
419 Констатирано е несъответствие, което се отнася за приходите и е отразено в т. 1 на раздела.; Одитно 

доказателство № ХIХ/3 
420 Одитни доказателства №№ XIХ/3, ХIХ/2 и ХIХ/6  
421 Одитни доказателства № XIХ/1 и № ХIХ/2 
422 Одитно доказателство № ХIХ/6  
423 ЕРИК 
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разходите (отчетени 129 347 лв.) и общата стойност на получените непарични 

средства/дарения (не са отчетени).  

 Установеният общ размер на финансиране на предизборната кампания на 

коалицията е 131 207 лв. Формиран е от отчетените разходи в размер на 129 347 лв.424 и от 

установените неотчетени непарични средства на стойност 1 860 лв., и не надхвърля 

определения с чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ИК максимален общ размер на финансирането на 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание.  

 Спазени са от КП НОД законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори народни представители за Народно събрание. 

Установения общ размер на финансиране на предизборната кампания е с 1 860 лв. 

повече. 

Раздел двадесети ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ НА 

НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 

ЮЛИ 2021 Г. (ИнК ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ) 

1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с 

финансирането на предизборната кампания за изборите за народни представители за НС, 

проведени на 11.07.2021 г., от ИнК ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ са отчетени приходи в размер на 

9 904 лв., от които 2 500 лв. са предоставени парични средства от 5 членове на ИнК, 

2 484 лв. са получени парични дарения от 5 физически лица425 и 4 920 лв. са средства за 

медийни пакети, предоставени по реда на чл. 178 от ИК. 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в отчета и на 

отразените в приложенията към него.426 

При извършената проверка е установено, че всеки от постъпилите приходи не 

надхвърля 1 000 лв., с което не са възникнали обстоятелства за предоставянето им по банков 

път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.427 

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

подпомагането на предизборната кампания, с което са спазени изискванията на 

чл. 168, ал. 1 от ИК.  

От ИнК ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ са спазени изискванията на ИК относно източниците 

на финансиране на предизборната кампания. Спазени са законовите забрани за 

финансиране и подпомагане на предизборната кампания. 

Установените при проверката приходи съответстват на отчетените. 

 

2. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

За финансиране и подпомагане на предизборната кампания на ИнК ДАВИД ЛЕОН 

ЛЕВИ от 5 физически лица са направени 5 парични дарения и от 5 членове на ИнК са 

предоставени парични средства по веднъж. Размерът на всяко едно дарение и предоставяне 

на средства не надвишава минималната работна заплата и не са възникнали обстоятелства 

за подаване на декларации за произход на средствата.428  

Даренията и предоставянето на средствата са направени преди откриването на 

предизборната кампания. От ИнК, в законоустановения 5-дневен срок, е предоставена за 

                                                           
424 в т.ч. поети задължения в размер на 7 113 лв., неразплатени към датата на съставяне на отчета 
425 Едно от получените дарения, в размер на 484 лв., представлява остатък по банковата сметка на ИнК и е от 

дарение от същото лице за предходните избори, проведени на 04.04.2021 г. С уведомление от 07.06.2021 г. 

лицето заявява, този остатък да се използва като дарение от физическо лице за изборите, проведени на 

11.07.2021 г. 
426 Одитни доказателства № XХ/1 и № XX/2 
427 Одитно доказателство № XX/2 
428 Одитно доказателство № XX/2  
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публикуване в ЕРИК, изискуемата информация за 5 дарители429 и за 4 членове430 на ИнК, с 

което са спазени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 5 и т. 6 от същата 

норма. За един от членовете на ИнК не е изпратена информация за публикуване в ЕРИК, с 

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

норма. Информацията е изпратена в Сметната палата с отчета за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на ИнК.431 

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

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

да се изпраща информация за публикуване в ЕРИК.432  

От ИнК е предоставена информация за публикуване в ЕРИК за доставчиците на 

медийни услуги, с които ИнК е работил във връзка с предизборната кампания.433 

Предоставената от ИнК ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ информация за публикуване в ЕРИК 

е в съответствие със законово регламентираната. Същата е изпратена в Сметната 

палата съгласно изискванията на ИК, с изключение на информацията за едно финансиране 

от един от членовете на инициативния комитет. 

 

3. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на 

ИнК ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ е 9 720 лв., като не са отчетени и не са установени поети 

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

отчета.434  

Отчетените разходи са за външни услуги – 4 800 лв., предназначени за медийни 

услуги, предоставени от БНТ и БНР, и разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК – 

4 920 лв.435  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установен един разход в размер над 1 000 лв., който е извършен по банков път, 

в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.436  

Извършена е сравнителна проверка на отчетените разходи с информация, 

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

отчетените.437  

Отчетените разходи за медиен пакет по реда на чл. 178 от ИК съответстват на 

предоставената информация от ЦИК.438 

Установените разходи са документално обосновани с първични счетоводни 

документи и съответстват на отчетените от инициативния комитет.439  

Установените разходи за предизборната кампания са документално обосновани и 

съответстват на отчетените. 

Разход на стойност над 1 000 лв. е извършен по банков път, в съответствие с 

изискванията на ИК. 

 

4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

                                                           
429 имената на дарителите, видът, целта и размерът на направените дарения 
430 имената членовете на ИнК и размерът на предоставените средства 
431 Одитни доказателства №№ XX/2, XX/3 и XX/4; ЕРИК 
432 Одитни доказателства №№ XХ/1, XX/2, XX/5 и XX/4; ЕРИК 
433 Одитно доказателство № XX/4; ЕРИК 
434 Одитно доказателство № XX/2; ЕРИК 
435 Одитни доказателства №№ 3, XХ/1, XX/2 
436 Одитно доказателство № XХ/1 
437 Одитно доказателство № XХ/5  
438 Одитно доказателство № 3 
439 Одитни доказателства № XХ/1 и № XХ/2 
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Установеният общ размер на финансирането на предизборната кампания 

съответства на отчетения от ИнК и е 9 720 лв. Формиран е от извършените разходи от ИнК 

и не надхвърля определения максимален общ размер по чл. 165, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ИК.  

Спазени са законовите изисквания за общия размер на финансиране на 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание. 

Установеният общ размер на финансиране съответства на отчетения от ИнК. 

 

Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

При извършения одит за съответствие на декларираните приходи и извършените 

разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни 

представители за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., са извършени тестове по 

същество на 11 политически партии, 8 коалиции от партии и един инициативен комитет, 

резултатите, от които са: 

1. Относно спазване на законовите изисквания за представяне на информация и 

документи пред Сметната палата:  

От всички одитирани участници в изборите е спазено изискването на ИК в срок от 

30 работни дни след изборния ден да представят отчет за приходите, разходите и поетите 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания пред Сметната палата по 

утвърден от нея образец.  

При одита са констатирани нарушения на нормативните изисквания относно 

представяне на информация в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, 

както следва: 

а) не е предоставена изискуемата информация за публикуване в ЕРИК: от една 

партия и две коалиции от партии относно направени дарения, а от една партия и три 

коалиции от партии относно декларации за произход на дарени средства, в размер над 

минималната работна заплата; от три политически партии, три коалиции от партии и един 

ИнК за финансирания със средства на кандидати/член на ИнК, а от две политически партии 

и четири коалиции от партии за декларации на кандидати за произход на предоставени 

средства, в размер над минималната работна заплата; от една партия за наименованията на 

рекламни агенции. 

б) изискуемата информация за публикуване в ЕРИК е предоставена със закъснение: 

от една партия и две коалиции от партии относно направени дарения, а от две коалиции от 

партии за декларации за произход на дарени средства, в размер над минималната работна 

заплата; от три партии и три коалиции от партии за финансирания със средства на 

кандидати, а от една партия и три коалиции от партии - декларации на кандидати за 

произход на предоставени средства, в размер над минималната работна заплата; от една 

коалиция от партии за наименованието на една рекламна агенция.  

…*
 

 

 

 

 

2. Относно спазване на законовите изисквания за набиране на средства за 

финансиране на предизборната кампания: 

Установени са неотчетени приходи от пет партии и седем коалиции от партии. 

Спазени са забраните относно източниците за финансиране и подпомагане на 

кампанията от одитираните участници в изборите, с изключение на една партия, получила 

дарение в несъответствие с нормативните изисквания. На 08.06.2022 г. средствата са 

върнати по банковата сметка на физическото лице. 

                                                           
* Съгласно чл. 58, ал. 3 от Закона за Сметната палата, Сметната палата не може да огласява данни до 

приключване на наказателното производство. 
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От една политическа партия са набирани средства за финансиране на предизборната 

кампания и след приключването й.  

Изискването за финансиране на приходите и разходите, свързани с предизборната 

кампания, на стойност над 1 000 лв., да се извършва по банков път е спазено от всички 

одитирани участници. 

3. Относно спазване на законовите изисквания за извършване на разходи:  

При проверките са установени неотчетени разходи от три партии и четири коалиции 

от партии. 

Пет одитирани участници в изборите440 имат неразплатени задължения към 

доставчици на стоки и услуги към датата на извършване на одита.  

4. Относно спазване на определения общ размер за финансиране на предизборната 

кампания: 

Установените при одита размери на финансиране на предизборната кампания на 

отделните участници в изборите са под определения в ИК общ размер за финансиране за 

избори за народни представители за Народно събрание. 

 

Част пета ОТГОВОРИ НА ОДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Фактите и обстоятелствата, установени при одита и отразени в съответните раздели 

от Глава втора на Част трета „Констатации“ от проекта на одитен доклад са съгласувани с 

представителите на одитираните участници.  

Представителите на всички одитирани участници в изборите за народни 

представители за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., изразяват пълно съгласие 

и приемат напълно (изцяло) установените факти и обстоятелства. 

 

 

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 118 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 № 181 от  07.07.2022 г. на Сметната палата. 

 

 

 

 

                                                           
440 две партии и три коалиции от партии 
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ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0600100821 

 

№  Приложение 

Брой 

стран

ици 

1. 

Списък на коалициите, участващи в изборите за народни представители 

за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., и политическите 

партии, участващи в тях 

1 

2. 

Списък на участниците в изборите за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 11.07.2021 г., на които при одита не са 

извършени тестове по същество 

1 

3. 

Списък на участниците в изборите за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 11.07.2021 г., на които при одита са извършени 

тестове по същество, и представляващите ги лица 

1 

4. 
Резултати от проверката за спазване на законовите изисквания по 

чл. 172, ал. ал. 1, 3 и 4 от ИК 
2 
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 Приложение № 1 

№ 

по 

ред 

Списък на коалициите, участващи в изборите за народни 

представители за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., и 

политическите партии, участващи в тях 

1 КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

1 ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

2 ПП КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

3 ПП НОВА ЗОРА 

4 ПП ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ 

5 ПП ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ТРАКИЯ 

2 КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ 

1 ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

2 ПП ВОЛЯ 

3 ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

3 КП ГЕРБ - СДС 

1 ПП ГЕРБ 

2 ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 

4 КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

1 ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА - БСДЕ 

2 ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ 

3 ПП РОДОЛЮБИЕ 2000 

5 КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ 

1 ПП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ 

2 ПП ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ 

3 ПП ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 

6 КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 

1 ПП ДВИЖЕНИЕ 21 

2 ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ 

3 ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ 

7 КП ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА 

1 ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ 

2 ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 

3 ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ 

4 ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ 

8 
КП НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, 

БЗНС, БДФ, СЕК) 

1 ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ 

2 ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 

3 ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА 

4 ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 
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Приложение № 2 

Списък на участниците в изборите за народни представители за 

Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г., на които при одита не са 

извършвани тестове по същество 

№ Наименование на участника 

1. ПП БРИГАДА 

2. ПП БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА 

3. 
ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ 

4. ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 
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Приложение № 3 

Списък на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание, 

проведени на 11.07.2021 г., на които при одита са извършени тестове по същество, и 

представляващите ги лица 

№  Наименование на одитирания обект Представляващи лица 

1. ПП АТАКА ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ 

2. ПП ВЪЗРАЖДАНЕ 
КОСТАДИН ТОДОРОВ 

КОСТАДИНОВ 

3. ПП ГЛАС НАРОДЕН СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ ВИТКОВ 

4. 
ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА 

БЪЛГАРСКО ЛЯТО 
БОРИЛ КЛИМЕНТОВ СОКОЛОВ 

5. ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ 

6. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТРИФОНОВ 

7. ПП МИР СИМЕОН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ 

8. ПП ПОДЕМ 
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ БОГДАНОВ 

ХРИСТОФОР ПЕТКОВ ДОЧЕВ 

9. ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЛИСАРОВ 

10. ПП РЕБУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ 

11. ПП СВОБОДА ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СИМЕОНОВ 

12. КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА 

13. 
КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, 

ВОЛЯ И НФСБ 

КРАСИМИР ДОНЧЕВ 

КАРАКАЧАНОВ 

ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ 

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ 

14. КП ГЕРБ - СДС БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ 

15. КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ 

16. 
КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ 

ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 

АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ 

17. КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-

НАЙДЕНОВА 

18. 
КП ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА 

РЕПУБЛИКА 
ИВАН АСЕНОВ АТАНАСОВ 

19. 
КП НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) 
ПЕТЪР СТЕФАНОВ МОСКОВ 

20. 

ИнК ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ 

КАНДИДАТ ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ ЗА 

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ИЗБОРИТЕ 

ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 

11 ЮЛИ 2021 Г. 

СИЛВИЯ СТАМЕНОВА ЛЕВИ 



Приложение № 4 

Резултати от проверката за спазване на законовите изисквания по чл. 172, ал. ал. 1, 3 и 4 от ИК 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

одитирания участник 

Представяне на 

отчет за приходите, 

разходите и поетите 

задължения за 

плащане във връзка 

с предизборната 

кампания, 

придружен с 

извлечение от 

банковата сметка 

Представени 

декларации по чл. 

169, ал. 1 от ИК 

към отчета 

Представени 

декларации по 

чл. 169, ал. 2 от 

ИК към отчета 

Отчетите са 

изготвени по 

образец 

 чл. 172, ал. 1 от ИК 

(вх. номер и дата) 

чл. 172, ал. 1 от ИК 

  
чл. 172, ал. 3 от 

ИК 

чл. 172, ал. 4 

от ИК 

   

1. ПП АТАКА 
48-00-

852/02.08.2021 
Не се отнася Не се отнася Да 

2. ПП ВЪЗРАЖДАНЕ 
48-00-

890/20.08.2021 
Да Да Да 

3. ПП ГЛАС НАРОДЕН 
48-00-

871/10.08.2021 
Не се отнася Да Да 

4. 

ПП ГРАЖДАНСКА 

ПЛАТФОРМА 

БЪЛГАРСКО ЛЯТО 

48-00-

888/20.08.2021 
Да Да Да 

5. 
ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДИ 

48-00-

880/16.08.2021 
Не се отнася Не се отнася Да 

6. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 
48-00-

887/20.08.2021 
Да Да Да 

7. ПП МИР 
48-00-

885/19.08.2021 
Не се отнася Не се отнася Да 

8. ПП ПОДЕМ 
48-00-

842/22.07.2021 
Не се отнася 

не се отнася 

(под мин. раб. 

заплата) 

Да 

9. ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 
48-00-

875/16.08.2021 
Не се отнася Не се отнася Да 

10. 
ПП РЕБУБЛИКАНЦИ ЗА 

БЪЛГАРИЯ 

48-00-

889/20.08.2021 
Не се отнася Не се отнася Да 

11. ПП СВОБОДА 
48-00-

808/02.08.2021 

не се отнася 

(под мин. раб. 

заплата) 

не се отнася 

(под мин. раб. 

заплата) 

Да 

12. КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 
48-00-

882/18.08.2021 
Да Да Да 

13. 

КП БЪЛГАРСКИТЕ 

ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ 

И НФСБ 

48-00-

874/12.08.2021 
Не се отнася Да Да 

14. КП ГЕРБ - СДС 
48-00-

862/06.08.2021 
Не се отнася Не се отнася Да 

15. 
КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО 

ЗА ПРОМЯНА 

48-00-

851/30.07.2021 
Не се отнася Да Да 

16. 

КП ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - 

ОБЕДИНЕНИЕ 

48-00-

892/20.08.2021 
Да Да Да 
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17. 
КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 

ВЪН! 

48-00-

891/20.08.2021 
Да Да Да 

18. 
КП ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА 

И СВЯТА РЕПУБЛИКА 

48-00-

884/19.08.2021 
Да Да Да 

19. 

КП НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, 

БДФ, СЕК) 

48-00-

886/19.08.2021 
Да Да Да 

20. 

ИнК ЗА ИЗДИГАНЕ НА 

НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 

ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ ЗА 

НАРОДЕН 

ПРЕДСТАВИТЕЛ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 

11 ЮЛИ 2021 Г. 

48-00-

864/06.08.2021 
Да Да Да 



ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД  

№ 0600100821 

№ Одитни доказателства Брой 

листа 

По Част трета Констатации, Глава първа, т. II 

1 Писмо, изх. на Сметната палата № 12-04-23/30.09.2021 г., от 

председателя на Сметната палата до изпълнителния директор на НАП, с 

приложение - списъци с ЕГН-та на лица, дарили или предоставили 

средства в размер над 1 000 лева за предизборната кампания за избори 

за народни представители за Народно събрание, проведени на 

11.07.2021 г. и отговор вх. на Сметната палата № 12-04-23/02.11.2021 г. 

от изпълнителния директор на НАП до председателя на Сметната 

палата, с приложен CD 

4 

+ 1 бр. CD 

2 Писмо, изх. на Сметната палата № 33-03-32/30.09.2021 г., от 

председателя на Сметната палата до управителя на НОИ, с приложения 

- списъци с ЕГН-та на лица, дарили или предоставили средства в размер 

над 1 000 лева за предизборната кампания  за избори за народни 

представители за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г.; Писмо, 

вх. на Сметната палата № 33-03-32/15.10.2021 г., от подуправителя на 

НОИ до председателя на Сметната палата, с приложен CD 

4 

+ 1 бр. CD 

3 Писмо, изх. на Сметната палата № 37-12-37/10.09.2021 г. от зам.-

председателя на Сметната палата и отговор от ЦИК, вх. на Сметната 

палата № 37-12-37/17.09.2021 г., с приложен CD 

6 

+ 1 бр. CD 

По Част трета Констатации, Глава втора 

Раздел първи ПП АТАКА 

I/1  Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания за периода от 23.04.2021 г.-24.06.2021 г. - Банка ДСК и 

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания за периода от 28.01.2021 г. - 31.03.2021 г. - Банка 

Интернешанъл Ассет Банк 

12 

 

І/2 Хронологични описи на счетоводни сметки - на електронен носител 1 бр. CD 

I/3 Първични документи за извършени разходи, банкови бордера, договори 

- на електронен носител  

 

I/4 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021_Ataka.xls) 

 

Раздел втори ПП ВЪЗРАЖДАНЕ 

II/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

кампанията - на електронен носител 

1 бр. CD 

II/2 Движения на счетоводни сметки за избори 11.07.2021 г., предоставени с 

писмо вх. № 48-00-916/28.09.2021 г. - на електронен носител 

 

II/3 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

danni_dostavchici_izbori_NS_11.07.2021_Vazrazhdane.xls) 

 

II/4 Констативен протокол от 29.10.2021 г., с приложения 13 

II/5 Разписки за електронно въведени данни - на електронен носител  

Раздел трети ПП ГЛАС НАРОДЕН 

III/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания- на електронен носител 

1 бр. CD 
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III/2 Хронология на счетоводни на сметки 602, 629, 7152 - на електронен 

носител 

 

III/3 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование ОD_III_ 

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021_Glas_naroden .xlsx) 

 

III/4 Разписки за електронно въведени данни; Декларации за произход на 

средства - на електронен носител 

 

Раздел четвърти ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО 

IV/1 Преводни нареждания – на електронен носител 1 бр. CD 

IV/2 Хронологични описи на документи, удостоверяващи получените 

приходи и дневник сметка на група 60 за извършените разходи; ПКО - 3 

бр. – на електронен носител 

 

IV/3 Фактури, предоставени от доставчици на медийни услуги, ПКО, 

договор 

 

IV/4 Констативен протокол от 24.01.2022 г., с приложения 10 

IV/5 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител - (файл с наименование PP 

GPBL_dostavchici_izbori_NS_11.07.2021)  

 

IV/6 Обяснителна записка от лицето по чл. 164, ал. 1 от ИК на ПП ГПБЛ - на 

електронен носител 

 

IV/7 Фактури, извлечение от банкова сметка, декларация за произход на 

средства - на електронен носител 

 

IV/8 Разписки за електронно въведени данни - на електронен носител  

IV/9 Констативен протокол от 09.02.2022 г., с приложения 9 

Раздел пети ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 

V/1  Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания за периода от 31.12.2020 г. - 30.07.2021 г. - на електронен 

носител 

CD 

V/2 Хронологични описи на счетоводни сметки - на електронен носител  

V/3 Разписки за електронно въведени данни - на електронен носител  

V/4 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021_DPS.xls) 

 

V/5 Обяснение от главния счетоводител на ПП ДПС, с приложения 4 

Раздел шести ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 

VI/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 

37 

VI/2 Първични счетоводни документи (хронологични дневници на 

счетоводни сметки, РКО, фактури) - на електронен носител 

1 бр. CD 

VI/3 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование  

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021_ITN .xlsx)  

  

VI/4 Разписки за електронно въведени данни в ЕРИК - на електронен 

носител 

  

VI/5 Писмени обяснения от ПП ИТН - на електронен носител   

VI/6 Констативен протокол от 13.01.2022 г., с приложения - на електронен 

носител 

4 +  

1 бр. CD 

VI/7 Договори за дарения – 10 бр. 10 
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VI/8 Договори за дарения – 4 бр.; декларации по чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПП и 

декларации за произход на средства по чл. 169 от ИК 

8 

VI/9 Договори за дарения - 2 бр.; декларация за произход на средства по чл. 

169, ал. 1 от ИК; справка от Национална база данни „Население“; 

обяснение от лицето, отговорно за счетоводната отчетност на партията 

9 

VI/10 Декларации за произход на средства по чл. 169, ал. 1 от ИК 10 

Раздел седми ПП МИР 

VII/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания  на електронен носител 

1 бр. CD 

VII/2 Аналитични ведомости на счетоводни сметки, фактури, ПКО - на 

електронен носител 

 

VII/3 Обяснение от представляващия партията от 28.10.2021 г. - на 

електронен носител 

 

VII/4 Констативен протокол от 11.11.2021 г., с приложения 6 

VII/5 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител - (файл с наименование 

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021) 

 

VII/6 Фактура № 246/18.06.2021 г., издадена от Индипендънт Медия БГ ЕАД, 

вносна бележка, договор - на електронен носител 

 

VII/7 Фактура № 31823/18.06.2021 г., издадена от Дарик радио АД и вносна 

бележка - на електронен носител 

 

Раздел осми ПП ПОДЕМ 

VIII/1  Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 

2 

VIII/2 Първични документи; хронологични извлечения на счетоводни сметки, 

използвани за отчитане на приходите - на електронен носител; 

Декларация за идентичност на данните 

1 бр. CD 

VIII/3 Констативен протокол № 1 от 28.10.2021 г. 2 

Раздел девети ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 

IX/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

кампанията - на електронен носител 

1 бр. CD 

IX/2 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-875/12.08.2021 г. - на 

електронен носител 

 

IX/3 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

Priaka_demokracia_dostavchici_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) 

 

Раздел десети ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ 

Х/1 Банкови извлечения от сметки на ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 

БЪЛГАРИЯ – на електронен носител 

1 бр. CD 

Х/2 Счетоводни справки и платежни документи – на електронен носител  

Х/3 Заявления и обяснения от ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ - на 

електронен носител 

 

Х/4 Констативен протокол от 02.12.2021 г., с приложения  3 

Х/5 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) 

 

Х/6 Констативен протокол от 17.12.2021 г., с приложения 10 

Раздел единадесети ПП СВОБОДА 
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ХI/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания, ПКО, договори за дарение, фактури – на 

електронен носител 

1 бр. CD 

ХI/2 Първични счетоводни документи (оборотна ведомост, главна книга, 

ПКО, договори за дарение) – на електронен носител 

 

ХI/3 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител – (файл с наименование 

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) 

 

ХI/4 Разписки за електронно въведени данни – на електронен носител  

Раздел дванадесети КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

XII/1 Банкови извлечения от сметката за предизборната кампания и от 

сметката, обслужваща дейността на ПП БСП; К 1 - Разшифровка на 

собствените средства на партиите, участващи в коалицията – на 

електронен носител 

CD 

XII/2 Документи, представени от местни структури на ПП БСП – на хартиен 

и електронен носител 

585 

XII/3 Документи, представени от ПП ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ТРАКИЯ и ПП  

ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ - на електронен носител, и от 

ПП КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ – на хартиен 

носител  

49 

XII/4 Данни за направени дарения и финансирания - на електронен носител 

(файл с наименование 

OD_XII_4_RD_I_XII_4_Dariteli_Kandidati_izbori_BSP.xlsx) 

 

XII/5 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги (файл с наименование 

OD_XII_dostavchici_izbori_NS_11.07.2021_KP BSP.xlsx) и 

кореспонденция с доставчици – на електронен носител 

 

XII/6 Констативен протокол от 18.01.2022 г. по области за БСП 38 

XII/7 Разписки за електронно въведени данни – на електронен носител  

Раздел тринадесети КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ 

XIII/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 

60 

XIII/2 Обяснителни записки от ПП ВМРО - БНД, ведно с оборотна ведомост 

за периода от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г., извлечения от главна книга 

и счетоводни сметки, използвани за отчитане на приходите от субсидия, 

членски внос и дарения за дейността на партията; сканирани ведомости; 

Декларация от упълномощено лице от представляващия ПП ВОЛЯ (на 

хартиен носител), оборотна ведомост на ПП ВОЛЯ за периода от 

01.06.2021 до 31.07.2021 г., извлечение от главна книга за получената 

държавна субсидия за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г., ведно с 

обяснение, получени по имейл на 07.01.2022 г., РКО за предоставени 

средства в брой, ведно с декларация за идентичност и съхранение; ПП 

НФСБ - оборотна ведомост на ПП НФСБ за периода от 01.06.2021 го до 

31.07.2021 г.; хронологични извлечения от разплащателна сметка на 

партията и счетоводна сметка 713 дарения от физически лица, 

обяснение от лицето по чл. 164 от ИК, предоставено по имейл на 

10.01.2022 г. - на електронен носител 

45 

+ 1 бр. CD 

XIII/3 Хронологични ведомости на счетоводни сметки, използвани от ПП 

ВМРО - БНД и ПП НФСБ за отчитане на предоставените непарични 
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средства в полза на коалицията; първични документи, ведно с 

декларации за идентичност и съхранение - на електронен носител 

XIII/4 Хронологични ведомости на счетоводни сметки, използвани от 

коалицията за отчитане на приходите и разходите във връзка с 

предизборната кампания - на електронен носител 

  

XIII/5 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги – (файл с наименование dostavchici_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) - 

на електронен носител  

  

XIII/6 Документи, предоставени от доставчици на медийни услуги (договори, 

фактури и платежни нареждания), 3бр. решения на ЦИК за регистрация 

на кандидати, издигнати от коалицията - на електронен носител и 

обяснения от представляващите ПП НФСБ и ПП ВМРО 

4 

XIII/7 Констативен протокол от 13.01.2021 г. 1 

XIII/8 Разписки за електронно въведени данни – на електронен носител  

Раздел четиринадесети КП ГЕРБ - СДС 

XІV/1  Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 

8 

XІV/2 Хронологични извлечения от счетоводни сметки, използвани за 

отчитане на приходите от ПП ГЕРБ и ПП СДС, оборотни ведомости за 

периода от 01.01.2021 г. до 30.08.2021 г. - на електронен носител; 

Писмо вх. № 48-00-1155/30.11.2021 г. от ПП СДС за произхода на 

собствените средства, ведно с приложение и банково извлечение от 

сметка на ПП СДС от 28.06.2021 г. 

17 

+ 1 бр. CD 

XІV/3 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги (файл с наименование dostavchici_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) - 

на електронен носител 

 

XІV/4 Документи, предоставени от доставчици на медийни услуги (договори, 

фактури и платежни нареждания) и обяснение от упълномощено лице 

от представляващия КП ГЕРБ-СДС и лице по чл. 164 от ИК - на 

електронен носител 

 

XІV/5 Констативен протокол от 03.12.2021 г. 1 

XІV/6 Разписки за електронно въведени данни – на електронен носител  

XІV/7 Счетоводна аналитична информация за извършените разходи от КП 

ГЕРБ-СДС и аналитичност на непаричните средства, предоставени от 

ПП ГЕРБ - на електронен носител 

2+ 1 бр. 

USB флаш 

памет 

Раздел петнадесети КП ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 

XV/1 Банково извлечение и писмо от представляващия коалицията, и 

първични счетоводни документи 

1 бр. CD 

XV/2 Запитване и предоставен отговор от представляващия коалицията на 

20.10.2021 г. – на електронен носител 

 

XV/3 Разписки електронно въведени данни – на електронен носител  

XV/4 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

 услуги - на електронен носител - (файл с наименование 

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) 

 

Раздел шестнадесети КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ 

XVI/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

кампанията - на електронен носител 

1 бр. CD 
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XVI/2 Документи, предоставени с писмо вх. № 48-00-929/11.10.2021 г. - на 

електронен носител 

  

XVI/3 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) 

  

XVI/4 Извлечения на Facebook банка и Paypal плащания - на електронен 

носител 

  

XVI/5 Хронологии на ПП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ, ПП ДЕМОКРАТИ ЗА 

СИЛНА БЪЛГАРИЯ и ПП ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ за отчитане на 

собствени средства за финансиране на кампанията на КП 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ – на електронен 

носител 

  

XVI/6 Констативен протокол за резултатите от извършена проверка на 

информация, по данни, предоставени от доставчици на медийни услуги, 

с приложения – на електронен носител 

7 + 

1 бр. CD 

XVI/7 Констативен протокол за резултатите от извършена проверка на 

приходите, разходите и поетите задължения за финансиране на 

предизборната кампания 

2 

XVI/8 Констативен протокол за резултатите от извършена проверка за 

спазване на изискванията на чл. 171, ал. 2 от ИК за предоставяне на 

информация за публикуване в ЕРИК и изискванията на чл. 171, ал. 3 и 

ал. 4 от ИК за изпращането й по време на предизборната кампания за 

публикуване в ЕРИК; 

Разписки електронно въведени данни – на електронен носител 

10 

Раздел седемнадесети КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 

XVII/1  Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната 

кампания за периода от 01.06.2021 г. до 19.08.2021 г. 

31 

XVII/2 Хронологичен опис на счетоводни сметки, справки, фактури, ПКО - на 

електронен носител 

1 бр. CD 

XVII/3 Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства при одит на „Съответствие на приходите и разходите във 

връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители 

за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г. – КП ИЗПРАВИ СЕ! 

МУТРИ ВЪН! ведно с обяснение от представляващия коалицията 

23 

XVII/4 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование 

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) 

 

XVII/5 Разписки за електронно въведени данни – на електронен носител   

Раздел осемнадесети КП ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА 

XVIII/1 Банково извлечение; Извлечения по хронологии на счетоводни сметки и 

документи относно произхода на средствата на партиите, участващи в 

коалицията; Хронологични описи на сметка Каса и РС - на електронен 

носител 

1 бр. CD 

XVIII/2 Констативен протокол от 16.11.2021 г. относно направени дарения от 

физически лица; Констативен протокол от 16.11.2021 г. относно 

предоставено финансиране от кандидати; Обяснение от 16.11.2021 г. от 

лицето по чл. 164, ал. 2 от ИК, с приложения – на електронен носител; 

Декларация за идентичност на данни  

17 + 

1 бр. CD 

XVIII/3 Констативен протокол от 16.11.2021 г. относно извършените разходи 

във връзка с предизборната кампания  

7 
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XVIII/4 Разписки за електронно въведени данни – на електронен носител  

XVIII/5 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование -

OD_XVIII_5_dostavchici_KP LS4SR_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) 

 

Раздел деветнадесети КП НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, 

БДФ, СЕК) 

XIX/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 

CD 

XIX/2 Първични счетоводни документи (ПКО, фактури, платежни документи) 

– на електронен носител 

 

XIX/3 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование  

dostavchici_izbori_NS_11.07.2021..xlsx) 

 

XIX/4 Разписки за електронно въведени данни – на електронен носител  

XIX/5 Приходи от членски внос на ПП БДФ и приходи от наеми на ПП БЗНС – 

на електронен носител 

 

XIX/6 Констативен протокол от дата 01.12.2021 г., с приложения и обяснение 

от съставителя на отчета на КП НОД - на електронен носител 

7 

Раздел двадесети ИнК ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ 

XX/1 Банково извлечение от сметката, предназначена за обслужване на 

предизборната кампания 
1 

ХХ/2 Първични счетоводни документи – на електронен носител 22  

+ 1 бр. CD 

XX/3 Данни за направени дарения и финансирания - на електронен носител 

(файл с наименование 

RD_I_XX_4_ERIK_Dariteli_Kandidati_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) 

 

XX/4 Разписки за електронно въведени данни – на електронен носител  

XX/5 Данни за извършени разходи по информация от доставчици на медийни 

услуги - на електронен носител (файл с наименование OD_XX_5_InK 

David Levi_dostavchici_izbori_NS_11.07.2021.xlsx) 

 


