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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

ГФО ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

ДМА ДЪЛГОТРАЕН МАТЕРИАЛЕН АКТИВ 

ЗПП ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ 

ЗСч ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 

ИК ИЗБОРЕН КОДЕКС 

КП КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ 

МФ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

МПС МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

ПП  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

СГС СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 

ПП „АБВ“ ПП „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

ПП „БНД“ ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 

ПП „БСП“ ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ 

ПП „БДЦ“ ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ 

ПП „БЗНС“ ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 

ПП „ВМРО-БНД“ ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 

ПП „ДБГ“ ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“  

ПП „ДПС“ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

ПП „ДСБ“ ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ 

ПП „ЗНС“ ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 

ПП „НФСБ“ ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 

ПП „СДС“ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 
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Част първа 

РЕЗЮМЕ 

 

В изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2018 г. е 

извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на 

политическите партии за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

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

на предоставеното имущество на политическите партии в съответствие с изискванията на 

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

публичност и прозрачност на финансовата дейност и управлението на предоставеното 

имущество – държавна или общинска собственост, на политическите партии. 

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

представянето в Сметната палата на годишен финансов отчет (ГФО) за 2017 г. от 

политическите партии; организацията и функционирането на счетоводната система; 

спазването на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и 

участие в търговски дружества и кооперации; формирането на приходи и извършването на 

разходи; управление на предоставеното имущество; създаване на публичен регистър на 

интернет страницата на политическата партия и публикуване на възникналите 

обстоятелства от дейността ѝ през 2017 г. 

Одитирани са 22 политически партии, на които са извършени тестове по същество 

и са докладвани резултатите от тях. 

В резултат на извършения одит е установено: 

Годишните финансови отчети за 2017 г. на политическите партии със съответните 

приложения към тях са представени пред Сметната палата в законоустановения срок. 

Представените годишни финансови отчети съдържат изискуемите съгласно ЗСч и 

приложимите счетоводни стандарти съставни части. Формата, структурата и начинът на 

представяне на ГФО са в съответствие с изискванията на чл. 34 от ЗПП.  

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

функционирането на счетоводните им системи, с изключение на една партия
1
, която не е 

определила конкретно лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната ѝ отчетност за 2017 г., с което не са спазени разпоредбите на чл. 30, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗПП. 

Отчетените през одитирания период приходи са в общ размер на 42 064 хил. лв., от 

които са проверени 39 674 хил. лв. или 94 на сто от всички приходи. 

От една партия
2
 не са отчетени в годишния финансов отчет собствени приходи в 

размер на 28 266 лв., с които е финансирала предизборна кампания, в която е участвала 

през 2017 г., в състава на коалиция. 

От одитираните политически партии 20
3
 получават държавна субсидия в общ 

размер на 37 363 хил. лв., която е с най-голям относителен дял (89 на сто) при 

финансиране на дейността им. Отразената в годишните финансови отчети на партиите 

държавна субсидия, съответства на преведената от Министерството на финансите (МФ). 

Не са установени нарушения на ЗПП
4
 относно предоставяне от партиите на 

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

Политическите партии формират приходи съгласно регламентираните със ЗПП 

източници: членски внос, дарения, приходи от регламентирана стопанска дейност, 

продажба на дълготрайни активи. 

За 2017 г. от 9 политически партии са отчетени дарения от 1 932 физически лица в 

общ размер на 1 886 хил. лв., в т. ч. 68 хил. лв.
5
 от предходна година. Декларациите за 

                                                 
1
 ПП „Зелените“  

2
 ПП „Зелените“ 

3
 ПП „Български земеделски народен съюз“ и ПП „Зелените“ не получават държавна субсидия 

4
 чл. 28, ал. 2 от ЗПП 
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произхода на дарените средства от физически лица в размер над една минимална работна 

заплата са оповестени в публичните регистри на интернет страниците на партиите. 

Общият размер на получените от партиите дарения от едно физическо лице за 

календарната 2017 г. не надхвърля законово определения праг от 10 000 лв.  

През одитирания период 12 партии отчитат приходи от членски внос в общ размер 

на 1 976 хил. лв., от които 923 хил. лв. са проверени (47 на сто). Одитни процедури върху 

извадкови единици – местни структури на партиите, са изпълнени за 6 политически 

партии, отчели в годишните си финансови отчети за 2017 г. приходи от членски внос в 

общ размер над 20 000 лв. Отчетените приходи от членски внос под този праг са 

проверени в пълния им размер. 

Проверените средства от членски внос съответстват на отчетените, с изключение 

на една партия
6
, отчела с 1 345 лв. повече приходи от членски внос.   

Политическите партии извършват разходи за предизборни кампании, за 

осигуряване работата на партийните структури, за организиране и провеждане на 

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

в изпълнение целите на уставите си. 

През одитирания период са извършени разходи в общ размер на 36 287 хил. лв., от 

които определени като съществени за целите на одита и проверени 11 607 хил. лв., или  

32 на сто от всички отчетени разходи.  

Една партия
7
 не е включила в годишния си финансов отчет извършени разходи във 

връзка с предизборна кампания, в която е участвала през 2017 г., в размер на 28 266 лв. 

През 2017 г. от 9 политически партии са направени 324 дарения под формата на 

парични и непарични средства в общ размер на 635 хил. лв. за: благотворителност, 

подпомагане организирането на регионални празници, обучение, нуждаещи се от лечение 

лица и пострадали при бедствия, народни читалища и други, като за това са ползвали 

средства, както от държавна субсидия, така и от собствени приходи.  

Формираните през одитирания период приходи и извършените разходи са 

документално обосновани. Осчетоводени са по съответните счетоводни сметки от 

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

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

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

стопанска дейност, извън разрешената от ЗПП. 

През одитирания период 17 политически партии ползват 730 помещения, в т.ч.  

78 – частна държавна собственост и 652 – частна общинска собственост, като за наеми на 

тези имоти са изплатени средства в общ размер на 851 хил. лв. Към 31.12.2017 г. 10 

партии имат неразплатени задължения за наемни вноски в размер на 84 хил. лв., като част 

от тях в размер на 9 хил. лв. са изплатени през 2018 г.  

Една партия
8
 не е включила в годишния си финансов отчет изплатени през 2017 г. 

наемни вноски в размер на 444 лв. 

Към края на одитирания период 7
9
 политически партии ползват предоставени от 

държавата или общините помещения за осъществяване на тяхната дейност, в 

несъответствие с чл. 31 от ЗПП, тъй като след провеждане на изборите за 44-то Народно 

събрание не отговарят на нормативните изисквания. 

                                                                                                                                                             
5
 ПП „Алтернатива за българско възраждане“ 

6
 ПП „Национален фронт за спасение на България“  

7
 ПП „Зелените“ 

8
 ПП „Възраждане“  

9
 ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП „Български демократичен център“, ПП „Български 

земеделски народен съюз“, ПП „Движение 21“, ПП „Движение България на гражданите“, ПП „Демократи за 

силна България“ и ПП „Съюз на демократичните сили“ 
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По 70 договора, сключени от 11 партии, са установени неизплатени наемни вноски 

за повече от три месеца, с което са създадени предпоставки за прекратяването им от 

наемодателите.  

През 2017 г. са сключени общо 27 нови договора и са прекратени 98 наемни 

правоотношения. 

Одитираните политически партии са създали публичен регистър на интернет 

страниците си. Възникналите обстоятелства от дейността им през 2017 г., определени за 

вписване по реда на ЗПП
10

, са публикувани в публичните им регистри. 

Конкретните констатации за всяка политическа партия са отразени в съответните 

раздели на Част трета Констатации от одитния доклад. 

 

 

 

Част втора 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1. Основание за извършване на одита  

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

от Закона за Сметната палата, одитна задача № 319 от Програмата за одитната дейност на 

Сметната палата за 2018 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-06-01-002 от 16.04.2018 г. на 

заместник-председателя на Сметната палата Тошко Тодоров. 

 

2. Одитирани обекти 

Определянето на обектите за одит е извършено въз основа на регламентираните
11

 в 

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

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

одитирания период. 

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

броят на политически партии към 31.12.2017 г., които следва да представят годишни 

финансови отчети за 2017 г. е 164. От 137 партии, в законовия срок (02.04.2018 г.), са 

представени отчети, отговарящи на изискванията за форма, съдържание и начин на 

представяне на годишния финансов отчет, съгласно чл. 34 от ЗПП. От 2 партии
12

 са 

представени отчети в законовия срок, които не отговарят на нормативните изисквания. От 

25 партии
13

, в нарушение на ЗПП не са представени отчети в нормативноустановения 

срок. 

 След извършена проверка на представените в Сметната палата годишни финансови 

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

предизборните кампании за участие в избори, проведени през 2017 г. и допълнително 

изискани и представени в Сметната палата документи е установено, че от 66 партии са 

представени отчети с нулеви стойности на приходите и разходите
14

, а 22 партии не са 

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

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

След извършен анализ на останалите 52 партии на основата на регламентираните 

критерии в чл. 35, ал. 1 от ЗПП, са определени 22 политически партии, на които е 

извършен одит за съответствие. 

 

                                                 
10

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
11

 чл. 35, ал. 1 от ЗПП 
12

 ПП „Национално движение за стабилност и възход“ и ПП „Нова сила“ 
13

 в т.ч. 3 ПП представили ГФО след законоустановения срок - ПП „Европейска сигурност и интеграция“,  

„ПП „Движение за равноправен обществен модел“ и ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ 
14

 в т.ч. 6 партии, участвали в избори през 2017 г. 
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3. Цели на одита 

Целите на одита са: 

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

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

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

на предоставеното имущество – държавна или общинска собственост на политическите 

партии. 

 

4. Обхват на одита 

4.1. Одитната задача обхвана: 

1. Организация на финансовата дейност на политическите партии. 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи. 

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

4. Създаване и поддържане на публичен регистър. 

 

4.2. Ограничения в обхвата на одита 

В област на изследване „Управление на имуществото, предоставено от държавата 

и/или общините“ от обхвата са изключени въпросите, свързани със законовите изисквания 

относно ползване по предназначение на предоставените имоти. 

Ограничението в обхвата е наложено поради факта, че при предходните одити на 

Сметната палата на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на 

политическите партии за 2014 г. и 2015 г., са извършвани проверки за ползването по 

предназначение на предоставените помещения и за спазване изискването на ЗПП при 

преотстъпване за ползване. Установено е, че партиите ползват под наем държавни и/или 

общински помещения в съответствие с изискванията на ЗПП. Ограничението в обхвата се 

налага и от големия брой и териториалната отдалеченост на имотите, ползвани от 

партиите. 

 

4.3. Одитни извадки 

Одитни процедури са изпълнени върху одитни извадки само в област „Формиране 

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

отчетените от политическите партии приходи от членски внос в общ размер над 20 000 лв. 

Отчетените приходи от членски внос под този праг от политическите партии, 

включени в обхвата на одита, са проверени в пълния им размер. 

 

5. Критерии за оценка 

При одита са приложени следните критерии за оценка: 

1. Съответствие на ГФО за 2017 г. с изискванията на ЗСч, Националните 

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

2. Съответствие с изискванията на ЗСч при организацията и функционирането на 

счетоводната система; 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации от политическите партии; 

4. Съответствие на формираните приходи и извършените разходи от политическите 

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

5. Съответствие на управлението на предоставените под наем имоти – държавна 

и/или общинска собственост с изискванията на ЗПП и договорите; 

6. Наличие на публичен регистър на интернет страницата на политическата партия; 

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

вписване за одитирания период съгласно изискванията на ЗПП. 
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Част трета 

КОНСТАТАЦИИ 

 

Раздел първи 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ“ (ПП„АБВ“) 

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

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

№ 474/2014 г. 

През одитирания период политическата партия се представлява от Георги 

Седефчов Първанов, председател до 02.02.2017 г. и от 03.02.2017 г. от Константин 

Василев Проданов, председател. От 19.07.2018 г. партията се представлява от Румен 

Йорданов Петков, председател.
15

 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „АБВ“, с приложена към него декларация по 

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

представена на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.
16

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч и приложимите счетоводни стандарти 

съставни части.
17

 Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в 

съответствие с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
18

 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2.  Организация и функциониране на счетоводната система 

Обработването на счетоводната информация на партията се извършва чрез 

счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и 

аналитичните регистри, от лице в трудово правоотношение с ПП „АБВ“. Получените 

приходи и извършените разходи се отчитат централизирано. Регионалните структури не 

водят самостоятелно счетоводство, като първичните счетоводни документи се представят 

за осчетоводяване в централния офис на партията. 

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

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
19

 и индивидуален 

сметкоплан
20

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

счетоводни сметки. 

 

                                                 
15

 Решение № 5 от 19.07.2018 г. на СГС 
16

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
17

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
18

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
19

 Одитно доказателство № I/06 
20

 Одитно доказателство № I/02 
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3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „АБВ“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
21

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е спазила  разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
22

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „АБВ“ отчита приходи в размер на 1 236 966 лв.
23

, които се формират 

от следните източници:  
 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 365 114 29,52  

2. Членски внос 4 172    0,34  

3. Дарения от физически лица (без условие) 192 460 15,56  

4. 

Дарения от физически лица (под условие) в т. ч. 68 000 лв. – 

за избори за президент и вицепрезидент на Република 

България, проведени през 2016 г., осчетоводени през 2017 г. 

336 210  27,18  

5. Предоставени средства от кандидати (под условие) 108 362    8,76  

6. 
За бъдещи периоди – остатък от държавна субсидия от минал 

период (2016 г.) 

230 235  18,61  

7. Извънредни приходи 300    0,02  

8. Приходи от дейността 113     0,01  

 Общо: 1 236 966   100 

 

От обхвата на проверката са изключени извънредните приходи и приходите от 

дейността, които са определени на етапа на планиране като несъществени за целите на 

одита, приходите от предоставени средства от кандидати и дарения под условие от 

физически лица от минал период (2016 г.), в размер на 176 362 лв., които са проверени при 

одита на Сметната палата по ИК. Изключени са и приходи за бъдещи периоди, проверени 

при предходен одит на Сметната палата по ЗПП. 

Проверени са приходи в размер на 829 956 лв., определени на етапа на планиране 

като съществени по характер за целите на одита. 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „АБВ“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, в състава на 

КП „АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)“ и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП 

получава държавна субсидия (за I-во тримесечие на 2017 г.). Партията участва в изборите 

за народни представители за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., в 

състава на КП „АБВ – Движение 21“, няма избрани народни представители и не получава 

държавна субсидия след изборите. 

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

365 114 лв. съответства на преведената от МФ. Приходите от държавна субсидия са 

                                                 
21

 Одитни доказателства № I/01 и № I/02 
22

 Одитни доказателства № I/01 и № I/02 
23

 Одитни доказателства № I/01 и № I/03 
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осчетоводени по съответните сметки, определени в индивидуалния сметкоплан, при 

спазване счетоводната политика на партията.
24

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
25

 

1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „АБВ“ приходи от членски внос за 2017 г. са в размер на  

4 172 лв.
26

   

Отчитането на събрания членски внос се извършва съгласно „Правилник за 

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

внос на ПП „АБВ“.  

Членският внос се начислява ежемесечно, но не по-късно от тримесечния отчетен 

финансов период. Плаща се от партийните членове в касата на областната организация или 

в централния офис на партията, като се издава приходен касов ордер за съответната сума.
27

 

В проверените първични счетоводни документи и поименни списъци, отразяващи 

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

членовете от съответната местна структура. Констатирано е съответствие по стойност 

спрямо осчетоводените приходи от членски внос по съответните счетоводни регистри.
28

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
29

 

Изискана е информация
30

 по отношение изпълнение на задължението на всеки член 

на ПП „АБВ“ да плаща членски внос, съгласно Устава на партията.
31

 По предоставена 

информация от ПП „АБВ“ приоритет на ръководството през 2017 г., предвид изборите за 

народни представители, е набирането на приходи от дарения от физически лица. Поради 

тази причина изискването за заплащането на задължителен членски внос не е спазено.
32

 

1.3. Дарения от физически лица 

През 2017 г. ПП „АБВ“ отчита приходи от дарения от физически лица в размер на 

528 670 лв., в т.ч. 68 000 лв. от предходна година.
33

 

При проверката е установено, че партията е получила за 2017 г. парични дарения 

под условие от 477 физически лица в общ размер на 268 210 лв. и дарения без условие от 

59 физически лица в общ размер на 192 460 лв.
34

 

Общият размер на получените от партията дарения от едно физическо лице за 

календарната 2017 г. не надхвърля законово определения праг от 10 000 лв.
35

 За даренията 

от физически лица, надвишаващи размера на една минимална работна заплата са 

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

страницата на ПП „АБВ“. 

Приходите от получените дарения са документално обоснован, осчетоводени по 

съответните счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2017 г.
36

  

                                                 
24

 Одитни доказателства №№ 01, I/03, I/02 и I/06 
25

 Одитни доказателства № I/01 и № I/03 
26

 Одитни доказателства № I/03 и № I/05  
27

 Одитни доказателства № I/07 и № I/08 
28

 Одитно доказателство № I/08 
29

 Одитни доказателства №№ I/03, I/02 и I/06 
30

 писмо, наш изх. № 48-00-264/05.07.2018 г. 
31

 чл. 10, т. 3 от Устава на ПП „АБВ“, приет на 28.06.2014 г., изм. и доп. на 15.05.2016 г. 
32

 Одитно доказателство № I/11 
33

 Одитни доказателства № I/03 и № I/01 
34

 Одитни доказателства № I/01 и № I/03 
35

 Одитни доказателства № I/01 и № I/03 
36

 Одитни доказателства №№ I/02, I/03 и I/06 
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При извършените проверки не е установено получаването на средства от анонимни 

дарители, юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди 

правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски 

дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
37

 

Финансирането на дейността на ПП „АБВ“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „АБВ“ са отчетени разходи в размер на 1 236 хил. лв.
38

, от които за 

регламентирана дейност – 554 хил. лв.,  административни разходи – 678 хил. лв. и 

финансови разходи – 4 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходите за: гориво; режийни; 

консумативи, канцеларски материали; офис обзавеждане и оборудване; абонаменти; 

наеми на техника, охрана; куриерски и офис услуги; данъци и други. Тези разходи са 

определени като несъществени по характер за целите на одита. Изключени са и 

отчетените от партията разходи, извършени във връзка с предизборната кампания за 

избори за народни представители за Народно събрание, проведени през 2017 г., проверени 

при одит на Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи, определени като съществени по характер за целите на одита, 

в размер на 238 349 лв., както следва:  
 

Разходите са извършени за: транспортни 

услуги във връзка с Националния конгрес на 

партията; рекламни материали за популяризиране 

дейността на партията; наеми на автомобили и 

зали за срещи с членове и симпатизанти на 

партията, наеми на помещения от физически и 

юридически лица и предоставени помещения от държавата и общините; граждански 

договори за правни услуги; командировки; медийно отразяване и реклами и други. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
39

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
40

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

 ПП „Алтернатива за българско възраждане“ е парламентарно представена в 43-то 

Народно събрание, като част от КП „АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)“ и има 

право да ползва предоставени по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗПП помещения за извършване на 

дейността си. Партията участва в изборите за народни представители за 44-то Народно 

събрание, проведени на 26.03.2017 г. в състава на КП „АБВ – Движение 21“, няма избрани 

народни представители и губи правото да ползва предоставени по ЗПП помещения. 

През одитирания период ПП „АБВ“ ползва под наем 6 имота – частна държавна 

собственост и 24 имота – частна общинска собственост, съгласно сключени договори.
41

  

                                                 
37

 Одитни доказателства № I/01 и № I/03 
38

 Одитни доказателства № I/01 и № I/03 
39

 Одитни доказателства №№ I/03, I/02 и I/06 
40

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
41

 Одитни доказателства № I/03 и № I/04 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали    9 301 

2.  За външни услуги 218 735 

3.  Други   10 313 

  Общо: 238 349 
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През 2017 г. са прекратени договорните отношения за 24 имота, в т.ч. 4 договора с 

областни администрации: област София, Велико Търново, Ямбол и Кюстендил и  

20 договора с общините: Силистра, Радомир, Своге, Божурище, Велинград, Димитровград, 

Петрич, Раднево, Троян, Русе, Стара Загора, Съединение, Червен бряг, Перник, Елин Пелин, 

Правец, Провадия, Горна Оряховица, Левски и Столична община - район „Надежда“.
42

 

Въпреки, че след 26.03.2017 г. ПП „АБВ“ е загубила правото да ползва помещения, 

предоставени от държавата и/или общини към края на одитирания период не са 

прекратени договорните отношения за 6 имота
43

, в нарушение изискванията на ЗПП.
44

 

До края на м. август 2018 г. са прекратени договорите за 4 от ползваните имоти.
45

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 69 217 лв., в т.ч.  

5 750 лв. – задължения за плащане от 2016 г. и съответстват на определените в договорите 

размери и срокове, с изключение на един имот
46

, за който наемните вноски не са платени 

за повече от три месеца. 
47

 

Към 31.12.2017 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в размер на  

1 789 лв., в т.ч. 162 лв. – платени през м. януари 2018 г.
48

  

До края на мандата на 43-то Народно събрание предоставените под наем 

помещения - държавна и общинска собственост на ПП „АБВ“ са ползвани при спазване 

изискванията на ЗПП и сключените договори, с изключение на един имот, за който е 

допуснато неплащане на наемната вноска за повече от три месеца.  

Към момента на извършване на одита, в нарушение на законовите разпоредби, 

партията продължава да ползва под наем 2 имота - частна общинска собственост. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

за вписване по реда на ЗПП:
49

 обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието; 

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

контролните органи и имената на лицата, които представляват партията; дарителите и 

видът, размерът и целта на направените дарения, както и декларации за произхода на 

средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата; 

наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за 

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

ползване безвъзмездно вещи и услуги, както и декларации за собственост на вещите; 

финансов отчет за 2017 г. и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във 

връзка с предизборните кампании за избори за народни представители за Народно 

събрание, за кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла и за кмет на кметство Гара 

Орешец, община Димово, в които партията е участвала през 2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „АБВ“ 

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

одитирания период информация. 

 

Раздел втори 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“ (ПП „Атака“) 

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

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

                                                 
42

 Одитно доказателство № I/09 
43

 Областна администрация Варна, Общини: Пазарджик, Бургас, Пловдив, Разград и Севлиево 
44

 Одитно доказателство № I/09 
45

 Областна администрация Варна, Общини: Пловдив, Разград и Севлиево 
46

 Община Левски 
47

 Одитни доказателства № I/03 и № I/10 
48

 Одитни доказателства № I/03 и № I/10 
49

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
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Политическата партия се представлява от Волен Николов Сидеров, председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „Атака“, с приложена към него декларация по 

образец (с нулева стойност) е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на 

ЗПП.
50

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
51

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
52

 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
53

 и индивидуален 

сметкоплан
54

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

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

документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на 

партията. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Атака“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
55

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
56

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

                                                 
50

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
51

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
52

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
53

 Одитно доказателство № II/01 
54

 Одитно доказателство № II/02 
55

 Одитни доказателства №№ II/02, II/03 и II/04 
56

 Одитни доказателства №№ II/02, II/03 и II/04 
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1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „Атака“ отчита приходи в размер на 1 499 335 лв.
57

, които се 

формират от следните източници:  
 

От обхвата на 

проверката са изключени 

приходите от издателска 

дейност, които са определени 

на етапа на планиране като 

несъществени за целите на 

одита. 
 

1.1. ПП „Атака“ e парламентарно представена в 43-то Народно събрание. Участва в 

изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., парламентарно 

представена e в състава на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и 

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

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

1 474 445 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.
58

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
59

 

1.2. По време на планирането на одитната задача на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи от членски внос.
60

 От ПП „Атака“ не са отчетени приходи 

от членски внос за 2017 г.
61

  

С писмо е изискана информация
62

 от представляващия ПП „Атака“ за причините, 

поради които членовете на партията не са платили членски внос през 2017 г. 

По информация от партията, с решение на Централния сбор от 05.01.2017 г., всички 

структури на ПП „Атака“, са освободени от събиране на членски внос за 2017 г.
63

     

Финансирането на дейността на ПП „Атака“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „Атака“ са отчетени разходи в размер на 1 499 хил. лв.
64

, от които 

за регламентирана дейност – 1 494 хил. лв. и за финансови разходи – 5 хил. лв.  

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

хигиенни материали; офис оборудване и консумативи; пощенски и телефонни услуги; 

разпространение на телевизия и вестник; заплати и осигуровки; амортизации; данъци и 

такси; счетоводни услуги и други, определени като несъществени по характер за целите на 

одита. Изключени са и отчетените от партията разходи в общ размер на 162 339 лв., 

извършени във връзка с предизборната кампания за избори за народни представители за 

Народно събрание, проведени през 2017 г., проверени при одит на Сметната палата по ИК.  

                                                 
57

 Одитни доказателства № II/03 и № II/04 
58

 Одитни доказателства №№ 01, II/01, II/02, II/03 и II/04 
59

 Одитни доказателства № II/03 и № II/04 
60

 реф. РД-П-6/04.06.2018 г. 
61

 Одитни доказателства № II/03 и № II/04 
62

 писмо, наш изх. № 48-00-279/05.07.2018 г. 
63

 Одитно доказателство № II/05 
64

 Одитни доказателства № II/03 и № II/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял 

в общия размер 

на приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 1 474 445 98,30 

2. 
Приходи от издателска 

дейност 

24 890   1,70 

 Общо: 1 499 335 100 
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Проверени са разходи, определени като съществени за целите на одита, в размер на 

187 022 лв., както следва:  
 

Разходите са за: закупуване на 

рекламни материали; наеми на помещения; 

транспортни и правни услуги; рекламно и 

медийно отразяване на дейността на 

партията; изплатени дължими суми за 

обезщетения по образувани изпълнителни 

дела срещу партията. Проверени са и разходи за социологически проучвания, абонаменти, 

текущи ремонти, хостинг и други.  

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
65

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
66

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

ПП „Атака“ e парламентарно представена в 43-то Народно събрание. Участник в 

изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., парламентарно 

представена в състава на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и има 

право да ползва помещения, предоставени от държавата и/или общини по реда на чл. 31, 

ал. 1 от ЗПП. 

През одитирания период ПП „Атака“ ползва под наем 24 имота – частна общинска 

собственост и 6 имота – частна държавна собственост, съгласно сключени договори.
67

  

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 42 230 лв.
68

 

Неразплатените вноски към 31.12.2017 г. са в общ размер на 36 365 лв.
69

   

При извършената проверка е установено:
70

 

а) плащане на месечния наем в срок – по 4 договора за наем на имоти, сключени 

със общините Добрич и Пловдив (3 договора); 

б) неплащане на наемната цена за 3 и повече месеца – по 26 от договорите за наем 

на държавни и общински имоти, сключени с областни администрации: област София (3 

договора), Враца, Велико Търново и Варна и с общините: Монтана, Лом, Троян, Плевен, 

Провадия, Варна, Лясковец, Полски Тръмбеш, Кнежа, Перник, Чирпан, Хасково, 

Харманли, Стара Загора, Сандански, Радомир, Брезник, Благоевград, Асеновград и 

Пазарджик. 

През одитирания период от ПП „Атака“ са сключени нови 4 договора за наем на 

общински имоти с общините: Добрич, Враца и Пловдив (2 договора) и са прекратени 

договорните отношения за 3 имота - с общините Провадия, Хасково и Харманли.
71

 

Договорите с общините Монтана, Троян, Плевен, Лясковец, Варна, Провадия, 

Чирпан, Стара Загора, Асеновград, Благоевград, Перник, Брезник и с областните 

администрации: София
72

, Велико Търново и Варна са с изтекъл срок. През одитирания 

                                                 
65

 Одитни доказателства №№ II/02, II/03 и II/04 
66

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
67

 Одитни доказателства №№ II/04, II/06 и II/07 
68

 Одитни доказателства №№ II/04, II/06 и II/07 
69

 Одитни доказателства №№ II/04,  II/06 и II/07 
70

 Одитни доказателства № II/04 и № II/06 
71

 Одитни доказателства № II/06 и № II/07 
72

 гр. София, ул. „Врабча“ № 1 (партер) 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали  51 439 

2.  За външни услуги 135 583 

  Общо: 187 022 
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период не са сключени нови договори или допълнителни споразумения за удължаване на 

срока за ползване на имотите.
73

  

През 2017 г. ПП „Атака“ ползва предоставените под наем помещения, държавна 

и общинска собственост, като е допуснато неплащане на наемната цена за повече от 

три месеца по 26 договора за наем на имоти.  

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП.
74

 В регистъра на партията са вписани: 

обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието; седалището и адресът на управление; 

уставът; имената на членовете на ръководните и контролните органи и имената на лицата, 

които съгласно устава представляват партията; наименованието на социологическата 

агенция, с която партията работи и годишният финансов отчет за 2017 г.  

 В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

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

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел трети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 

(ПП „БНД“) 
Политическа партия „Българска нова демокрация“ е вписана в регистъра на СГС с 

решение от 14.07.2008 г., по фирмено дело № 478/2008 г.  

Политическата партията се представлява от Борислав Любенов Великов, 

председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „БНД“, с приложена към него декларация по 

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

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.
75

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
76

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от представляващия 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
77

 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „БНД“ е получила и изразходвала суми над 50 000 лв. 

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

одит и заверка на ГФО на 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е приложен 

към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „БНД“ е организирана съобразно утвърдените от 

председателя на партията счетоводна политика
78

 и индивидуален сметкоплан
79

, в 

                                                 
73

 Одитни доказателства №№ II/04, II/06 и II/07 
74

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
75

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
76

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
77

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в действащото 

законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със спецификата на 

дейността на партията, като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни сметки. 

Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява централизирано, от 

специализирано счетоводно предприятие, чрез използването на счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на 

партията. 

Счетоводната система на ПП „БНД“ е организирана и функционира в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „БНД“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
80

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
81

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „БНД“ отчита приходи в размер на 63 214 лв.
82

, които се формират от 

следните източници:  
 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял 

в общия размер 

на приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 37 244 58,92 

2. Парични дарения от физически лица (без условие) 23 200 36,70 

3. Приходи от Национална програма „Помощ за пенсиониране“    2 309   3,65 

4. Други приходи (възстановени средства - остатък по банкова 

сметка за обслужване на предизборната кампания за избори 

за народни представители от КП „Реформаторски блок – Глас 

народен“) 

 

 

    

     461 

 

 

 

 0,73 

 Общо: 63 214 100 

 

От обхвата на проверката са изключени приходите от Национална програма 

„Помощ за пенсиониране“ и други приходи, които са определени на етапа на планиране 

като несъществени за целите на одита.  

1.1. Държавна субсидия 

ПП „БНД” е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, в състава на 

КП „Реформаторски блок“ и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия (за 

I-во тримесечие на 2017 г.). Партията е участник в изборите за народни представители за 

44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „Реформаторски 

блок – Глас народен“. След изборите партията няма избрани народни представители и не 

получава държавна субсидия.  

                                                                                                                                                             
78

 Одитно доказателство № III/01  
79

 Одитно доказателство № III/02  
80

 Одитни доказателства №№ III/02, III/03 и III/04 
81

 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 
82

 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 
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Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

37 244 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния сметкоплан 

счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на партията.
83

 

При проверката на счетоводните документи не е установено средства от 

държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица.
84

 

1.2. Дарения от физически лица  

За 2017 г. ПП „БНД“ отчита парични дарения без условие от 4 физически лица в 

общ размер на 23 200 лв. Отчетените приходи от дарения са документално обосновани, 

осчетоводени са по съответната счетоводна сметка, съгласно индивидуалния сметкоплан и 

са отразени във финансовия отчет на партията за 2017 г.
85

 Размерът на дарението от едно 

физическо лице не надхвърля 10 000 лв. за една календарна година.
86

 Всяко едно от 

получените дарения е в размер над една минимална работна заплата и в изпълнение 

изискванията на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПП от дарителите са подписани декларации за 

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

При проверката не е установено получаването на средства от анонимни дарители, 

юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди правителства или 

от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или 

чуждестранни организации с идеална цел.
87

 

1.3. По време на планирането на одитната задача на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи от членски внос.
88

 Съгласно устава на партията всеки 

член на ПП „БНД“ е длъжен да плаща членски внос.
89 

Партията не отчита приходи от 

членски внос за 2017 г.  

Изискана е информация от представляващия ПП „БНД“
90

 по отношение 

изпълнението на Устава на партията, във връзка с набирането на приходи от членски внос. 

По информация от партията
91

 на 12.09.2016 г. е взето решение от Централния изпълнителен 

съвет на ПП „БНД“ да не се събира членски внос до следващия конгрес на партията. 

Финансирането на дейността на ПП „БНД“ за 2017 г. е в съответствие със 

изискванията на ЗПП. 

 

2. Извършване на разходи 

2.1. За 2017 г. от ПП „БНД” са отчетени разходи в размер на 88 хил. лв.
92

, от които  

45 хил. лв. за регламентираната дейност и 43 хил. лв. – административни разходи. 

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

консумативи; интернет, поддържане на сайт и хостинг; информационно обслужване и 

охрана на офис; счетоводно и административно обслужване; осигуровки; амортизации и 

такси, определени като несъществени по характер за целите на одита. Изключени са и 

предоставените от партията парични средства за финансиране на предизборната кампания 

на КП „Реформаторски блок – Глас народен“ в размер на 13 153 лв. и констатираните по 

време на одит на Сметната палата по ИК неотчетени разходи в общ размер на 1 340 лв., 

проверени от Сметната палата по ИК. 

                                                 
83

 Одитни доказателства №№ 01, III/01, III/02, III/03 и III/04 
84

 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 
85

 Одитни доказателства №№ III/02, III/03 и III/04 
86

 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 
87

 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 
88

 реф. РД-П-6/04.06.2018 г. 
89

 чл. 12 от Устава на ПП „БНД“, приет на 11.05.2008 г. 
90

 писмо, наш изх. № 48-00-349/09.07.2018 г. 
91

 Одитно доказателство № III/08 
92

 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 
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Проверени са разходи, в размер на 36 808 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита. 
 

Разходи са извършени за: наеми и 

данък на помещения за офиси на партията, 

наети от юридически и физически лица; 

рекламни материали и наем на зали за 

Конгрес на Реформаторски блок; 

възнаграждения на координатори на партията в Монтана и София, съгласно сключени 

граждански договори за извършване на организационна дейност и укрепване на 

структурите на партията; работни срещи и транспорт на членове и симпатизанти за 

конгреса на Реформаторски блок и за заплати на назначен служител по Национална 

програма „Помощ за пенсиониране“.  

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
93

 Извършени са за осигуряване работата на партийните структури, 

за организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
94

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

III. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

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

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

ръководните и контролните органи на ПП; имената на лицата, които съгласно устава 

представляват партията; дарителите, видът, размерът, стойността и целта на направените 

дарения и декларации за произхода на средствата; годишният финансов отчет за 2017 г. и 

отчетите за предизборните кампании за избори за народни представители за 44-то Народно 

събрание, за частични избори за кмет на община Кубрат, област Разград и за частични 

избори за кметове на кметства: Гара Орешец, община Димово и Гецово, община Разград.  

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

ПП „БНД” е създаден и се води публичен регистър, в който е вписана информацията, 

възникнала през одитирания период.  

 

Раздел четвърти 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ 

(ПП „БСП“) 

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

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

 Политическата партия се представлява Корнелия Петрова Нинова, председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „БСП“, с приложена към него декларация по 

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

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.
95

 

                                                 
93

 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 
94

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
95

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1. За външни услуги 18 381 

2. Граждански договори 18 427 

 Общо: 36 808 
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Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
96

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
97

 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2.  Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „БСП“ е организирана съгласно определената в 

Устава на БСП структура на вътрешнопартийна организация
98

 и се поддържа съобразно 

утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
99

 и индивидуален 

сметкоплан
100

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

счетоводни сметки. 

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

деловодната дейност в БСП“
101

, общинските/районните/градските съвети водят 

самостоятелно счетоводство и съставят отчети за приходите и разходите, а областните 

съвети изготвят план-сметка на приходите и разходите, които се обобщават с отчетите и 

съставят ГФО на областните съвети. Националният съвет на ПП „БСП“ съставя сборен ГФО 

на партията, който включва отчета на Националния съвет и отчетите на областните съвети. 

Счетоводната отчетност е организирана в централното управление – Националния 

съвет, Областните и Общинските съвети на БСП, на основата на документална 

обоснованост. Водят се синтетични и аналитични регистри с хронологично и систематично 

отразяване на счетоводните операции, в съответствие с разпоредбите на ЗСч. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „БСП“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
102

 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

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

разходи от стопанска дейност.
103

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 
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1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „БСП“ отчита приходи в размер на 12 680 642 лв.
104

, които се 

формират от следните източници:  
 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял в 

общия размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 10 513 194 82,91 

2. Членски внос 1 139 359 8,98 

3. 
Дарения от физически лица 743 164 5,86 

в т. ч. дарения под условие 393 837 - 

4. Предоставени средства от издигнати кандидати  237 235 1,87 

5. Други приходи, вкл. лихви 47 690 0,38 

 Общо: 12 680 642 100 

 

От обхвата на проверката са изключени предоставените средства от издигнати 

кандидати, одитирани от Сметната палата по ИК и други приходи, включително от лихви, 

които са определени на етапа на планиране като несъществени за целите на одита.  

Определени на етапа на планиране, като съществени по характер за целите на 

одита, са приходи в размер на 12 395 717 лв. 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „БСП“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, участник в 

изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „БСП за 

България“, има избрани народни представители и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава 

държавна субсидия. 

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

на 10 513 194 лв., съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на 

постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по определените в 

индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна 

политика на партията.
105

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
106

 

1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „БСП“ приходи от членски внос за 2017 г. са в размер на  

1 139 359 лв.
107

  

Отчитането на събрания членски внос се извършва съгласно „Правилник за 

финансовата и деловодната дейност в БСП“ и решения от 25.01.2015 г. и 02.09.2017 г. на 

Националния съвет на партията. С решенията са определени минималния размер на 

членски внос, според социалния статус на членовете на партията, реда и начина на 

събиране, отчитане и разпределението между партийните организации и партийни съвети. 

Определеният месечен размер на членски внос се плаща в основните партийни структури 

в общински и областни организации. Платеният членски внос се отчита на база приходни 

касови ордери, квитанции, ведомости и поименни списъци от членове за съответната 

област.
108

  

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури върху 

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

50 000 лв.: Градски съвет на БСП-София, Пловдив-област, Пловдив-град и Стара Загора.
109

  

                                                 
104

 Одитни доказателства № IV/04 и № IV/05 
105

 Одитни доказателства №№ 01, IV/01, IV/02, IV/04 и IV/05 
106

 Одитни доказателства № IV/04 и № IV/05 
107

 Одитни доказателства № IV/04 и № IV/05  
108

 Одитни доказателства №№ IV/03, IV/06 и IV/07 
109

 реф. РД-П-7/06.06.2017 г. 



22 

Проверени са първични документи, поименни справки и отчети за внесен членски 

внос в размер на 522 056 лв., който съставлява 46 на сто от отразения в ГФО приход от 

членски внос. 

При извършените проверки в местните структури на ПП „БСП“ е установено, че 

към проверените първични счетоводни документи са приложени поименни списъци и 

ведомости на съответните структури, с обозначен източник – имената на членовете в 

основните партийни организации. Констатирано е съответствие по стойност между 

проверените документи и осчетоводените приходи от членски внос по съответните 

счетоводни сметки.
110

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
111

 

Изискана е информация
112

 от представляващия политическата партия във връзка 

спазване Устава на ПП „БСП“
113

 относно набиране на приходите от членски внос. В 

получения отговор от партията се пояснява, че тази информация е свързана с вътрешната 

организация на партийната дейност и подлежи на контрол от партийните контролни 

органи.
114

  

1.3. Дарения от физически лица 

През 2017 г. ПП „БСП“ получава 1 093 парични дарения от 827 физически лица на 

обща стойност 743 165 лв., в т.ч. 393 837 лв. дарения под условие. Общият размер на 

получените от партията дарения от едно физическо лице за календарната 2017 г. не 

надхвърля законово определения праг от 10 000 лв.
115

  

За даренията над една минимална работна заплата са представени декларации за 

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

Приходите от получените дарения са документално обосновани, осчетоводени са 

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

финансовия отчет на партията за 2017 г.
116

 

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от юридически лица и от еднолични търговци, от религиозни институции,  от 

чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни 

търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
117

 

Финансирането на дейността на ПП „БСП“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания.  

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „БСП“ са отчетени разходи в размер на 9 716 хил. лв., от които за 

регламентирана дейност – 1 258 хил. лв., административни разходи – 8 412 хил. лв. и 

финансови разходи – 46 хил. лв.
118

  

От обхвата на проверката са изключени разходите за: придобит инвентар под прага 

на дълготрайните активи; телефонни услуги, вода, ел. енергия, топлоенергия, 

телекомуникационни  услуги и интернет; заплати и свързаните с тях осигуровки; банково 

обслужване, данъци и лихви. Тези разходи са определени като несъществени по характер 

за целите на одита. Изключени са и разходите, отчетени от партията във връзка с изборите 

                                                 
110

 Одитни доказателства №№ IV/05, IV/08, IV/09, IV/10, IV/11 и IV/12 
111

 Одитни доказателства №№ IV/01, IV/02, IV/04 и IV/05 
112

 писмо, наш изх. № 48-00-270 от 09.07.2018 г. 
113

 чл. 11, т. 6 от Устав на „Българската социалистическа партия“ 
114

 Одитно доказателство № IV/15 
115

 Одитно доказателство № IV/05 
116

 Одитни доказателства № IV/02 и № IV/05 
117

 Одитни доказателства № IV 04 и № IV/05 
118

 Одитни доказателства № IV/04 и № IV/05 
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за народни представители за 44-то Народно събрание и за частични избори за кметове 

през 2017 г., които са одитирани от Сметната палата по ИК.  

Проверени са разходи определени като съществени по характер за целите на одита, 

в размер на 3 117 456 лв., както следва:  
 

Разходите са извършени за: 

2.1. Материали – за организиране 

на мероприятия и протоколни разходи 

свързани с тях, транспортни разходи 

(гориво), рекламни материали и други във 

връзка с текущата партийна дейност;  

2.2. Външни услуги – за 

организиране и провеждане на Национален събор на БСП на в. Бузлуджа, 49-ти конгрес на 

партията, заседание на движението на ветераните, абонаменти, организиране на срещи със 

симпатизанти, семинари и мероприятия, за наем на предоставени помещения от 

държавата и общините, за художествена изработка, предпечат и отпечатване на 

агитационни и пропагандни материали, медийно отразяване и пропагандна дейност, 

разходи по преводи и посрещане на чуждестранни делегации; 

2.3. Граждански договори – за ремонти дейности, извършени от физически лица за 

поддържка на помещения (клубове на партията); за консултантски услуги във връзка с 

организиране и провеждане на семинари и конференции и хонорари за обучители. 

2.4. Други разходи 

2.4.1. Командировки в страната – извършени са на основание издадени заповеди на 

председателя на партията и са свързани с работата на местните структури в страната. 

Средствата са отчетени съгласно нормативните изисквания; 

2.4.2. Командировки в чужбина – извършени на основание решение на Националния 

съвет на БСП и издадена заповед от председателя на партията. Командировките са свързани 

с международната дейност на партията, като член на Партията на европейските социалисти 

и на Социалистическия интернационал, както и с посещения на международни форуми и 

срещи на партии от европейската и световната левица. 

2.4.3. Разходи за стипендии – за поощрение на млади членове на партията, за 

продължаване на тяхното образование в Българско училище за политика. 

2.4.4. Разходи за субсидии – отчетени са средства за подпомагане издаването и 

разпространението на печатни издания на партията. 

2.4.5. Други разходи – застраховки и върнати автомобили на лизинг, платен 

членски внос от БСП и други. 

През одитирания период от ПП „БСП“ са направени парични и непарични дарения 

на читалища, домове за стари хора, фолклорни ансамбли, литературни и пенсионерски 

клубове и за подпомагане на пострадали физически лица, в общ размер на 28 042 лв. 

Даренията са извършени на основание решения на Изпълнителното бюро на партията и са 

отразени в счетоводните регистри.
119

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
120

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията, в 

съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗПП.  

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

присъщи за политическата партия. 

 

                                                 
119

 Одитни доказателства № IV/05 и № IV/14 
120

 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/04 и IV/05 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали   324 606 

2.  За външни услуги 1 003 986 

3.  За граждански договори 180 420 

4.  Други 1 608 444 

  Общо: 3 117 456 
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III. Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или общините  

ПП „БСП“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, като част от 

състава на КП „БСП лява България“. Парламентарно представена в 44-то Народно 

събрание, в състава на КП „БСП за България“ и има право да ползва предоставени по реда 

на чл. 31, ал. 1 от ЗПП държавни и общински помещения за осъществяване на дейността си. 

През 2017 г. партията ползва под наем 17 имота – частна държавна собственост, в 

т.ч. един с изтекъл срок на договора
121

 и 170 имота – частна общинска собственост, в т.ч. 

шест
122

 с изтекъл срок на договорите.
123

  

През одитирания период са сключени 9 нови договора с общини Козлодуй, 

Кричим, Пловдив
124

, Разлог, Ракитово, Ситово, Созопол, Хасково и Чепеларе и са 

прекратени 7 договора – с Областните администрации Кърджали и Ловеч и 5 бр. с общини 

Калояново, Пловдив
125

, Опан, Раднево и Угърчин.
126

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 309 397 лв., в т.ч. 

11 787 лв. задължения от 2016 г. Неразплатените вноски са в размер на 16 204 лв., от 

които 10 952 лв. – задължения от предходни години за ползвани 6 имота, предоставени от 

община Бургас. През 2018 г. частично са изплатени задължения в размер на 2 130 лв.
127

 

През 2017 г., ПП „БСП“ плаща наемните вноски за ползваните помещения в 

предвидените в договорите срокове, с изключение на 5 договора, сключени с общински 

администрации: Ловеч, Тетевен, Вършец, Белово и Столична община - район 

„Оборище“
128

, където е допуснато неплащане на наемните вноски за повече от 3 месеца.
129

 

ПП „БСП“ ползва предоставените под наем помещения, държавна и общинска 

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

на 5 договора, за които е допуснато неплащане в срок на наемните вноски за повече от 

три месеца.  

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

за вписване по реда на ЗПП
130

 – обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП; притежаваните от 

партията недвижими имоти; дарителите и видът, размерът и целта на направените 

дарения, както и декларации за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в 

размер над една минимална работна заплата; наименованията на социологическите и 

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

които работят с партията; вещите, предоставени за безвъзмездно ползване, видът и 

декларации за собственост, годишен финансов отчет за 2017 г., както и отчетите за 

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

избори за народни представители за Народно събрание и за частични избори за кметове, 

проведени през 2017 г., в които партията е участвала: община Кубрат; кметство Градница, 

община Севлиево; кметство Гара Орешец, община Димово; кметство Лозенец, община 

Царево; кметство Гецово, община Разград; община Антоново; кметство Бошуля, община 

Септември; кметство Тръстеник, община Иваново; кметство Сухаче, община Червен бряг; 
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 гр. София, ул. „Леге“ № 10 
122

 Община Раковски, пл. „България“, Столична община: район „Красно село“, ул. „Добрила“ № 5 и район 

„Връбница“ - 4 имота (ж.к. „Обеля“ 2, бл. 275, вх. А; ж.к. „Обеля“ 1, бл. 119, вх. Д; ж.к. „Връбница“ 1,  

бл. 524, вх. В; ж.к. „Връбница“ 1, бл. 524, вх. В - терен)  
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 Одитнo доказателствo № IV/13 
124

 гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 16 
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 гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, до бл. 10 
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 Одитнo доказателствo № IV/13 
127

 Одитнo доказателствo № IV/13 
128

 гр. София, бул. „Васил Левски“ № 122 
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 Одитнo доказателствo № IV/13 
130

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
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кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол; кметство Цани Гинчево, община Никола 

Козлево; кметство Чукарка, община Айтос; кметство Нивянин, община Борован; кметство 

Ракево, община Криводол и кметство Попович, община Бяла. 

 В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „БСП“ 

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

одитирания период информация. 

 

Раздел пети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ 

(ПП „БДЦ“) 

Политическа партия „Български демократичен център“ е вписана в регистъра на 

политическите партии на СГС с решение от 24.07.2007 г., по фирмено дело № 10918/2007 г. 

Политическата партия се представлява за одитирания период от Красимира 

Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов, съпредседатели. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „БДЦ“, с приложена към него декларация по 

образец (с нулева стойност), е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на 

ЗПП.
131

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
132

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от съпредставляващите 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
133

 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените от съпредседателите на партията, счетоводна политика
134

 и индивидуален 

сметкоплан
135

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, на основата на документална обоснованост чрез използването на 

специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в 

синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 
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 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
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 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
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 чл. 25, ал. 2 от ЗСч  
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 Одитно доказателство № V/01 
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 Одитно доказателство № V/02 
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3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „БДЦ“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
136

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е  спазила  разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
137

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „БДЦ“ отчита приходи в размер на 131 065 лв.
138

, които се формират 

от следните източници:  
 

От обхвата на проверката са 

изключени приходите от лихви, 

които са определени на етапа на 

планиране като несъществени за 

целите на одита.  

Проверени са приходи в 

размер на 131 063 лв., определени на 

етапа на планиране като съществени 

по характер за целите на одита. 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „БДЦ“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, като част от 

КП „БДЦ – Народен съюз“ и на основание чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна 

субсидия (за I-во тримесечие на 2017 г.). Партията участва самостоятелно в изборите за 

44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., няма избрани народни 

представители, не получава над едно на сто от всички действително подадени гласове и 

губи правото да получава субсидия. 

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

125 261 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.
139

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
140

 

1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „БДЦ“ приходи от членски внос за 2017 г. са в размер на  

5 802 лв.
141

     

Проверени са всички първични документи, поименни справки и отчети за внесения 

членски внос.
142

 

Отчитането на събрания членски внос се извършва съгласно приетата с Решение от 

16.04.2015 г. на Националния партиен съвет „Инструкция за събиране, превеждане и 

отчитане на членския внос на ПП „БДЦ“. Платеният членски внос от членовете на  

                                                 
136

 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
137

 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
138

 Одитни доказателства № V/03 и № V/04 
139

 Одитни доказателства №№ 01, V/01, V/02, V/03 и V/04 
140

 Одитни доказателства № V/03 и № V/04 
141

 Одитни доказателства №№ V/03, V/04, V/05 и V/06  
142

 Одитни доказателства №№ V/04, V/05 и V/06 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 125 261 96,00 

2. Членски внос     5 802 4,00 

3. Приходи от лихви           2 - 

 Общо: 131 065 100 
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ПП „БДЦ“ се отчита на база поименни отчети по общински структури от координатора за 

съответната област, който от своя страна се отчита с обобщени приходно-касови ордери 

във финансовия отдел на партията.
143

  

При проверката е установено е, че постъпилите приходи от членски внос са с 

обозначен източник – имената на членовете от съответната структура на партията. 

Констатирано е съответствие по стойност между проверените документи и 

осчетоводените приходи от членски внос по съответните счетоводни сметки.
144

  

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
145

  

При извършените проверки не е установено  получаването на средства от анонимни 

дарители, юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди 

правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски 

дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
146

 

Изискана е информация
147

, по отношение спазване Устава на ПП „БДЦ“, относно 

набирането на приходи от членски внос.
148

 В получения отговор от партията се пояснява, 

че всички членове на партията, в изпълнение изискванията на чл. 18, т. 6 от Устава, са 

платили индивидуалния си членски внос за 2017 г.
149

 

Финансирането на дейността на ПП „БДЦ“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „БДЦ“ са отчетени разходи в размер на 178 хил. лв.
150

, от които за 

регламентирана дейност – 1 хил. лв., административни разходи – 175 хил. лв. и финансови 

разходи – 2 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходите за: абонаменти; счетоводни и 

куриерски услуги; канцеларски материали; консумативи – ел.енергия, вода, топлоенергия; 

телефонни услуги; данък недвижими имоти и такси битови отпадъци; амортизации; 

заплати и осигуровки. Тези разходи са определени като несъществени по характер за 

целите на одита.  

Проверени са административни разходи, определени като съществени за целите на 

одита, в размер на 46 300 лв.
 
 

Разходите са извършени за: наеми на предоставени помещения от общини и 

държава, на транспортни средства и рекламни съоръжения; масови прояви; рекламна 

дейност; социологически изследвания; граждански договор за технически сътрудник, 

рекламно и информационно обслужване. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
151

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
152
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 Одитни доказателства №№ V/04, V/05, V/06 и V/07   
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 Одитни доказателства №№ V/02, V/03, V/04 и V/05 
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 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
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 Одитни доказателства № V/03 и №V/04 
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 писмо, наш изх. № 48-00-274/05.07.2018 г. 
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 чл. 18, т. 6 от Устава на ПП „БДЦ“, приет на 22.03.2015 г. 
149

 Одитно доказателство № V/13 
150

 Одитни доказателства № V/03 и № V/08 
151

 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
152

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
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Проверените разходи са извършени за дейности, които могат да се приемат като 

присъщи за политическата партия. 

 

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

Партията е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, като част от  

КП „БДЦ – Народен съюз“ и има право да ползва предоставени по реда на чл. 31, ал. 1 от 

ЗПП държавни и общински помещения. ПП „БДЦ“ участва самостоятелно в изборите за 

народни представители за 44-то Народно събрание, няма избрани народни представители, 

не е получила над едно на сто от действително подадените гласове и губи правото да 

ползва помещения, предоставени по реда на ЗПП. 

През одитирания период ПП „БДЦ“ ползва под наем 15 имота – частна общинска 

собственост и един имот – частна държавна собственост, съгласно сключени договори.
153

  

През 2017 г. са прекратени договорните отношения за 14 имота, предоставени от 

общини, поради отпадане нормативното основание за предоставяне на имоти по  

чл. 31, ал. 1 от ЗПП.
154

 

На 07.07.2017 г. е сключен неправомерно един нов договор за наем на помещение – 

частна общинска собственост с община Перник.
155

 

През 2017 г. е ползван неправомерно и един имот – частна общинска собственост, 

съгласно договор
156

, сключен с община Самоков, като наемът е предплатен до  

21.03.2018 г., след което е прекратен поради изтичане срока на договора.
157

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 3 188 лв.
158

 и 

съответстват на определените в договорите размери и срокове.
159

  

Към 31.12.2017 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в размер на 

55 лв., които са платени през месец януари 2018 г.
160

 

До края на мандата на 43-то Народно събрание предоставените под наем 

помещения - държавна и общинска собственост на ПП „БДЦ“ са ползвани при спазване 

изискванията на ЗПП и сключените договори. След изборите за народни представители 

за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., са ползвани неправомерно два 

имота, в несъответствие с изискванията на ЗПП. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

за вписване по реда на ЗПП.
161

 В регистър на партията са вписани обстоятелствата по  

чл. 17 от ЗПП – наименованието на политическата партия; седалището и адресът на 

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

партията; имената на лицата, които съгласно устава представляват партията; 

притежаваният от партията недвижим имот; наименованията на социологическите и 

рекламните агенции, които работят с партията; годишният финансов отчет за 2017 г. и 

отчета за приходи, разходи и поети задължения във връзка с предизборната кампания за 

изборите за Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., в които партията участва.  

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „БДЦ“ 

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

одитирания период информация. 
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 Одитно доказателство № V/08 
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 Одитни доказателства № V/08 и № V/12 
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 № ОП-375/04.04.2008 г. 
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 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
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Раздел шести 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“ (ПП „БЗНС“) 

Политическа партия „Български земеделски народен съюз“ е вписана в регистъра на 

политическите партии на СГС с решение от 16.04.1990 г., по фирмено дело № 2274/1990 г.  

Политическата партия се представлява от Николай Нанков Ненчев, председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „БЗНС“, с приложена към него декларация по 

образец, съдържаща имената на физическите лица, направили парични и непарични 

дарения, е представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.
162

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
163

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от представляващия  

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
164

  на ЗСч. 

През одитирания период ПП „БЗНС“ е получила суми над 50 000 лв. и в 

изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим финансов одит 

и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е приложен към 

ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
165

 и индивидуален 

сметкоплан,
166

 в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в 

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, от специализирано счетоводно предприятие, на основата на документална 

обоснованост, чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ 

хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „БЗНС“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
167

 

При проверката на документацията се установи, че партията не е отчела приходи от 

стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
168

 

                                                 
162

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
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 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
164

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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 Одитно доказателство № VI/01  
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 Одитно доказателство № VI/02  
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 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/03 и VI/04 
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От ПП „БЗНС“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „БЗНС“ отчита приходи в размер на 184 484 лв.
169

, които се формират 

от следните източници:  
 

Определени на етапа 

на планиране, като 

съществени по характер за 

целите на одита са всички 

отчетени от партията 

приходи. 

 

1.1. Членски внос 

Отчетените от ПП „БЗНС“ приходи от членски внос са в размер на 3 263 лв.
170

  

Събирането на членския внос е регламентирано в чл. 23 от Устава на ПП „БЗНС“ и 

се плаща от партийни членове в местните структури на партията. Прилага се единен ред 

на регистрация за членство по правила, предвидени в Устава на ПП „БЗНС“. 

Определеният месечен размер се заплаща ежемесечно в местната организация на 

партията. Отчита се на база поименни списъци по структури за съответната област, като 

се издават обобщени приходно – касови ордери от финансовия отдел на партията. 

В проверените списъци от членове на местни структури на партията от области 

Стара Загора, Перник и Монтана, заплатили членския си внос за 2017 г. е обозначен 

източника на прихода – имената на членовете от съответната структура. Констатирано е 

съответствие между сумите в приходните ордери за всяка от областите и отчетените по 

счетоводните регистри.
171

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
172

  

Изискана е информация
173

 по отношение изпълнението на Устава на партията във 

връзка с набирането на приходи от членски внос.
174

 По предоставена информация от  

ПП „БЗНС“ общия брой на членовете многократно надхвърля броя на платилите членския 

си внос. От Висшия оперативен орган на Управителния съвет на партията – Постоянното 

присъствие е взето решение да не се прекратява членство, поради неплащане на членския 

внос за повече от шест месеца, до провеждане на следващия конгрес на партията.
 175

 

1.2. Наеми на предоставено имущество 

Отчетените приходи от отдаване под наем на собствено недвижимо имущество са в 

размер на 4 200 лв.
176

 

Съгласно сключен договор с юридическо лице за отдаване под наем на собствен 

недвижим имот, находящ се в гр. Димитровград, партията получава 4 200 лв. приход, 

                                                                                                                                                             
168

 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/03 и VI/04 
169

 Одитни доказателства № VI/03 и № VI/04 
170

 Одитни доказателства №№ VI/03, VI/04 и VI/05 
171

 Одитни доказателства №№ VI/03, VI/04, VI/05 и VI/06 
172

 Одитни доказателства №№ VI/01, VI/02, VI/03 и VI/04 
173

 писмо, наш изх. № 48-00-271/11.07.2018 г. 
174

 чл. 8, ал. 3, т. 6 от Устава на ПП „БЗНС“ изм. и доп. на 60-я редовен конгрес на БЗНС на 18.12.2016 г. 
175

 Одитно доказателство № VI/14 
176

 Одитни доказателства № VI/03 и № VI/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял 

в общия размер 

на приходите 

(в %) 

1. Членски внос 3 263 1,77 

2. Наеми от стопанска дейност  4 200 2,28 

3. Дарения от физически лица  177 021 95,95 

 Общо: 184 484 100 
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който е осчетоводен по съответните счетоводни сметки, определени в индивидуалния 

сметкоплан при спазване на счетоводната политика на партията.
177

 

1.3. Дарения от физически лица 

За 2017 г. ПП „БЗНС“ получава 3 парични дарения без условие от 3 физически 

лица в размер на 29 400 лв. Приходите от дарения са документално обосновани, 

осчетоводени са по съответната счетоводна сметка, съгласно индивидуалния сметкоплан и 

са отразени във финансовия отчет на партията за 2017 г.
178

 Размерът на дарението от едно 

физическо лице не надхвърля 10 000 лв. за една календарна година. Всяко едно от 

получените дарения е в размер на над една минимална работна заплата и в изпълнение 

изискванията на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПП от дарителите са подписани декларации за 

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

На основание решение на Върховния касационен съд,
179

 през 2017 г. партията 

придобива 3 имота (сгради), вследствие на замяна на земя, завещана от физическо лице 

(11.04.1996 г.). Имотите са остойностени на 147 621 лв. по данъчна оценка от нотариален 

акт за замяна на недвижими имоти от 14.12.2017 г. и са осчетоводени, като приход от 

непарично дарение.
180

 Отразени са в счетоводния баланс на партията към 31.12.2017 г., 

Раздел II Дълготрайни материални активи – Земи и сгради. 

При извършените проверки не е установено получаването на средства от анонимни 

дарители, юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди 

правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски 

дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
181

 

ПП „БЗНС“ не отчита приходи от държавна субсидия през 2017 г. и по време на 

проверката не са установени. Партията е парламентарно представена в 43-то Народно 

събрание, като част от състава на КП „Реформаторски блок“. Народният представител от 

партията се определя като независим и партията не получава държавна субсидия за 

първото тримесечие на 2017 г. Като участник в изборите за народни представители за 44-

то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „Реформаторски блок – 

Глас народен“ партията няма избрани народни представители и не получава държавна 

субсидия.
182

 

Финансирането на дейността на ПП „БЗНС“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „БЗНС“ са отчетени разходи в размер на 48 хил. лв.
183

, от които  

7 хил. лв. са извършени във връзка с регламентираната от ЗПП стопанска дейност,  

30 хил. лв. за регламентирана дейност на партията и 11 хил. лв. – административни 

разходи. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: инвентар под прага на 

дълготрайните активи; канцеларски материали; застраховки; интернет и домейн услуги; 

счетоводни услуги; работни заплати и социални осигуровки; амортизации и други. Тези 

разходи са определени като несъществени по характер за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 16 939 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита, както следва: 
 

 

                                                 
177

 Одитни доказателства №№ VI/01, VI/02, VI/03, VI/04, VI/07 и VI/08 
178

 Одитни доказателства №№ VI/01, VI/02, VI/03 и VI/04 
179

 Решение № 207/25.11.2016 г. на Върховния касационен съд 
180

 Одитни доказателства № VI/03, № VI/04 и VI/09 
181

 Одитни доказателства № VI/03 и № VI/04 
182

 Одитни доказателства №№ 01, VI/03 и VI/04 
183

 Одитни доказателства № VI/03 и № VI/04 
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Разходите са извършени за: 

наеми на помещения предоставени от 

общини и от юридическо лице; 

материали за 60-я редовен Конгрес на 

партията и наеми на зали за срещи; 

предпечатна подготовка на партиен вестник; данъци и такси, свързани с придобиване на 

имоти; политически консултации, съгласно сключен договор и други. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
 184

   

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
185

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

ПП „БЗНС“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрания, като част от 

състава на КП „Реформаторски блок“ и има право да ползва предоставени по реда на  

чл. 31, ал. 1 от ЗПП предоставени помещения от държавата и общините за осъществяване 

на дейността си. Участва в изборите за народни представители за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, няма 

избрани народни представители и губи правото да ползва предоставени по ЗПП помещения. 

През одитирания период партията ползва под наем 10 имота – частна общинска 

собственост, съгласно сключени договори, като за два
186

 от имотите срокът на действие на 

договорите е изтекъл в края на м. януари 2017 г. и за три имота
187

 - с изтичане мандата на 

43-то Народно събрание.
188 

Въпреки, че след изборите за Народно събрание ПП „БЗНС“ е 

загубила правото да ползва помещения, предоставени от държавата и/или общини към 

края на одитирания период не са прекратени договорните отношения за 8 имота, в 

нарушение изискванията на ЗПП.
189

  

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 2 531 лв., в т.ч.  

454 лв. задължения за 2016 г. и съответстват на определените в договорите размери.
190

 

Към 31.12.2017 г. партията има задължения за плащане за ползваните имоти в 

размер на 916 лв.
191

 Поради непредставени първични документи от местни структури на 

ПП „БЗНС“, не са осчетоводени задължения за плащане за ползвани имоти
192

 през 2017 г. 

в общ размер на 416 лв.
193

  

Към м. август 2018 г. са изплатени задължения в размер на 628 лв. за ползваните 

имоти през 2017 г. в общините Божурище, Ямбол и Нови Пазар.
194

  

През одитирания период са прекратени договорите за наем на 2 имота, сключени с 

общини Котел и Благоевград.
195

 

При извършените проверки е установено:
196

 

                                                 
184

 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/03 и VI/04 
185

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
186

 Общини Радомир и Нови Пазар 
187

 Общини: Божурище и Плевен - 2 имота  
188

 Одитно доказателство № VI/10 
189

 Одитни доказателства № VI/04 и № VI/10 
190

 Одитни доказателства № VI/04 и № VI/10 
191

 Одитни доказателства № VI/10 и № VI/11 
192

 Общини: Благоевград (прекратен м. февруари 2017 г.), Шумен и Котел (прекратен м. юни 2017 г.) 
193

 Одитни доказателства №№ VI/04, VI/10 и VI/11 
194

 Одитно доказателство № VI/12 
195

 Одитно доказателство № VI/13 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За външни услуги 12 575 

2.  Други (нестопанска дейност) 4 364 

  Общо: 16 939 
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а) плащане на месечния наем в срок – по 3 договора за наем на общински имоти – с 

общините Радомир, Перник и Плевен (гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 140, офис 408); 

б) неплащане на наемната цена до 2 месеца – по договор за наем с община 

Благоевград (прекратен);  

в) неплащане на наемната цена до един месец – по два договора, сключени с 

община Плевен (гр. Плевен, ул. „Тодор Табаков“ № 13) и община Ямбол; 

г) неплащане на наемната цена за повече от 3 месеца – по 4 от договорите за наем с 

общините: Божурище, Шумен, Котел (прекратен) и Нови пазар. 

ПП „БЗНС“ ползва до 26.03.2017 г. предоставените под наем помещения, 

общинска собственост, при спазването на изискванията на ЗПП. Към 31.12.2017 г. 

партията ползва неправомерно осем общински имота, предоставени по реда на ЗПП.  

През 2017 г. е допуснато неплащане на наемната цена за повече от три месеца по 

4 договора (в т.ч. един прекратен) за отдадени на ПП „БЗНС“ под наем имоти. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП
197

, а именно: наименованието на 

социологическата агенция, която работи с партията; притежаваните от партията 

недвижими имоти; обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП и годишния финансов отчет за 2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „БЗНС“ 

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

одитирания период информация 

 

Раздел седми 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“ (ПП „ВМРО – БНД“) 

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

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

№ 14403/2000 г. 

Политическата партия се представлява от Красимир Дончев Каракачанов, 

председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „ВМРО – БНД“, с приложена към него 

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

изискванията на ЗПП.
198

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
199

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан председателя на партията 

и от съставителя, в съответствие с изискванията
200

 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

                                                                                                                                                             
196

 Одитни доказателства №№ VI/04, VI/10 и VI/11 
197

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
198

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
199

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
200

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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От ПП „ВМРО – БНД“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите 

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
201

 и 

индивидуален сметкоплан
202

, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е 

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

аналитични счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, от специализирано предприятие, на основата на 

документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ВМРО – БНД“ за 2017 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
203

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е  спазила  разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
204

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „ВМРО - БНД“ отчита приходи в размер на 1 392 992 лв.
205

, които се 

формират от следните източници:  
 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял 

в общия размер 

на приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 1 285 295 92,27 

2. Членски внос   102 778  7,38 

3. Други приходи от дейността (присъдени вземания)      3 945  0,28 

4. Приходи от лихви             284              0,02 

5. Други финансови приходи             690              0,05 

 Общо: 1 392 992 100 

 

От обхвата на проверката са изключени приходите от лихви, други финансови 

приходи и други приходи от дейността, които са определени на етапа на планиране като 

несъществени за целите на одита.  

Определени на етапа на планиране, като съществени по характер за целите на одита 

са приходи в размер на 1 388 073 лв. 

                                                 
201

 Одитно доказателство № VII/01 
202

 Одитно доказателство № VII/02 
203

 Одитни доказателства №№ VII/02, VII/03 и VII/04 
204

 Одитни доказателства №№ VII/02, VII/03 и VII/04 
205

 Одитни доказателства № VII/03 и № VII/04 
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1.1. Държавна субсидия 

ПП „ВМРО – БНД“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, 

участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г. в състава на 

КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, парламентарно представена е и 

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

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

1 285 295 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния сметкоплан 

счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на партията.
206

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
207

 

1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „ВМРО – БНД“ приходи от членски внос за 2017 г. са в размер 

на 102 778 лв.
208

 

При проверката са изпълнени одитни процедури върху извадкови единици – 

местни структури на партията, отчели приходи от членски внос над 9000 лв.: София - 

град, Русе, Пловдив и Бургас.
209

   

Проверени са първични документи, поименни списъци и отчети за внесен членски 

внос в размер на 56 017 лв., който съставлява 54 на сто от отразения в ГФО приход от 

членски внос. 
210

  

Формирането и отчитането на средствата от членски внос се осъществява съгласно 

Устава на партията и решение от 05.12.2009 г. на Организационния съвет за определяне на 

размера на членския внос.
211

 Платеният членски внос от членовете на ПП „ВМРО – БНД“ 

се отчита на база поименни отчети по общински структури от координатора за 

съответната област, който от своя страна се отчита с обобщени приходно – касови ордери 

във финансовия отдел на партията. 

В проверените първични счетоводни документи, отразяващи постъпилите приходи 

от членски внос, са обозначени източникът на прихода – имената на членовете от 

съответната местна структура. Констатирано е съответствие по стойност спрямо 

осчетоводените приходи от членски внос по съответните счетоводни регистри.
212

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
213

 

 Изискана е информация
214

 по отношение изпълнението на Устава на партията във 

връзка с набирането на приходи от членски внос.
215

 В отговор от ПП „ВМРО - БНД”, е 

посочено, че от Националния изпълнителен комитет на партията е препоръчано и са 

дадени указания към местните структури за подобряване отчетността и събираемостта на 

членския внос.
216

 

Финансирането на дейността на ПП „ВМРО - БНД“ за 2017 г. е в съответствие 

със законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

                                                 
206

 Одитни доказателства №№ 01, VII/02, VII/03 и VII/04 
207

 Одитни доказателства № VII/03 и № VII/04 
208

 Одитни доказателства №№ VII/03, VII/04 и VII/05 
209

 реф. РД-П-8/06.06.2018 г.  
210

 Одитни доказателства №№ VII/03, VII/04, VII/05 и VII/06 
211

 Одитно доказателство № VII/07 
212

 Одитни доказателства №№ VII/04, VII/05 и VII/06 
213

 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/02, VII/03, VII/04, VII/05 и VII/06 
214

 писмо, наш изх. № 48-00-276/09.07.2018 г. 
215

 чл. 10, ал. 3 от Устава на ПП „ВМРО-БНД“, изм. на 5-я редовен конгрес на ВМРО – БНД на 28.10.2012 г. 
216

 Одитно доказателство № VII/11 
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За 2017 г. от ПП „ВМРО – БНД“ са отчетени разходи в размер на 823 хил. лв.
217

, от 

които за регламентирана дейност – 817 хил. лв. и финансови разходи – 6 хил. лв. 

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

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

куриерски услуги; представителни мероприятия; счетоводно обслужване и заверка на 

финансовия отчет; режийни; данъци и такси; работни заплати за нает персонал и социални 

осигуровки. Тези разходи са определени като несъществени по характер за целите на 

одита. Изключени са и средства в размер на 292 345 лв. – предоставени за финансиране на 

предизборната кампания на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за 

избори за народни представители за Народно събрание, проведени през 2017 г., проверени 

при одит на Сметната палата по ИК.  

Проверени са определени, като съществени по характер за целите на одита разходи, 

в размер на 245 894 лв., както следва:  
 

Средствата са разходвани за: 

закупуване на рекламни материали – шапки, 

знамена и отпечатване на книга; ремонт и 

оборудване на клубове на партията за 

осъществяване на дейността си; наеми на 

помещения от физически и юридически лица 

и предоставени помещения от държавата и общините; наеми на зали, помещения и 

автомобили; хонорар по граждански договор за изработка на рекламен клип; печат, 

публикации и поздравителни карета за популяризиране дейността на партията; ремонтни 

дейности и поддръжка на МПС, както и за организиране на партийни мероприятия. 

От ПП „ВМРО – БНД“ е извършен и разход за дарение в размер на 1 000 лв., 

направен под формата на парични средства за изграждане на паметник на Васил Левски в 

гр. Пещера.
218

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
219

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
220

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

ПП „ВМРО – БНД“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, като 

част от състава на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ и има право да ползва 

предоставени по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗПП държавни и общински помещения. След 

изборите за народни представители на 26.03.2017 г. партията е парламентарно 

представена, в състава на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и има 

право да ползва помещения, предоставени по реда на ЗПП. 

През 2017 г. ПП „ВМРО – БНД“ ползва под наем 39 имота – частна общинска 

собственост, съгласно сключени договори.
221

 През одитирания период са прекратени 

договорните отношения за 6 имота, сключени с общини – Елин Пелин, Димитровград, 

                                                 
217

 Одитни доказателства № VII/03 и № VII/04 
218

 Одитни доказателства №№ VII/04, VII/08, VII/09 
219

 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/02, VII/03 и VII/04 
220

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
221

 Одитни доказателства № VII/04 и № VII/06 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали   16 822 

2.  За външни услуги 228 072 

3.  За дарение    1 000 

  Общо: 245 894 
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Червен бряг, Пловдив
222

, Септември и Силистра и са сключени 8 нови договора с 

общините - Ботевград, Годеч, Котел, Своге, Стара Загора, Търговище, Хайредин и 

Столична община - район „Изгрев“.
223

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 20 525 лв., в т.ч. 

185 лв. – задължения от 2016 г. и 348 лв. – авансово предплатени вноски за 2018 г.
224

  

Към 31.12.2017 г. партията отчита неразплатени задължения в размер на 8 лв.
225

 Не 

са осчетоводени като задължения две неплатени наемни вноски за 2017 г. в размер на  

77 лв., поради непредставени документи от местната структура на партията.
226

 

Изплатените наемни вноски през периода съответстват на определените в 

договорите размери и са плащани в предвидените срокове.
227

 

ПП „ВМРО – БНД“ ползва предоставените под наем помещения, общинска 

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП
228

 – наименованието, седалището 

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

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

финансов отчет за 2017 г. и отчетът за приходите, разходите и поетите задължения във 

връзка с предизборната кампания за частични избори за кмет на кметство Нивянин, 

община Борован, проведени на 08.10.2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

ПП „ВМРО - БНД“ се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и 

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел осми 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“  

Политическа партия „ВОЛЯ“ е вписана в регистъра на политическите партии на 

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

Политическата партия се представлява от Веселин Найденов Марешки, 

председател.  

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „Воля“, с приложена към него декларация по 

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

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.
229

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
230

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
231

 на ЗСч. 

                                                 
222

 гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 51, вх. В, ет. 1 
223

 Одитни доказателства №№ VII/04, VII/06 и VII/10 
224

 Одитни доказателства № VII/04 и № VII/06 
225

 Одитни доказателства № VII/04 и № VII/06 
226

 Одитни доказателства № VII/04 и № VII/06 
227

 Одитно доказателства № VII/04 
228

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
229

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
230

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
231

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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През одитирания период ПП „Воля“ е получила и е изразходвала суми над  

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
232

 и индивидуален 

сметкоплан
233

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, от специализирано предприятие,
234

 на основата на документална 

обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ 

хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Воля“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
235

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
236

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „Воля“ отчита приходи в размер на 1 652 236 лв.
237

, които се 

формират от следните източници: 
 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял 

в общия размер 

на приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 1 477 431 89,40 

2. Приходи от дарения от физически лица 143 292 8,70 

3. 
Други приходи (предоставени парични средства от 

издигнат кандидат) 

30 750 1,80 

2. Приходи от лихви 763 0,10 

 Общо: 1 652 236 100 

 

                                                 
232

 Одитно доказателство № VIII/01 
233

 Одитно доказателство № VIII/02 
234

 Одитно доказателство № VIII/07 
235

 Одитни доказателства №№ VIII/02, VIII/03 и VIII/04 
236

 Одитни доказателства №№VIII/02, VIII/03 и VIII/04 
237

 Одитни доказателства № VIII/03 и № VIII/04 
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От обхвата на проверката са изключени приходите от предоставени парични 

средства от издигнат кандидат на ПП „Воля“, във връзка с предизборната кампания за 

избори за народни представители за Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., 

проверени при одит на Сметната палата по ИК. Изключени са и приходите от лихви по 

банкови сметки, определени на етапа на планиране на одита като несъществени по 

характер. 

Определени на етапа на планиране, като съществени по характер за целите на одита 

са приходи в размер на 1 620 723 лв. 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „Воля“ е участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 

26.03.2017 г., парламентарно представена е и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава 

държавна субсидия. 

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

1 477 431 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния сметкоплан 

счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на партията.
238

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
239

 

1.2. Дарения от физически лица 

За 2017 г. ПП „Воля“ е получила парични дарения без условие от 6 физически лица и 

парични дарения под условие от 414 физически лица в общ размер на 143 292 лв.
240

 

Установените при проверката приходи за финансиране дейността на партията съответстват 

на отчетените. Общият размер на получените от партията дарения от едно физическо лице 

за календарната 2017 г. не надхвърля законово определения праг от 10 000 лв.
241

 За 

даренията над една минимална работна заплата от едно физическо лице са представени 

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

ПП „Воля“.  

Приходите от дарения са документално обосновани, осчетоводени са по 

съответната счетоводна сметка, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2017 г.
242

 

При проверката не е установено получаването на средства от анонимни дарители, 

юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди правителства или 

от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или 

чуждестранни организации с идеална цел.
243

 

1.3. По време на планирането на одитната задача на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи от членски внос.
244

 От ПП „Воля“ не са отчетени приходи 

от членски внос за 2017 г.  

Съгласно Устава на партията
245

 всеки член на ПП „Воля“ е длъжен редовно да плаща 

индивидуален членски внос, като Националния изпълнителен съвет на партията определя 

реда за събиране и отчитане, неговия размер и отчисленията за органите на „Воля“.
246

  

Изискана е информация от представляващия ПП „Воля“ за причините, поради 

които членовете на партията не са платили дължимия членски внос за 2017 г.
247

 В отговор 

                                                 
238

 Одитни доказателства №№ 01, VIII/01, VIII/02, VIII/03 и VIII/04 
239

 Одитни доказателства № VIII/03 и № VIII/04 
240

 Одитни доказателства № VIII/03 и № VIII/04 
241

 Одитно доказателство № VIII/04 
242

 Одитни доказателства №№ VIII/01, VIII/02, VIII/03 и VIII/04 
243

 Одитни доказателства № VIII/03 и № VIII/04 
244

 реф. РД-П-6/04.06.2018 г. 
245

 чл. 6, ал. 2, т. 5 от Устава на ПП „Воля“, приет на 15.07.2007 г., посл. изм. от 03.12.2017 г. 
246

 чл. 25, ал. 2 от Устава на ПП „Воля“ 
247

 писмо, наш изх. № 48-00-348/09.07.2018 г. 
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от партията е посочено, че членски внос не е събиран, поради факта, че от Националния 

изпълнителен съвет не е взето решение за определяне размера на членския внос и 

следователно такъв не се дължи. От момента на учредяване на ПП „Воля” до датата на 

извършване на проверката не е установена практика по събирането на членски внос от 

членовете на партията.
248

 

Финансирането на дейността на ПП „Воля“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „Воля“ са отчетени разходи в размер на 240 хил. лв., от които за 

регламентирана дейност – 169 хил. лв. и административни разходи – 71 хил. лв.  

ПП „Воля“ се одитира за първи път по ЗПП и за постигане на целите на одита са 

извършени тестове по същество на всички отчетени от партията разходи, с изключение на 

извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избори за народни 

представители за Народно събрание, проведени през 2017 г. в общ размер на 169 380 лв., 

проверени при одит на Сметната палата по ИК.  

Проверени са разходи, определени като съществени за целите на одита, в размер на 

70 628 лв., както следва: 
 

Разходите са извършени за: 

закупуване на оборудване, рекламни 

и канцеларски материали; гориво и 

офис консумативи; наеми на 

предоставени помещения; счетоводни  

услуги; придобиване на дълготраен 

актив (рекламна табела); текущи 

ремонти; изплатени възнаграждения 

за технически сътрудник и 

осигурителни плащания върху тях; 

такси и др. Проверени са и разходи за 

амортизации на ДМА, за данъци и други финансови разходи – банкови такси.  

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
249

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
250

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

След изборите за народни представители, проведени на 26.03.2017 г. партията е 

парламентарно представена в 44-то Народно събрание, отговаря на изискванията на чл. 31, 

ал. 1 от ЗПП и има право да ползва под наем помещения, предоставени й по реда на 

същата норма.  

През одитирания период ПП „Воля“ ползва под наем 3 имота – частна общинска 

собственост и един имот – частна държавна собственост, съгласно сключени договори.
251

 

                                                 
248

 Одитно доказателство № VIII/05 
249

 Одитни доказателства №№ VIII/02, VIII/03 и VIII/04 
250

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
251

 Одитни доказателства №№ VIII/04, VIII/06 и VIII/08 

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1.  За материали  7 794 

2.  За външни услуги 56 070 

3.  За амортизации      123 

4.  За работни заплати   4 921 

5.  За осигуровки     906 

6.  За данъци и такси     247 

7.  За други разходи     125 

8.  За други финансови разходи     441 

 Общо:               70 628 
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Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 1 134 лв., в т.ч. авансово 

предплатени вноски за месец януари 2018 г., за 2 имота в общ размер на 23 лв.
252

 

Изразходваните суми за наеми през периода съответстват на определените в 

договорите размери и са плащани в предвидените срокове.
253

 

ПП „Воля“ ползва предоставените под наем помещения, държавна и общинска 

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

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

дарителите и видът, размерът и целта на направените дарения, както и декларация от 

дарителите за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една 

минимална работна заплата. Вписани са обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – 

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

ръководните и контролните органи; имената на лицата, които съгласно устава 

представляват партията; разпоредителна сделка с движимо имущество, чиято стойност 

надхвърля 1 000 лв.; наименованията на социологическите, рекламните, както и на 

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

безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът 

за ползване, видът и описанието на услугите; годишният финансов отчет за 2017 г. и 

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

кампании за избори за народни представители за Народно събрание и за частични избори 

за кметове, проведени през 2017 г., в които партията участва: кметство Тръстеник, община 

Иваново; кметство Чукарка, община Айтос; кметство Цани Гинчево, община Никола 

Козлево и кметство Нивянин, община Борован. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „Воля“ 

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

одитирания период информация. 

 

Раздел девети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“  

Политическа партия „Възраждане“ е вписана в регистъра на политическите партии 

на СГС с решение от 02.02.2015 г., по фирмено дело № 720/2014 г.  

Политическата партия се представлява от Костадин Тодоров Костадинов, 

председател.  

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „Възраждане“, с приложена към него 

декларация по образец, съдържаща името на  физическо лице, направило парично 

дарение, е представена на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.
254

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
255

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
256

 на ЗСч. 

                                                 
252

 Одитни доказателства № VIII/04 и № VIII/06  
253

 Одитни доказателства №№ VIII/04, VIII/06 и VIII/08 
254

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
255

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
256

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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През одитирания период ПП „Възраждане“ е получила и е изразходвала суми над 

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Възраждане“ е организирана и се поддържа 

съобразно утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
257

 и 

индивидуален сметкоплан
258

, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е 

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

аналитични счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, на основата на документална обоснованост чрез 

използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното 

отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията. Извършва се от 

специализирано счетоводно предприятие, съгласно договор за счетоводно обслужване.
259

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Възраждане“ за 2017 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
260

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
261

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „Възраждане“ отчита приходи в размер на 384 540 лв.
262

, които се 

формират от следните източници:  
 

ПП „Възраждане“ се 

одитира за първи път по 

ЗПП и за постигане на 

целите на одита са 

извършени тестове по 

същество на всички 

отчетени от партията 

приходи.  

 

                                                 
257

 Одитно доказателство № IХ/01 
258

 Одитно доказателство № IХ/02 
259

 Одитно доказателство № IХ/05 
260

 Одитни доказателства №№ IХ/02, IХ/03 и IХ/04 
261

 Одитни доказателства №№ IХ/02, IХ/03 и IХ/04 
262

 Одитни доказателства № IХ/03 и № IХ/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 384 440 99,97 

2. 
Приходи от дарения от 

физически лица 

100  0,03 

 Общо: 384 540 100 
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1.1. Държавна субсидия 

ПП „Възраждане“ участва самостоятелно в изборите за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., получава над едно на сто от действително подадените гласове 

и съгласно чл. 26 от ЗПП получава държавна субсидия. 

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

384 440 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.
263

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

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

 

1.2. Дарения от физически лица 

 За 2017 г. ПП „Възраждане“ получава парично дарение без условие, от едно 

физическо лице в размер на 100 лв.
265

  

 Установеният при проверката приход за финансиране дейността на партията 

съответства на отчетения. Документално е обоснован и осчетоводен по съответните 

счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан, при спазване на счетоводната 

политика на партията.
266

  

 При проверката не е установено получаването на средства от анонимни дарители, 

юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди правителства или 

от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или 

чуждестранни организации с идеална цел.
267

 

 1.3. По време на планирането на одитната задача на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи от членски внос.
268

 От ПП „Възраждане“ не са отчетени 

приходи от членски внос за 2017 г.  

Съгласно Устава
269

 на партията всеки член на ПП „Възраждане” е длъжен редовно 

да плаща членския си внос, като Организационният съвет на партията определя реда за 

събиране, отчитане и неговия размер.
270

  

Изискана е информация
271

 от представляващия ПП „Възраждане” за причините, 

поради които членовете на партията не са платили дължимия членски внос за 2017 г. По 

информация от ПП „Възраждане”, с решение на Националния комитет от 15.01.2017 г., 

всички структури на партията са освободени от събиране на членски внос за 2017 г.
272

 

Финансирането на дейността на ПП „Възраждане“ за 2017 г. е в съответствие 

със законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „Възраждане“ са отчетени разходи за регламентирана дейност в 

размер на 204 хил. лв.
273

  

ПП „Възраждане“ се одитира за първи път по ЗПП и за постигане целите на одита 

са извършени тестове по същество на всички отчетени от партията разходи: 
 

                                                 
263

 Одитни доказателства №№ 01, IХ/01, IХ/02, IХ/03 и IХ/04 
264

 Одитни доказателства № IХ/03 и № IХ/04 
265

 Одитни доказателства № IХ/03 и № IХ/04 
266

 Одитни доказателства №№ IХ/01, IХ/02, IХ/03 и IХ/04 
267

 Одитни доказателства № IХ/03 и № IХ/04 
268

 реф. РД-П-6/04.06.2018 г. 
269

 чл. 40 от Устава на ПП „Възраждане“, приет на 02.08.2014 г., изм. на 16.09.2017 г. 
270

 чл. 46, ал. 2 от Устава на ПП „Възраждане“ 
271

 писмо, наш изх. № 48-00-290/29.07.2018 г.  
272

 Одитно доказателство № IХ/08 
273

 Одитни доказателства № IХ/03 и № IХ/04 
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2.1. Разходи за външни услуги - 

отчетените от партията разходи са 

извършени за отпечатване и безвъзмездно 

разпространение на учебник по 

родинознание, на основание решение на 

Националния комитет на партията.
274

  

2.2. Разходи за нестопанска дейност - разходите са извършени за дарения, съгласно 

решение на Националния комитет на ПП „Възраждане“.
275

 Даренията са направени под 

формата на парични средства за „Център за асистирана репродукция“ и Фондация „Искам 

бебе“. Документално обосновани са с договори за дарения, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
276

 

2.3. Други финансови разходи - извършени са разходи за банкови такси по 

извършени банкови преводи.
277

 

 Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
278

 

Разходите са извършени в изпълнение целите на Устава на партията
279

, в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
280

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

След изборите за народни представители, проведени на 26.03.2017 г. партията 

получава над едно на сто от действително подадените гласове и съгласно чл. 31, ал. 2 от 

ЗПП има право да ползва под наем помещения, предоставени от държавата и общините за 

осъществяване на своята дейност. 

През одитирания период ПП „Възраждане“ ползва под наем 2 имота – частна 

общинска собственост, съгласно сключени договори.
281

  

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 444 лв. 

Изразходваните суми за наеми съответстват на определените в договорите размери и са 

плащани в предвидените срокове.
282

 

В ГФО на ПП „Възраждане“ за 2017 г. не са включени извършените разходи, на 

обща стойност 444 лв., изплатени за ползваните под наем на имотите.
283

 По информация 

от съставителя на ГФО за 2017 г. на ПП „Възраждане“ първичните счетоводни документи 

за направените разходи са предоставени в централния офис на партията след датата, на 

която ГФО е утвърден за публикуване и са осчетоводени в следващия отчетен период.
284

 

ПП „Възраждане“ ползва предоставените под наем помещения, общинска 

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП. Извършените 

разходи за наем не са включени в ГФО на партията за 2017 г. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

                                                 
274

 Одитни доказателства № IХ/04 и № IХ/08 
275

 Одитно доказателство № IХ/08 
276

 Одитни доказателства №№ IХ/04, IХ/09 и IХ/10 
277

 Одитни доказателства № IХ/03 и № IХ/04 
278

 Одитни доказателства №№ IХ/02, IХ/03 и IХ/04 
279

 чл. 8 от Устава на ПП „Възраждане“ 
280

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
281

 Одитно доказателство № IХ/07  
282

 Одитни доказателства № IХ/04 и № IХ/06 
283

 Одитни доказателства № IХ/03 и № IХ/04 
284

 Одитно доказателство № IХ/11  

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За външни услуги  35 000 

2.  За нестопанска дейност (дарения) 168 718 

3.  Други финансови разходи        124 

  Общо: 203 842 
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При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Възраждане“ е 

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

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП.
285

 В регистъра на партията са 

вписани: обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието; седалището и адресът на 

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

имената на лицата, които съгласно устава представляват партията; годишният финансов 

отчет за 2017 г. и отчета за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание, 

проведени през 2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на 

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

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел десети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“ 

Политическа партия „ГЕРБ“ е вписана в регистъра на политическите партии на 

СГС с решение от 05.03.2007 г. по фирмено дело № 1545/2007 г.  

Политическата партия се представлява от Бойко Методиев Борисов, председател.  

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „ГЕРБ“, с приложена към него декларация по 

образец (с нулева стойност), е представен в Сметната палата, съгласно изискванията на 

ЗПП.
286

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
287

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от упълномощен от 

председателя заместник-председател на партията и от съставителя, в съответствие с 

изискванията
288

 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените от упълномощен от председателя заместник-председател на партията 

счетоводна политика
289

 и индивидуален сметкоплан
290

, в съответствие с принципите и 

изискванията за отчетност, определени в действащото законодателство. Счетоводното 

отчитане на стопанските операции се осъществява централизирано, от лица по трудово 

правоотношение с партията, на основата на документална обоснованост чрез използването 

                                                 
285

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
286

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
287

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
288

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
289

 Одитно доказателство № X/01 
290

 Одитно доказателство № X/02 
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на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в 

синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ГЕРБ“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
291

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което са спазени разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
292

 

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

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации 

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „ГЕРБ“ отчита приходи от в размер на 14 658 хил. лв., в т.ч. приходи 

от стопанска дейност (продажба на ДМА) – 8 хил. лв.  

При извършената проверка е установено, че в приходната част на Отчета за 

приходите и разходите са отразени с 1 хил. лв. повече приходи.
293

 По обяснение на 

съставителя на ГФО за 2017 г. на ПП „ГЕРБ”, е допусната софтуерна грешка на 

счетоводния продукт, като при сумирането на отделните раздели в общата стойност на 

приходите е включена стойността от раздел IV „Печалба от стопанска дейност”  

(8 хил. лв.), вместо от раздел III „Извънредни приходи” (7 хил. лв.), което не оказва 

влияние върху останалите части на финансовия отчет.
294

 

Приходите на партията са формирани от следните източници:
295

 
 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял в 

общия размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 14 513 399 99,02 

2. Членски внос 110 421 0,75 

3. 
Други приходи от дейността, в т. ч. приходи от 

стопанска дейност - 7 553 лв. 

 

21 660 

 

0,15 

4. 
Извънредни приходи (предсрочно прекратяване на 

договор за финансов лизинг) 

 

7339 

 

0,05 

6. Приходи от лихви 3866 0,03 

 Общо: 14 656 685 100 

 

От обхвата на проверката са изключени приходите от лихви и извънредни приходи, 

които са определени на етапа на планиране като несъществени за целите на одита.  

Определени на етапа на планиране, като съществени по характер за целите на одита 

са приходи в размер на 14 645 479 лв. 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „ГЕРБ“ е парламентарно представена партия в 43-то Народно събрание, 

участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., има избрани 

народни представители и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия. 

                                                 
291

 Одитни доказателства №№ X/02, X/03 и X/04 
292

 Одитни доказателства №№ X/02, X/03 и X/04 
293

 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
294

 Одитни доказателства №№ X/03, X/04 и X/13 
295

 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
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Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия в размер на 

14 513 399 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния сметкоплан 

счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на партията.
296

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
297

 

1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „ГЕРБ“ приходи от членски внос за 2017 г. са в размер на 

110 421 лв.
298

  

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

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

2017 г.“ Членският внос се заплаща еднократно за една календарна година в областните 

структури на партията, като членовете на партията могат да правят и доброволни вноски. 

За удостоверяване на внесения членски внос, лицата отговорни за неговото 

събиране издават фискален бон от електронен касов апарат с фискална памет при всяко 

плащане и отразяват вноската в електронен регистър на членовете.
 299

  

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

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

внос над 9 000 лв.: София - град, Силистра, Варна и Русе.
300

   

Проверени са документи за внесен членски внос в размер на 60 570 лв., който 

съставлява 55 на сто от отразения в ГФО приход от членски внос. Сумите за членски внос 

са внасяни от членове на партията, вписани в регистъра на членовете на ПП „ГЕРБ“ за 

съответната местна структура.
301

    

Установено е, че постъпилите приходи от членски внос са с обозначен източник – 

имената на членовете от съответната структура на партията. Констатирано е съответствие 

по стойност между проверените първични документи и осчетоводените приходи от 

членски внос по съответните счетоводни сметки.
302

  

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
303

  

Изискана е информация
304

 по отношение изпълнението на Устава на партията във 

връзка с набирането на приходи от членски внос.
305

 По информация от ПП „ГЕРБ“
 306

 през 

2017 г. е прекратено членството на всички членове на партията, които не са платили 

членския си внос съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Устава. 

 1.3. Други приходи от дейността 

 Отчетените от ПП „ГЕРБ“ други приходи от дейността за 2017 г. са в размер на  

21 660 лв. Приходите са формирани от прехвърляне на права по договор за финансов 

лизинг и от застрахователни обезщетения. Постъпилите средства са документално 

обосновани и осчетоводени по съответната счетоводна сметка, съгласно индивидуалния 

сметкоплан, при спазване на счетоводната политика на партията.
307

  

                                                 
296

 Одитни доказателства №№ 01, X/02, X/03 и X/04 
297

 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
298

 Одитни доказателства № X/03 и № X/04  
299

 Одитно доказателство № X/06  
300

 реф. РД-П-9/06.06.2018 г.  
301

 Одитни доказателства №№ X/03, X/04, X/05 и X/10 
302

 Одитни доказателства №№ X/03, X/04, X/05 и X/10 
303

 Одитни доказателства №№ X/02, X/03 и X/04 
304

 писмо, наш изх. № 48-00-292/05.07.2018 г. 
305

 чл. 12, т. 4 от Устав на ПП „ГЕРБ“ изм. и доп. с решение на Националното събрание от 16.02.2014 г. 
306

 Одитно доказателство № X/14 
307

 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
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Финансирането на дейността на ПП „ГЕРБ“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „ГЕРБ“ са отчетени разходи в размер на 11 342 хил. лв.
308

, от 

които за регламентирана дейност – 6 317 хил. лв., административни разходи –  

4 999 хил. лв. и финансови разходи – 26 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: гориво; инвентар под прага на 

ДМА; канцеларски и хигиенни материали; консумативи за наети помещения; пощенски и 

телефонни услуги; амортизации; заплати и осигуровки; данъци и такси; счетоводни 

услуги; лихви и други. Тези разходи са определени като несъществени по характер за 

целите на одита. Изключени са и отчетените от партията разходи в общ размер на  

2 349 607 лв., извършени във връзка с предизборните кампании за избори за народни 

представители за Народно събрание и за частични избори за кметове, проведени през  

2017 г., проверени при одити на Сметната палата по ИК.  

Проверени са разходи, определени като съществени за целите на одита, в размер на  

3 859 031 лв.
309

, както следва:  
 

Средствата са изразходвани за: 

закупуване на рекламни и за масови 

прояви материали; рекламни табла и 

съоръжения, билбордове; митинги, 

събрания, концерти и дискусии; наеми на 

МПС, транспортни услуги; наем на 

помещения от физически и юридически лица и предоставени помещения от държавата и 

общините; медийно отразяване на дейността на партията, социологически проучвания; 

издаване на агитационен вестник, предназначен за членовете на местните структури на 

партията; командировки; членски внос за ЕНП и други международни организации.  

 Проверени са и разходи за дарения в размер на 294 562 лв. (отчетените от партията 

са в общ размер на 302 562 лв., в т.ч. 8 000 лв. – дарени по време на предизборната 

кампания за изборите на народни представители за Народно събрание, проверени при 

одита по ИК), направени под формата на парични и непарични средства за: лечение; 

спортни клубове; центрове за възрастни хора; детски градини; участия на млади таланти в 

международни форуми; деца в неравностойно положение; строително-ремонтни работи; 

подпомагане организирането на регионални празници и други. Даренията са 

документално обосновани с договори за дарения и протоколи за приемане на дарението 

между дарителя и надарения.
310

 

 Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
311

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
312

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

                                                 
308

 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
309

 реф. Приложение № 10 към РД-П-6/04.06.2018 г. 
310

 Одитни доказателства №№ X/03, X/04, X/11 и X/12 
311

 Одитни доказателства №№ X/03, X/04, X/10 и X/12 
312

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали  737 826 

2.  За външни услуги 2 409 869 

3.  Други   711 336 

  Общо: 3 859 031 
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ПП „ГЕРБ“ е парламентарно представена в 43-то и 44-то Народно събрание и има 

право да ползва под наем предоставени по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗПП помещения– 

държавна и общинска собственост. 

През одитирания период партията ползва под наем 142 имота – частна общинска 

собственост и 19 имота – частна държавна собственост, съгласно сключени договори.
313

  

През одитирания период са прекратени наемните правоотношения за 2 общински 

имота (гр. Бургас и гр. Сеново) и един имот – частна държавна собственост (областна 

администрация Бургас, гр. Средец). Сключен е един нов договор за помещение – 

общинска собственост (община Пещера, с. Капитан Димитриево).
314

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 178 316 лв., в т.ч.  

2 489 лв. задължения за 2016 г. и авансово предплатени вноски за 2018 г. – 308 лв.
315

   

Изплатените наемни вноски през одитирания период съответстват на определените 

в договорите размери. За три договора, сключени с общини Силистра, Кайнарджа и 

Главиница е допуснато неплащане на наемната цена за повече от 3 месеца.
316

 

Към 31.12.2017 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в размер на  

3 110 лв., които са платени през м. март 2018 г.
 317

  

ПП „ГЕРБ“ ползва предоставените под наем помещения, държавна и общинска 

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

на три помещения, за които е допуснато неплащане на наемната цена за повече от три 

месеца. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП.
318

 В регистър на партията са вписани: 

обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието; седалището и адресът на управление; 

уставът; имената на членовете на ръководните и контролните органи и имената на лицата, 

които съгласно устава представляват партията; притежаваните от партията недвижими 

имоти; разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност 

надхвърля 1 000 лв. и наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и 

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

годишният финансов отчет за 2017 г. и отчетите за приходите, разходите и поетите 

задължения във връзка с предизборните кампании за избори за народни представители за 

Народно събрание и за частични избори за кметове, проведени през 2017 г., в които 

партията е участвала: община Кубрат, кметство Лом Черковна, община Бяла; кметство 

Градница, община Севлиево; кметство Гара Орешец, община Димово; кметство Лозенец, 

община Царево; кметство Козаревец, община Лясковец; кметство Гецово, община Разград; 

община Антоново; кметство Бошуля, община Септември; кметство Тръстеник, община 

Иваново; кметство Ябълково, община Димитровград; община Вълчи дол; община Трън; 

кметство Сухаче, община Червен бряг; кметство Генерал Киселово, община Вълчи Дол; 

кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево; кметство Чукарка, община Айтос; 

кметство Нивянин, община Борован; кметство Ракево, община Криводол и кметство 

Попович, община Бяла. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „ГЕРБ“ 

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

одитирания период информация. 

                                                 
313

 Одитни доказателства №№ X/04, X/07 и X/09 
314

 Одитни доказателства № X/07 и № X/09 
315

 Одитни доказателства №№ X/04, X/07 и X/09 
316

 Одитни доказателства №№ X/04, X/07 и X/09 
317

 Одитни доказателства №№ X/04, X/07, X/08 и X/09 
318

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
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Раздел единадесети 

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ 

Политическа партия „Глас народен“ е вписана в регистъра на политическите 

партии на СГС с решение от 18.03.2013 г., по фирмено дело № 98/2013 г. 

Политическата партия се представлява от Светослав Емилов Витков, председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „Глас народен“, с приложена към него 

декларация по образец (с нулева стойност), е представен в Сметната палата, съгласно 

изискванията на ЗПП.
319

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
320

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
321

 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Глас народен“ е организирана и се поддържа 

съобразно утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
322

 и 

индивидуален сметкоплан 
323

, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство. Счетоводното отчитане на стопанските 

операции се осъществява централизирано и е възложено с договор за счетоводно- 

консултантско обслужване на специализирано предприятие.
324

 За обработката на 

счетоводните документи се прилага автоматизирана система, която осигурява 

хронологично регистриране на счетоводните операции и отразяването им в синтетични и 

аналитични регистри. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Глас народен“ за 2017 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
325

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което са спазени разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
326

 

                                                 
319

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
320

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
321

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
322

 Одитно доказателство № XI/01 
323

 Одитно доказателство № XI/02 
324

 Одитно доказателство № ХI/05 
325

 Одитни доказателства №№ XI/02, XI/03 и XI/04 
326

 Одитни доказателства №№ XI/02, XI/03 и XI/04 
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От ПП „Глас народен“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „Глас народен“ отчита приходи в размер на 100 хил. лв.
327

, които се 

формират от следните източници:  
 

От обхвата на проверката са 

изключени приходите от лихви, 

които са определени на етапа на 

планиране като несъществени за 

целите на одита.  

Определени на етапа на 

планиране, като съществени по 

характер за целите на одита са приходите от държавна субсидия в размер на 100 068 лв. 

1.1. ПП „Глас Народен“ е получила над едно на сто от всички действителни гласове 

в изборите за 43-то Народно събрание и съгласно чл. 26 от ЗПП получава държавна 

субсидия. Партията е участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 

26.03.2017 г. в състава на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, няма избрани 

народни представители и не получава държавна субсидия. 

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

100 068 лв. (за първо тримесечие на 2017 г.), съответства на преведената от МФ. 

Счетоводното отчитане на постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по 

определените в индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с 

приетата счетоводна политика на партията.
328

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
329

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
330

 

1.2. По време на планирането на одитната задача на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи  от членски внос.
331

 ПП „Глас народен“ не отчита приходи 

от членски внос за 2017 г.
332

 Съгласно Устава
333

 на партията всеки член е длъжен да плаща 

редовно членския си внос. 

Изискана е информация
334

 от представляващия ПП „Глас народен“ за причините, 

поради които членовете на партията не са платили през 2017 г. дължимия членски внос и 

има ли прекратено членство на основание чл. 13, ал. 1 от Устава. По информация от 

партията, съгласно решение от 26.12.2016 г. на Изпълнителния съвет на ПП „Глас 

народен“, членския внос за 2017 г. ще бъде събран прeз 2018 г.
335

 

Финансирането на дейността на ПП „Глас народен“ за 2017 г. е в съответствие 

със законовите изисквания. 

 

                                                 
327

 Одитни доказателства № XI/03 и № XI/04 
328

 Одитни доказателства №№ 01, XI/02, XI/03 и XI/04 
329

 Одитни доказателства № XI/03 и № XI/04 
330

 Одитни доказателства №№ XI/02, XI/03 и XI/04 
331

 реф. РД-П-6/04.06.2018 г. 
332

 Одитни доказателства № XI/03 и № XI/04 
333

 чл. 12 от Устава на ПП „Глас народен”, приет на 11.11.2012 г. 
334

 писмо, наш изх. № 48-00-296/05.07.2018 г. 
335

 Одитно доказателство № XI/08 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял 

в общия размер 

на приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 100 068 99,82 

2. Приходи от лихви 177 0,18 

 Общо: 100 245 100 
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2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „Глас народен“ са отчетени разходи в размер на 443 хил. лв.
336

, от 

които за регламентирана дейност – 258 хил. лв., административни разходи – 183 хил. лв. и 

финансови разходи – 2 хил. лв.  

От обхвата на проверката сa изключени разходи за: гориво; материали; консумативи 

за наети помещения; пощенски, телефонни и куриерски услуги; правни и счетоводни 

услуги; абонаментни такси; заплати и осигуровки; данъци и такси и други финансови 

разходи. Тези разходи са определени като несъществени по характер за целите на одита. 

Изключени са и отчетените от партията разходи в общ размер на 258 150 лв., извършени 

във връзка с предизборната кампания за избори за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 26.03.2017 г., проверени при одит на Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи, в размер на 83 358 лв., определени  като съществени по 

характер за целите на одита, както следва:  
 

Средствата са изразходвани за: 

закупуване на рекламни материали; 

реклама за популяризиране дейността на 

партията, услуги по договор за медийно 

отразяване; наем на МПС; наеми на 

помещения от физически и юридически лица и предоставени помещения от държавата и 

общините за осъществяване на дейността на партията; услуги предоставени от агенция за 

осъществяване на връзки с обществеността и командировки. Проверените разходи са 

документално обосновани, осчетоводени са съгласно индивидуалния сметкоплан и 

съответстват на отразените във финансовия отчет на политическата партия.
337

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
338

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

ПП „Глас народен“ е получила е над едно на сто от всички действителни гласове в 

изборите за 43-то Народно събрание и съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗПП има право да ползва 

предоставени помещения от държавата и общините за извършване на дейността си. 

Партията е участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г. в 

състава на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, няма избрани народни 

представители и губи правото да ползва помещения – държавна и общинска собственост 

предоставени по реда на ЗПП. 

През одитирания период ПП „Глас народен“ ползва под наем един имот - частна 

общинска собственост и един имот частна държавна собственост, съгласно сключени 

договори, като след изборите за 44-то Народно събрание договорите са прекратени.
339

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 612 лв., в т.ч.  

135 лв. – задължения за 2016 г.
340

 

Изплатените наемни вноски през одитирания период съответстват на определените 

в договорите размери и са плащани в предвидените срокове. 

                                                 
336

 Одитни доказателства № XI/03 и № XI/04 
337

 Одитни доказателства №№ XI/02, XI/03 и XI/04 
338

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
339

 Одитни доказателства №№ XI/04, XI/06 и XI/07 
340

 Одитни доказателства № XI/04 и № XI/06  

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За външни услуги 81 721 

2.  Други разходи 1 637 

  Общо: 83 358 
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ПП „Глас народен“ ползва предоставените под наем помещения, държавна и 

общинска собственост, като след изборите за 44-то Народно събрание договорите за 

ползваните помещения са прекратени.  

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Глас народен“ е 

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

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП.
341

 В публичния регистър на 

партията са вписани: обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието; седалището и 

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

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

наименованията на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки 

с обществеността, които работят с партията; годишният финансов отчет за 2017 г.  

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

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

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел дванадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ 21“ 

Политическа партия „Движение 21“ е вписана в регистъра на политическите партии 

с решение на СГС от 31.07.2003 г., по фирмено дело № 7517/2003 г. 

Политическата партия се представлява от Татяна Дончева Тотева, председател.  

 

I. Организация на финансовата дейност  

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „Движение 21“, с приложена към него 

декларация по образец (с нулева стойност), е представен на Сметната палата, съгласно 

изискванията на ЗПП.
342

  

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
343

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
344

 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „Движение 21“ е получила и е изразходвала суми над 

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

От ПП „Движение 21“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите 

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Движение 21“ е организирана и се поддържа 

съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
345

 и индивидуален 

сметкоплан
346

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

                                                 
341

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
342

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
343

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
344

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
345

 Одитно доказателство № XII/01 
346

 Одитно доказателство № XII/02 
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счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, от специализирано предприятие, на основата на документална 

обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ 

хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

Счетоводната система на ПП „Движение 21“ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Движение 21“ за 2017 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи - дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
347

 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

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

разходи от стопанска дейност.
348

 

От ПП „Движение 21“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „Движение 21“ отчита приходи в размер на 105 123 лв.
349

, които се 

формират единствено от държавна субсидия. 

1.1. ПП „Движение 21“ участва самостоятелно в изборите за 43-то Народно 

събрание, проведени на 05.10.2014 г., няма избрани народни представители, получава над 

едно на сто от всички действителни гласове и съгласно чл. 26 от ЗПП получава държавна 

субсидия. Партията участва в изборите за народни представители за 44-то Народно 

събрание, проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „АБВ – Движение 21“, няма 

избрани народни представители и не получава субсидия след изборите. 

Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия (само за  

I-во тримесечие на 2017 г.) в размер на 105 123 лв. съответства на преведената от МФ. 

Счетоводното отчитане на постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по 

определените в индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с 

приетата счетоводна политика на партията.
350

 

При проверката на счетоводните документи не е установено средства от 

държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица.
351

  

1.2. По време на планирането на одитната задача  на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи от членски внос.
352

 Партията не отчита приходи от 

членски внос за 2017 г.
353

 

Изискана е информация
354

 от представляващия ПП „Движение 21“ по отношение 

спазване разпоредбите на Устава на партията
355

, свързани с набирането на приходи от 

членски внос. По информация от партията за 2017 г. не е събиран членски внос, поради 

решение на Националния съвет, за което не са представени документи в подкрепа на тези 

действия.
356

 

                                                 
347

 Одитни доказателства №№ XII/02, XII/03 и XII/04 
348

 Одитни доказателства №№ XII/02, XII/03 и XII/04 
349

 Одитни доказателства № XII/03 и № XII/04 
350

 Одитни доказателства №№ 01, XII/02, XII/03 и XII/04 
351

 Одитни доказателства № XII/03 и № XII/04 
352

 реф. РД-П-6/04.06.2017 г. 
353

 Одитни доказателства № XII/03 и № XII/04 
354

 писмо, наш изх. № 48-00-297/05.07.2018 г. 
355

 чл. 23, т. 4 от Устава на ПП „Движение 21“, изм. и доп. на 02.04.2016 г. 
356

 Одитно доказателство № XII/05 
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Финансирането на дейността на ПП „Движение 21“ за 2017 г. е в съответствие 

със законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „Движение 21“ са отчетени разходи в размер на 147 хил. лв.
357

, от 

които за регламентирана дейност – 66 хил. лв., административни разходи – 80 хил. лв. и 

финансови разходи – 1 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходи за: гориво, канцеларски и офис 

материали; консумативи за наети помещения; пощенски и телефонни услуги; работни 

заплати  и осигуровки; амортизации, данъци и такси; счетоводни услуги и др., определени 

на етапа на планиране като несъществени по характер за целите на одита. Изключени са и 

отчетените от партията разходи в общ размер на 11 722 лв. – предоставени непарични 

средства за финансиране на предизборната кампания за избори за народни представители за 

Народно събрание, проведени през 2017 г., проверени при одит на Сметната палата по ИК.  

Проверени са разходи, в размер на 39 779 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита. 
 

Разходите са извършени за: наем на 

предоставени помещения – държавна и 

общинска собственост; изготвяне на 

стратегии и анализи във връзка с дейността 

на партията; рекламни услуги и извършени 

услуги от агенции за осъществяване на връзки с обществеността. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
358

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
359

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

ПП „Движение 21“ е получила над едно на сто от действително подадените гласове 

на изборите за 43-то Народно събрание и има право да ползва предоставени по реда на  

чл. 31, ал. 2 от ЗПП помещения, за извършване на дейността си.  

Партията участва в изборите за народни представители за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „АБВ – Движение 21“, няма избрани народни 

представители и губи правото да ползва предоставени по реда на ЗПП помещения.  

През 2017 г. ПП „Движение 21“ ползва под наем 6 имота – частна общинска 

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

като през одитирания период са прекратени наемните правоотношения за шест имота.
360

   

Към 31.12.2017 г. партията ползва един имот – частна общинска собственост, 

предоставен от Столична община
361

, в нарушение на ЗПП.
362

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 12 388 лв. и 

съответстват на определените в договорите размери и са плащани в срок.
363
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 Одитни доказателства № XII/03 и № XII/04 
358

 Одитни доказателства №№ XII/02, XII/03 и XII/04 
359

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
360

 Одитни доказателства № XII/04 и № XII/06 
361

 гр. София, ул. „Бистрица“ № 3, ет.1  
362

 Одитни доказателства №№ XII/04, XII/06 и XII/07 
363

 Одитни доказателства № XII/04 и № XII/06 

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1.  За материали     850 

2.  За външни услуги 38 929 

  Общо: 39 779 
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Политическа партия „Движение 21“ ползва до 26.03.2017 г. предоставените под 

наем помещения, държавна и общинска собственост, при спазване изискванията на ЗПП 

и сключените договори. Към края на одитирания период партията ползва неправомерно 

един имот, предоставен по реда на ЗПП. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Движение 21“ е 

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

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП
364

 – наименованието, седалището 

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

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

наименованието на рекламната агенция, с която партията работи и годишният финансов 

отчет за 2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на 

ПП „Движение 21“ се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и 

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел тринадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ 

(ПП „ДБГ“) 

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

политическите партии на СГС с решение от 30.07.2012 г. по фирмено дело № 492/2012 г.  

През одитирания период политическата партия се представлява от Миглена 

Щилиянова Кунева, председател. От 16.01.2018 г. партията се представлява от Димитър 

Андреев Делчев, председател.
365

 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „ДБГ“, с приложена към него декларация по 

образец (с нулеви стойности), е представен на Сметната палата в срока, съгласно 

изискванията на ЗПП.
366

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
367

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
368

 на ЗСч. 

ПП „ДБГ” е получила и е изразходвала суми над 50 000 лв. и в изпълнение на 

изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е извършен независим финансов одит и заверка на 

ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е приложен към ГФО на 

партията.  

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдената от ръководството на партията счетоводна политика
369

 и индивидуален 

                                                 
364

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
365

 Решение № 6 от 16.01.2018 г. на СГС 
366

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
367

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
368

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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сметкоплан
370

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано, от специализирано счетоводно предприятие, на основата на 

документална обоснованост. Използва се специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ 

хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията.  

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ДБГ“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
371

 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

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

разходи от стопанска дейност.
372

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

През 2017 г. ПП „ДБГ“ отчита приходи в размер на 263 804 лв.  

При извършената проверка е установено, че в приходната част на отчета за 

приходите и разходите, на ред Общо I, вместо 264 хил. лв. е отразена сумата от  

1 835 хил. лв. По представени писмени обяснения от съставителя на ГФО за 2017 г. на 

партията, е допусната техническа грешка, която ще бъде коригирана в ГФО за 2018 г.
373

 

Приходите на партията са се формирани от следните източници:
374

  
 

От обхвата на проверката 

са изключени други приходи, 

определени на етапа на 

планиране като несъществени за 

целите на одита. 

Определени на етапа на 

планиране, като съществени по 

характер за целите на одита са 

приходи в размер на 263 120 лв. 

 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „ДБГ“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, чрез участието 

си в състава на КП „Реформаторски блок“ и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава 

държавна субсидия. Партията участва в изборите за народни представители за  

44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „Реформаторски 

блок – Глас Народен“, няма избрани народни представители и не получава субсидия след 

изборите. 

                                                                                                                                                             
369

 Одитно доказателство № XІIІ/01 
370

 Одитно доказателство № XІІI/02 
371

 Одитни доказателства №№ XІІI/02, ХIІІ/03 и XIІІ/04 
372

 Одитни доказателства №№ XІІI/02, XІІI/03 и XІІI/04 
373

 Одитно доказателство № XІIІ/07 
374

 Одитни доказателства № XІІI/03 и № XIІІ/04  

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 260 706 98,83 

2. Приходи от коалиционен 

партньор 

    2 414   0,92 

3. Други приходи        684   0,25 

 Общо:     263 804  100 
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Отразената в годишния финансов отчет на партията държавна субсидия (само за  

I-во тримесечие на 2017 г.) в размер на 260 706 лв. съответства на преведената от МФ. 

Счетоводното отчитане на постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по 

определените в индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с 

приетата счетоводна политика на партията.
375

 

При проверката на счетоводните документи не е установено средствата от 

държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица.
376

 

1.2. Приходи от коалиционен партньор 

През 2017 г. партията отчита получени приходи от ПП „Демократи за силна 

България“ (ПП „ДСБ“) в размер на 2 414 лв. Средствата са частта на ПП „ДСБ“ от 

неразплатените задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите 

за президент и вицепрезидент на Република България, проведени на 06.11.2016 г., където 

ПП „ДБГ“ е определена за партията, отговорна за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност
377

 на КП „Реформаторски блок“. 

Постъпилите средства са осчетоводени по съответните счетоводни сметки, 

определени в индивидуалния сметкоплан при спазване на счетоводната политика на 

партията.
378

 

1.3. По време на планирането на одитната задача  на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи от членски внос.
379

 Партията не отчита приходи от 

членски внос за 2017 г.
380

 

 Изискана е информация от ПП „ДБГ“
381

 по отношение спазването на Устава на 

партията, във връзка с набирането на приходи от членски внос.
382

 В отговор от партията
383

 

е посочено, че с решение на Изпълнителния съвет
384

, задълженията свързани с плащането 

на членския внос за 2017 г. ще се събират през 2018 г.  

Финансирането на дейността на ПП „ДБГ“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „ДБГ“ са отчетени разходи в размер на 893 хил. лв
. 385

, от които за 

регламентирана дейност – 746 хил. лв., административни разходи – 145 хил. лв. и други 

разходи по финансови операции – 2 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: гориво и поддръжка на 

автомобили; електроенергия и топлоенергия, канцеларски материали; счетоводни, правни, 

застрахователни услуги и охрана, телефонни и куриерски услуги; амортизации; работни 

заплати и социални осигуровки и данъци и такси, определени на етапа на планиране, като 

несъществени по характер за целите на одита. Изключени са и отчетените от партията 

разходи в общ размер на 468 120 лв., извършени във връзка с предизборната кампания за 

избори за народни представители за Народно събрание, проведени през 2017 г., проверени 

при одит на Сметната палата по ИК.  
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 Одитни доказателства №№ 01, XІIІ/02, XIІІ/03 и XIІІ/04 
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 Одитни доказателства № XIІІ/03 и № XIІІ/04 
377

 чл. 164, ал. 2 от ИК 
378

 Одитни доказателства №№ XIІІ/01, XIІІ/02 и XIІІ/04 
379

 реф. РД-П-6/04.06.2018 г. 
380

 Одитни доказателства № XIІІ/03 и № XIІІ/04 
381

 писмо, наш вх. № 48-00-302/11.07.2018 г. 
382

 чл. 12, ал. 1, т. 3 от Устав на ПП „ДБГ“, приет на 01.07.2012 г., изм. от НС на партията на 21.09.2013 г., 

изм. и доп. от НС на 01.10.2016 г., изм. и доп. от НС на партията на 30.09.2017 г. 
383

 писмо, наш вх. № 48-00-302/19.07.2018 г. 
384

 Одитно доказателство № XIІІ/05  
385

 Одитни доказателства № XIІІ/03 и № XIІІ/04 
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Проверени са разходи, в размер на 205 725 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита. 
 

Средствата са разходвани за: 

рекламни материали за популяризиране 

дейността на партията; наеми на 

предоставени помещения от общини и 

областна администрация, от физически 

и юридически лица за офиси на 

партията; граждански договори на сътрудници на партията по местни структури; 

транспортни разходи и организиране и провеждане на партийни мероприятия; 

социологически проучвания; медийно и комуникационно обслужване и други. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
386

 

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията, в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
387

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

ПП „ДБГ“ е парламентарно представена на изборите за 43-то Народно събрание, в 

състава на КП „Реформаторски блок“ и има право да ползва предоставени по реда на  

чл. 31, ал. 1 от ЗПП помещения за извършване на дейността си. Партията участва в 

изборите за народни представители за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., 

в състава на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, няма избрани народни 

представители и губи правото да ползва предоставени по реда на ЗПП помещения.  

През 2017 г. ПП „ДБГ“ ползва под наем 6 имота, в т.ч един – частна държавна 

собственост и пет – частна общинска собственост съгласно сключени договори, като за 

четири
388

 от имотите срокът на договорите е изтекъл след изтичане мандата на 43-то 

Народно събрание.
 389

 

Въпреки, че след изборите за 44-то Народно събрание ПП „ДБГ“ е загубила 

правото да ползва помещения, предоставени от държавата и/или общини, към края на 

одитирания период ползва имотите в нарушение изискванията на ЗПП. 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 2 179 лв., в т.ч.  

605 лв. – платени наемни вноски за 2016 г.
390

 

Към 31.12.2017 г. неразплатените наемни вноски са в размер на 2 132 лв., от които 

1 729 лв. не са начислени, поради непредставяне на първични документи от местни 

структури на партията и 403 лв. – осчетоводени като задължения за плащане.
 391

 

При извършената проверка е установено:
392

 

 а) плащане на месечния наем в срок – по един договор за наем на общински имот – 

община Нова Загора; 

б) неплащане на наемната цена до 3 месеца – по 2 от договорите за наем – с 

Областна администрация Кюстендил и община Силистра; 

                                                 
386

 Одитни доказателства №№ XІІI/02, XІIІ/03 и XIІІ/04 
387

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
388

 Общини: Благоевград, Горна Оряховица, Асеновград и Силистра 
389

 Одитни доказателства № XІІI/04 и № XІІI/06  
390

 Одитни доказателства № XІІI/04 и № XІІI/06 
391

 Одитни доказателства № XІІI/04 и № XІІI/06 
392

 Одитни доказателства № XІІI/04 и № XІІI/06 

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1.  За материали     4 686 

2.  За външни услуги  174 526 

3.  Други разходи 26 513 

  Общо: 205 725 
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в) неплащане на наемната цена за повече от 3 месеца – по 3 от договорите с 

общините Благоевград, Горна Оряховица и Асеновград. 

ПП „ДБГ“ ползва до 26.03.2017 г. предоставените под наем помещения, общинска 

и държавна собственост, при спазване изискванията на ЗПП. След изборите за  

44-то Народно събрание партията ползва неправомерно пет общински и един държавен 

имот, предоставени по реда на ЗПП.  

През 2017 г. е допуснато неплащане на наемната цена за повече от три месеца по 

три договора за отдадени под наем имоти - частна общинска собственост. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

за вписване по реда на ЗПП
393

 – наименованието, седалището и адреса на управление; 

уставът; имената на членовете на ръководните и контролните органи на партията; имената 

на лицата, които съгласно устава представляват партията; наименованието на рекламната 

агенция, с която партията  работи и годишният финансов отчет за 2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „ДБГ” 

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

одитирания период информация. 

 

Раздел четиринадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

(ПП „ДПС“) 
Политическа партия „ДПС“ е вписана в регистъра на политическите партии на СГС 

с решение от 26.04.1990 г., по фирмено дело № 2574/1990 г.  

За одитирания период политическата партия се представлява от Мустафа Сали 

Карадайъ, председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „Движение за права и свободи“, с приложена 

към него декларация по образец (с нулева стойност) е представена на Сметната палата, 

съгласно изискванията на ЗПП.
394

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
395

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
396

 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „ДПС“ е получила и изразходвала суми над 50 000 лв. 

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

одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е приложен 

към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

                                                 
393

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
394

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
395

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
396

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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Счетоводната система на ПП „ДПС“ е организирана и се поддържа съобразно 

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
397

 и индивидуален 

сметкоплан
398

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

действащото законодателство. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, от лица по трудово правоотношение с партията, на основата 

на документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на 

партията. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ДПС“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
399

 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

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

разходи от стопанска дейност.
400

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „ДПС“ отчита приходи в размер на 5 018 145 лв.
401

, които се 

формират от следните източници: 
 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял в общия 

размер на приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 4 511 104 89,90 

2. Членски внос 497 682 9,92 

3. Други продажби (продажба на ДА) 350 - 

4. 
Други приходи (възстановена сума по 

застрахователно събитие) 

220 - 

6. Приходи от лихви 8 789 0,18 

 Общо: 5 018 145 100 

 

От обхвата на проверката са изключени приходите от лихви и от други продажби, 

които са определени на етапа на планиране като несъществени за целите на одита.  

Определени на етапа на планиране, като съществени по характер за целите на одита 

са приходи в размер на 5 009 006 лв. 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „ДПС“ е парламентарно представена партия в 43-то Народно събрание, 

участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., има избрани 

народни представители и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия. 

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

4 511 104 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

                                                 
397

 Одитно доказателство № XIV/01 
398

 Одитно доказателство № XIV/02 
399

 Одитни доказателства №№ XIV/02, XIV/03 и XIV/04 
400

 Одитни доказателства №№ XIV/02, XIV/03 и XIV/04 
401

 Одитни доказателства № XIV/03 и № XIV/04 
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сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.
402

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
403

 

1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „ДПС“ приходи от членски внос за 2017 г. са в размер на  

497 682 лв.
404

  

При проверката на членския внос са изпълнени одитни процедури върху извадкови 

единици – местни структури на партията, отчели приходи от членски внос над 25 000 лв.: 

Добрич, Разград, Търговище, Шумен, Кърджали, Хасково и Пловдив.
405

 

Проверени са първични документи и поименни списъци с членове от посочените 

структури за внесен членски в размер на 204 594 лв., който съставлява 41 на сто от 

отразения в ГФО приход от членски внос.
406

   

Размерът на членския внос е определен с решение
407

 на Централния съвет на 

ДПС.
408

 Определеният месечен размер се плаща авансово, ежемесечно в съответната 

общинска организация на партията. Събирането и отчитането на членския внос в партията 

се осъществява по определен ред за всички организационни структури, като 

председателите на местните съвети събират и отчитат членския внос пред председателите 

на Общинските съвети. Те от своя страна се отчитат пред председателите на съответния 

Областен съвет, които внасят събрания членски внос в счетоводния отдел на партията.  

В проверените първични счетоводни документи, отразяващи постъпилите приходи 

от членски внос, са обозначени източникът на прихода – имената на членовете от 

съответната местна структура. Констатирано е съответствие по стойност спрямо 

осчетоводените приходи от членски внос по съответните счетоводни регистри.
409

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
410

 

Изискана е информация
411

 във връзка с изпълнението на Устава на партията 

свързано с набирането на приходи от членски внос.
412

 По предоставена информация
413

 от 

ПП „ДПС”, членството в партията е израз на лична воля и не са прилагани действия към 

членове, неплатили членския си внос.
414

  

При извършените проверки не е установено получаването на средства от анонимни 

дарители, юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди 

правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски 

дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
415

 

Финансирането на дейността на ПП „ДПС“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

                                                 
402

 Одитни доказателства №№ 01, XIV/01, XIV/02, XIV/03 и XIV/04 
403

 Одитни доказателства № XIV/03 и № XIV/04 
404

 Одитни доказателства №№ XIV/03, XIV/04 и XIV/05 
405

 реф. РД-П-10/06.06.2018 г. 
406

 Одитни доказателства №№ XIV/03, XIV/04, XIV/05 и XIV/06 
407

 Решение № 5 от 28.02.2014 г. 
408

 Одитно доказателство № XIV/07 
409

 Одитни доказателства №№ XIV/03, XIV/04, XIV/05 и XIV/06 
410

 Одитни доказателства №№ XIV/02, XIV/03, XIV/04 и XIV/06 
411

 писмо, наш изх. № 48-00-268/09.07.2018 г. 
412

 чл. 5,  ал. 2, т. 2 от Устава на ПП „ДПС“, приет от Учредителната конференция през 1990 г., посл. изм. и 

доп. от Деветата национална конференция, проведена на 24.04.2016 г.  
413

 Одитно доказателство № XIV/11 
414

 чл. 6, ал. 3, т. 5 от Устава на ПП „ДПС“ 
415

 Одитни доказателства № XIV/03 и № XIV/04 



63 

За 2017 г. от ПП „ДПС“ са отчетени разходи в размер на 5 954 хил. лв.
416

, от които 

за регламентирана дейност – 142 хил. лв., административни разходи – 5 805 хил. лв. и 

финансови разходи – 7 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: канцеларски материали; 

електрическа и топлинна енергия; режийни; хигиенни материали; гориво; рекламни и други 

материали; телефонни услуги; ремонт на автомобили; поддържане на уеб страница; заплати 

и осигуровки; амортизации; данъци и такси; счетоводни услуги и други. Тези разходи са 

определени като несъществени по характер за целите на одита. Изключени са и отчетените 

от партията разходи в общ размер на 2 391 534 лв., извършени във връзка с предизборните 

кампании за избори за народни представители за Народно събрание и за частични избори за 

кметове, проведени през 2017 г., проверени при одити на Сметната палата по ИК.  

Проверени са разходи, в размер на 1 968 608 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита:  
 

Извършените разходи са за: 

закупуване на рекламни и други 

материали; офис консумативи; услуги – 

куриерски, нотариални, транспортни и 

други; поддръжка на автомобили и на 

софтуер; наеми на рекламни 

съоръжения и помещения; медийни 

изяви за отразяване на дейността на 

партията; наеми на помещения от 

физически и юридически лица и 

предоставени помещения от държавата и общините. Проверени са и разходи по сключени 

граждански договори с координатори на партията; командировки в страната и чужбина; 

специфичната дейност на партията (за членство на партията в международни организации 

и алианси) и организиране на форуми. 

От партията са извършени и разходи за 34 дарения в размер на 105 420 лв. 

направени под формата на парични и непарични средства за: обучения; изграждане на 

детски площадки; дарения за читалища, болница и спортни клубове; лечения; 

подпомагане на религиозни настоятелства и други.
417

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
418

 

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
419

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

ПП „ДПС“ е парламентарно представена в 43-то и 44-то Народно събрание и има 

право да ползва предоставени от държавата и общините помещения по реда на  

чл. 31, ал. 1 от ЗПП.  

През одитирания период партията ползва под наем 95 имота – частна общинска 

собственост и 17 имота – частна държавна собственост, съгласно сключени договори, като 

за шест имота
420

, договорите са с изтекъл срок на действие.
421

  

                                                 
416

 Одитни доказателства № XIV/03 и № XIV/04 
417

 Одитни доказателства № XIV/04 и № XIV/08 
418

 Одитни доказателства №№ XIV/02, XIV/03 и XIV/04 
419

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали 772 858 

2.  За външни услуги 829 880 

3.  За граждански договори 188 032 

4.  Други служебни разходи  30 133 

5.  За специфична дейност  36 828 

6.  Други финансови разходи     5 456 

7.  За дарения   105 421 

  Общо: 1 968 608 
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Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 120 182 лв., в т.ч.  

2 131 лв. – задължения за плащане от 2016 г. и съответстват на определените в договорите 

размери. Плащани са в предвидените в договорите срокове, с изключение на един имот, 

предоставен от община Полски Тръмбеш, за който е допуснато неплащане на наемната 

вноска за повече от три месеца.
422

 

Към 31.12.2017 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в размер на 

3 107 лв., които са платени в началото на 2018 г. 
423

 

През одитирания период от партията са сключени 5 нови договора за наем с 

общините Сандански, Троян, Исперих, Горна Оряховица и Областна администрация 

Ямбол и са прекратени договорните отношения за 7 имота, сключени с общините Свищов, 

Брусарци, Кричим, Исперих, Попово, Столична община - район „Надежда“ и Областна 

администрация Ловеч.
424

 

ПП „ДПС“ ползва предоставените под наем помещения, държавна и общинска 

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

на едно помещение, за което е допуснато неплащане на наемната цена за повече от три 

месеца. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП
425

 – обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП; 

годишния финансов отчет за 2017 г., наименованията на социологическите и рекламните 

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

партията работи, информация за имената на физическите лица, предоставили за 

безвъзмездно ползване движими вещи за предизборната кампания
426

, срока на ползването, 

вида и описанието на вещите, както и изискуемите декларации за произход на вещите  и 

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

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание и за 

частични избори за кметове, проведени през 2017 г., в които партията участва: община 

Кубрат, област Разград; кметство Градница, община Севлиево; кметство Глоджево, 

община Ветово; кметство Люляково, община Кърджали; кметство Гара Орешец, община 

Димово; кметство Тръстеник, община Иваново; община Антоново, област Търговище; 

кметство Чукарка, община Айтос; кметство Нивянин, община Борован; кметство Попович, 

община Бяла и кметство Скалак, община Руен. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „ДПС“ 

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

одитирания период информация. 

 

Раздел петнадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”  

(ПП „ДСБ”) 

Политическа партия „Демократи за силна България” е вписана в регистъра на 

политическите партии на СГС с решение от 17.06.2004 г., по фирмено дело № 6019/2004 г. 

През одитирания период партия се представлява от Радан Миленов Кънев, 

председател до 03.10.2017 г. и от 04.10.2017 г. от Атанас Петров Атанасов, председател.
427

 

                                                                                                                                                             
420

 Общини Варна (3 имота), Дупница, Пазарджик и Карлово 
421

 Одитни доказателства № XIV/04 и № XIV/09 
422

 Одитни доказателства № XIV/04 и № XIV/09 
423

 Одитни доказателства № XIV/04 и № XIV/09 
424

 Одитни доказателства № XIV/09 и № XIV/10 
425

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
426

 избори за народни представители за Народно събрание  
427

 Решение № 15 от 04.10.2017 г. на СГС 
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I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „ДСБ“, с приложена към него декларация по 

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

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.
428

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
429

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
430

 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
431

 и индивидуален 

сметкоплан
432

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

действащото законодателство. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, от специализирано счетоводно предприятие, на основата на 

документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на 

партията.  

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ДСБ“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
433

 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

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

разходи от стопанска дейност.
434

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 
За 2017 г. ПП „ДСБ“ отчита приходи в размер на 484 691 лв.

435
, които се формират 

от следните източници:  

                                                 
428

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
429

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
430

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
431

 Одитно доказателство № XV/01 
432

 Одитно доказателство № XV/02 
433

 Одитни доказателства №№ XV/02, XV/03 и XV/04 
434

 Одитни доказателства №№ XV/02, XV/03 и XV/04 
435

 Одитни доказателства № XV/03 и № XV/04  
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№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия, в т.ч. 25 836 лв. медиен пакет 323 786 66,80 

2. Членски внос 15 219   3,14 

3. 

Дарения от физически лица, в т.ч. 11 957 лв. 

предоставени парични и непарични средства от 

издигнати кандидати за избори за народни представители 

139 178 28,72 

4. Други (отписани задължения) 6 503   1,34 

5. Приходи от лихви 5 - 

 Общо: 484 691 100 

 

От обхвата на проверката са изключени други приходи и приходи от лихви, 

определени на етапа на планиране като несъществени по характер за целите на одита. 

Изключени са и средствата за медиен пакет и предоставените средства от кандидати, 

проверени при одит на Сметната палата по ИК.  

Определени на етапа на планиране, като съществени по характер за целите на одита 

са приходите в общ размер на 440 390 лв. 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „ДСБ” е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, в състава на 

КП „Реформаторски блок” и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия. 

Партията участва в изборите за народни представители за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „Нова Република“, няма избрани народни 

представители и не получава субсидия след изборите. 

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

297 950 лв. (само за I-во тримесечие на 2017 г.) съответства на преведената от МФ. 

Счетоводното отчитане на постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по 

определените в индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с 

приетата счетоводна политика на партията.
436

 

При проверката на счетоводните документи не е установено средства от 

държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица.  

1.2. Членски внос 

Отразеният в ГФО за 2017 г. на ПП „ДСБ” членски внос е в размер на 15 219 лв.  

Проверени са първични счетоводни документи, поименни справки и отчети за внесен 

членски внос в размер на 15 219 лв. В проверените приходни касови ордери, квитанции от 

квитанционни книги и поименни списъци, отразяващи постъпилите приходи от членски 

внос на местните структури на партията е обозначен източникът на прихода – имената на 

членовете от съответната местна структура.
437

 Констатирано е съответствие по стойност 

между проверените първични документи и осчетоводените приходи от членски внос.
438

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан на партията.
439

  

Изискана е информация от ПП „ДСБ“
440

 по отношение спазването на Устава на 

партията, във връзка със задължението за плащане на членски внос от членовете на 

партията и приложени ли са изискванията за отпадане и загуба на статута член при 

неплащане в срок от 6 месеца.
441

 По информация от партията
442

, през 2017 г. не е 

                                                 
436

 Одитни доказателства №№ 01, XV/02, XV/03 и XV/04 
437

 Одитно доказателство № XV/10 
438

 Одитни доказателства №№ XV/03, XV/04 и XV/10 
439

 Одитни доказателства № XV/02 и № XV/04  
440

 писмо, наш изх. № 48-00-272/11.07.2018 г. 
441

 чл. 6, ал. 3 от Устава на ПП „ДСБ“ 
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прекратено членство поради неплащането на членския внос от членовете и 

вътрешнопартийният статут на член и симпатизант се обновява непрекъснато и е в 

правомощията на регионалните структури. 

1.3. Дарения от физически лица 

През 2017 г. ПП „ДСБ” получава от 77 физически лица 100 парични дарения, без 

условие в общ размер на 127 221 лв.
443

  

Установените при проверката приходи за финансиране дейността на партията 

съответстват на отчетените.
444

   

По време на проверката не е установено направено в полза на партията дарение от 

едно физическо лице за една календарна година да надхвърля регламентирани от ЗПП 

праг от 10 000 лв. От дарителите, дарили средства в размер над една минимална работна 

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

интернет страницата на ПП „ДСБ“.  

Приходите от получените дарения са документално обосновани, осчетоводени са 

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

финансовия отчет на партията за 2017 г.
445

 

При извършените проверки не е установено получаването на средства от анонимни 

дарители, юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди 

правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски 

дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
446

 

Финансирането на дейността на ПП „ДСБ“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „ДСБ“ са отчетени разходи в размер на 1 142 хил. лв.
447

, от които 

за регламентирана дейност – 914 хил. лв., административни разходи – 226 хил. лв. и 

разходи за лихви – 2 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходите за: ремонтни работи, резервни 

части и почистване; гориво; канцеларски и хигиенни материали; офис техника; материали 

за избори; застраховки, охрана, хостинг, интернет, консумативи за ползвани общински 

имоти; електрическа енергия, вода и топлоенергия; такси; телекомуникационни, 

куриерски и пощенски услуги; счетоводни услуги и одит; заплати и осигуровки; 

амортизации и други, определени на етапа на планиране като несъществени по характер за 

целите на одита. Изключени са и отчетените от партията разходи в размер на 718 576 лв., в 

т.ч. медиен пакет, във връзка с предизборната кампания за избори за народни 

представители за Народно събрание, проверени при одит на Сметната палата по ИК.  

Проверени са разходи, определени на етапа на планиране като съществени по 

характер за целите на одита, в размер на 208 673 лв., както следва: 
 

Разходите са извършени за: 

наем на озвучителна техника; 

реклама в медии и рекламни 

материали; изплатени средства по 

граждански договори за 

технически сътрудници по местни 

структури на партията; 

социологически и политически изследвания; наеми на зали за срещи с членове; медийни и 

                                                                                                                                                             
442

 Одитно доказателство № XV/08 
443

 Одитни доказателства № XV/03 и № XV/04 
444

 Одитни доказателства № XV/03 и № XV/04 
445

 Одитни доказателства №№ XV/02, XV/03 и XV/04 
446

 Одитни доказателства № XV/03 и № XV/04 
447

 Одитни доказателства № XV/03 и № XV/04 

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1. За материали   16 949 

2. За външни услуги 158 510 

3. Отписани вземания   10 000 

4. Други (дарения и благотворителност)   23 214 

 Общо: 208 673 
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транспортни услуги; наеми на предоставени от държавни и общински  имоти и отписани 

вземания във връзка с избори от 2011 г. 

От ПП „ДСБ“ са направени дарения на фондация – за организиране на семинари, 

конференции, политически обучения и дейности в сферата на културата, образованието и 

спорта и на деца в неравностойно положение.
448

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
449

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
450

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

ПП „ДСБ“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, в състава на 

КП „Реформаторски блок“ и има право да ползва предоставени по реда на чл. 31, ал. 1 от 

ЗПП помещения, за извършване на дейността си. Партията участва в изборите за народни 

представители за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., в състава на  

КП „Нова Република“, няма избрани народни представители и губи правото да ползва 

предоставени по реда на ЗПП държавни и общински помещения.  

През одитирания период ПП „ДСБ” ползва под наем 27 имота – частна общинска 

собственост и 2 имота – частна държавна собственост, на един
451

 от които договора е 

прекратен.
452

 За 7 от ползваните имоти
453

 срокът на действие на договорите е изтекъл след 

изборите за 43-то Народно събрание и 12 имоти
454

 се ползват през 2017 г. по договори с 

изтекъл срок на действие.
455

 

Въпреки, че след изборите за 44-то Народно събрание ПП „ДСБ“ е загубила 

правото да ползва помещения, предоставени от държавата и/или общини към края на 

одитирания период партията ползва имотите в нарушение изискванията на ЗПП. 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 23 917 лв., в т.ч.  

12 082 лв. – задължения за плащане от 2016 г. и съответстват на определените в 

договорите размери.
456

   

Към 31.12.2017 г. неразплатените осчетоводени задължения за плащане са в размер 

на 20 668 лв., в т.ч. 8 096 лв. от 2016 г.
457

  

При извършената проверка е установено:
458

  

а) плащане на наемните вноски съгласно определените в договорите размери и 

срокове – за 7
 
ползвани под наем имота;

459
 

б) неплащане на наемната цена до три месеца – за един имот;
460

 

                                                 
448

 Одитни доказателства № XV/04 и № XV/06 
449

 Одитни доказателства №№ XV/02, XV/03 и XV/04 
450

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
451

 Областна администрация област София  
452

 Одитни доказателства № XV/05 и № XV/09 
453

 Общини: Гоце Делчев, Дупница, Разлог, Русе, Стара Загора,Троян и Плевен  
454

 Областна администрация Варна и общини: Перник - 2 имота, Шумен и Столична община - райони: 

„Красна поляна“, „Лозенец“, „Младост“, „Панчарево“, „Подуяне“, „Слатина“, „Средец“ и „Триадица“ 
455

 Одитни доказателства № XV/05 и № XV/09 
456

 Одитни доказателства № XV/04 и № XV/05 
457

 Одитни доказателства № XV/04 и № XV/05 
458

 Одитни доказателства №№ XV/04, XV/05 и XV/09 
459

 Областна администрация Варна и общини: Дупница, Стара Загора, Шумен, Плевен и Столична община - 

райони „Младост“ и „Триадица“ 
460

 Община Русе 
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в) не са осчетоводени задължения за плащане, поради непредставени първични 

документи от местните структури на партията – за 16 ползвани под наем имота, частна 

общинска собственост;
461

 

г) осчетоводени са разходи за наем, но не е извършено плащане за един имот
 
– 

частна държавна собственост;
462

 

д) неплащане на наемната цена за повече от три месеца – за 4 от ползваните 

общински имоти.
463

 

ПП „ДСБ“ ползва до 26.03.2017 г. предоставените под наем помещения, общинска 

и държавна собственост, при спазване изискванията на ЗПП. След изборите за 44-то 

Народно събрание партията ползва неправомерно двадесет и седем общински и един 

държавен имоти, предоставени по реда на ЗПП.  

През 2017 г. е допуснато закъснение при плащането на наемните вноски за повече 

от три месеца по 4 договора за наем на общински имоти и един договор за наем на 

държавен имот, а по 16 договора не са извършвани плащания. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

за вписване по реда на ЗПП
464

 – наименованието, седалището и адреса на управление; 

уставът; имената на членовете на ръководните и контролните органи на партията; имената 

на лицата, които съгласно устава представляват партията; дарителите и видът, размерът, 

стойността и целта на направеното дарение, както и декларации от дарителите за 

произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална 

работна заплата; наименованията на рекламната и социологическа агенции, с които 

партията работи; годишният финансов отчет за 2017 г. и отчета на КП „Нова Република“ 

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

кампания за избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., където ПП „ДСБ“ е определена 

за партия по чл. 164, ал. 2 от ИК. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „ДСБ“ 

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

одитирания период информация. 

 

Раздел шестнадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНИТЕ“  

Политическа партия „Зелените“ е вписана в регистъра на политическите партии на 

СГС с решение от 04.11.2008 г., по фирмено дело № 622/2008 г. 

През одитирания период политическата партия се представлява от Зарица 

Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков. От 01.06.2018 г. партията се представлява 

от Борислав Димитров Сандов и Владислав Панчев Панев – съпредседатели.
465

 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „Зелените“, с приложена към него декларация 

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

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.
466

 

                                                 
461

 Общини: Гоце Делчев, Казанлък, Перник (2 имота), Пловдив (2 имота), Разлог, Самоков, Троян, Хасково, 

Ямбол, Столична община - райони „Красна поляна“, „Лозенец“, „Панчарево“ и „Подуяне“ (2 имота) 
462

 Областна администрация на област София 
463

 Община Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 1), Столична община - райони „Възраждане“, 

„Илинден“ и „Слатина“ 
464

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
465

 Решение № 7 от 17.05.2018 г. на СГС 
466

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 



70 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
467

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от съпредседателите 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
468

 

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

счетоводни стандарти относно формата и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Зелените“ е организирана съобразно утвърдените от 

съпредседателите на партията, счетоводна политика
469

 и индивидуален сметкоплан.
470

 

Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със спецификата на дейността на 

партията, като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни сметки.  

При извършения одит е установено, че от ПП „Зелените“ не е определено 

конкретно лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на партията, с което не са спазени разпоредбите на чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП и 

са нарушени изискванията на счетоводната политика за текущо документиране на 

стопанските операции.
471

 Счетоводното обслужване на партията за 2017 г. и съставянето 

на ГФО е извършено от лице в облигационно правоотношение с партията, по сключен на 

26.03.2018 г. граждански договор.
472

 В резултат от неприлагането на текущо счетоводно
473

 

отчитане е създаден риск от неточности и грешки при въвеждане и осчетоводяване на 

информацията, което е в несъответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство.
474

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Зелените“ за 2017 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
475

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
476

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „Зелените“ отчита приходи в размер на 5 402 лв.
477

, които се 

формират от следните източници:  

 

                                                 
467

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
468

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч  
469

 Одитно доказателство № XVI/01 
470

 Одитно доказателство № XVI/02 
471

 Одитно доказателство № XVI/03 
472

 Одитно доказателство № XVI/03 
473

 Одитно доказателство № XVI/13 
474

 чл. 3, ал. 2 от ЗСч 
475

 Одитни доказателства №№ XVI/02, XVI/04 и XVI/05 
476

 Одитни доказателства №№ XVI/02, XVI/04 и XVI/05 
477

 Одитни доказателства № XVI/04 и № XVI/05 
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ПП „Зелените“ се 

одитира за първи път по ЗПП 

и за постигане на целите на 

одита са извършени тестове 

по същество на всички 

отчетени от партията 

приходи. 

1.1. Членски внос 

Отчетените от ПП „Зелените“ приходи от членски внос за 2017 г. са в размер на  

4 171 лв., постъпили по банков път.
478

 

Редът, размера и начина на плащане на членския внос е регламентиран в 

Правилник за финансовия ред, издаден на основание Устава на ПП „Зелените“.
479

  

В проверените първични счетоводни документи на обща стойност 4 171 лв., 

отразяващи постъпилите приходи от членски внос, е обозначен източникът на прихода – 

имената на членовете, платили членския си внос.
480

 Констатирано е съответствие по 

стойност спрямо осчетоводените приходи от членски внос по съответните счетоводни 

регистри.
481

  

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
482

  

Изискана е информация
483

 във връзка с изпълнение на Устава на ПП „Зелените”
484

, 

свързана със задължението за плащане на членския внос. В отговор от партията е 

посочено, че голяма част от членовете не са активни, като ръководството планира да 

предприеме действия през следващите години, свързани с повишаване събираемостта на 

членския внос.
485

 

1.2. Дарения от физически лица 

През 2017 г. ПП „Зелените” отчита парични дарения без условие от 13 физически 

лица на обща стойност 788 лв. и дарения под условие от 7 физически лица на обща 

стойност 443 лв.
486

 

При извършената проверка на представените от партията документи за получените 

и отчетени приходи от парични дарения е установено, че средствата са обосновани и 

осчетоводени по съответните счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан и 

са отразени във финансовия отчет на партията за 2017 г.
487

  

Не са установени получени дарения над една минимална работна заплата от едно 

физическо лице.
488

 

При извършените проверки не е установено получаването на средства от анонимни 

дарители, юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди 

правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски 

дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
489

 

                                                 
478

 Одитни доказателства №№ XVI/04, XVI/05, XVI/06 и XVI/08 
479

 чл. 22 от Устава на ПП „Зелените”, приет от делегатите на Учредителното събрание на ПП „Зелените“, 

изм. и доп. на Националното събрание на партията на 19-20 декември 2015 г. 
480

 Одитни доказателства №№ XVI/05, XVI/06, XVI/07 и XVI/08 
481

 Одитни доказателства №№ XVI/02, XVI/04 и XVI/05 
482

 Одитни доказателства №№ XVI/01, XVI/02, XVI/04 и XVI/05 
483

 писмо, наш изх. № 48-00-285/11.07.2018 г. 
484

 чл. 10, т. 5 от Устава на ПП „Зелените“ 
485

 Одитно доказателство № XVI/11 
486

 Одитни доказателства № XVI/04 и № XVI/05 
487

 Одитни доказателства №№ XVI/02, XVI/04, XVI/05 и XVI/08 
488

 Одитно доказателство № XVI/04 
489

 Одитни доказателства №№ XVI/02, XVI/04, XVI/05 и XVI/08 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен дял 

в общия размер 

на приходите 

(в %) 

1. Членски внос 4 171 77,00 

2. Дарения от физически лица 1 231 23,00 

 Общо: 5 402 100 
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1.3. ПП „Зелените” е участник в изборите за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „Движение Да България“ и съгласно 

споразумението за образуване на коалицията от 07.02.2017 г., е определена за партията, 

която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с 

предизборната кампания на коалицията.
490

 

Декларираните приходи във връзка с предизборната кампания на коалицията са 

проверени при извършен от Сметната палата одит по ИК
491

, при който е установено, че от 

ПП „Зелените“ са предоставени 28 266 лв. - собствени парични средства, на КП 

„Движение Да България“ за финансиране на кампанията.
492

 

Средствата в размер на 28 266 лв. не са отразени в годишния финансов отчет на 

партията за 2017 г.
493

 

Предвид констатираното несъответствие, свързано с формирането на приходи на 

ПП „Зелените“ за 2017 г. е изискано писмено обяснение от ръководството на 

политическата партия.
494

 По информация от съпредседателя на партията, неотчетените 

приходи ще бъдат включени в следващия годишен финансов отчет на ПП „ Зелените”.
495

 

Установени са приходи в общ размер на 28 266 лв., които не са отразени в ГФО за 

2017 г. на ПП „Зелените“. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „Зелените“ са отчетени 5 548 лв. – административни разходи.
496

 

ПП „Зелените“ се одитира за първи път по ЗПП и за постигане на целите на одита 

са извършени тестове по същество на всички отчетени от партията разходи.
 
 

При извършената проверка на представените от партията документи за извършени 

разходи е установено, че средствата са разходвани за: закупуване на канцеларски 

рекламни материали; наеми на зали за срещи с членове и симпатизанти на партията и 

еднократен наем за ползвано помещение от юридическо лице; хостинг услуги; членски 

внос в европейските структури и други финансови разходи. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан, при спазване на счетоводната политика и съответстват на 

отразените във финансовия отчет на политическата партия.
497

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията, в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
498

 

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

присъщи за политическата партия. 

При одита е установено, че в ГФО на партията за 2017 г. не са отразени извършени 

разходи в размер на 28 266 лв.
499

, които са отчетени в отчета за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на коалицията
500

, в 

която ПП „Зелените“ участва през 2017 г.
 

                                                 
490

 Одитно доказателство № XVI/09 
491

 Одитен доклад № 0600100617 за 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 26.03.2017 г., приет с Решение № 010/24.01.2018 г. на 

Сметната палата 
492

 Единен регистър по Изборния кодекс 
493

 http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/spisyci-125; Одитни доказателства №№ XVI/04, XVI/05 и XVI/08 
494

 Одитно доказателство № XVI/11 
495

 Одитно доказателство № XVI/12 
496

 Одитни доказателства № XVI/04 и № XVI/05 
497

 Одитни доказателства №№ XVI/02, XVI/04, XVI/05 и XVI/10 
498

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
499

 http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/spisyci-125 
500

 избори за народни представители за Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/spisyci-125
http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/spisyci-125
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Предвид констатираното несъответствие, свързано с извършването на разходи от 

ПП „Зелените“ за 2017 г., е изискано писмено обяснение от ръководството на 

политическата партия.
501

 По информация от съпредседателя на партията, неотчетените 

разходи ще бъдат включени в следващия годишен финансов отчет на ПП „ Зелените”.
502

 

Установени са извършени разходи в размер на 28 266 лв., които не са отразени в 

ГФО за 2017 г. на ПП „Зелените“. 

Предвид констатираните несъответствия в приходите и разходите, финансовия 

отчет не представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на  

ПП „Зелените“ за 2017 г. 

 

III. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

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

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

ръководните и контролните органи; имената на лицата, които съгласно устава 

представляват партията; дарителите и видът, размерът, стойността и целта на направените 

дарения или завещания.
503

 В регистъра са вписани и годишният финансов отчет за 2017 г. и 

отчета за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания 

за избори за народни представители за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на 

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

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел седемнадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ (ПП „ЗНС“) 

Политическа партия „Земеделски народен съюз“ е вписана в регистъра на 

политическите партии на СГС с решение от 16.07.1997 г., по фирмено дело № 7509/1997 г. 

Политическата партия се представлява от Румен Маринов Йончев, председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „Земеделски народен съюз“, с приложена към 

него декларация по образец (с нулева стойност), е представен на Сметната палата, 

съгласно изискванията на ЗПП.
504

 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч съставни 

части
505

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

изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от представляващия 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
506

 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията.  

                                                 
501

 Одитно доказателство № XVI/11 
502

 Одитно доказателство № XVI/12 
503

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
504

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
505

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
506

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч  
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От ПП „ЗНС“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и приложимите счетоводни 

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
507

 и индивидуален 

сметкоплан
508

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

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

документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ЗНС“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
509

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
510

 

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

дейност и за учредяване и участия в търговски дружества и кооперации 

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „ЗНС“ отчита приходи в размер на 68 782 лв.
511

, които се формират 

от следните източници:  
 

Проверени са 

всички отчетени от 

партията приходи, 

определени на етапа 

на планиране като 

съществени по 

характер за целите 

на одита. 

 

 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „ЗНС” е парламентарно представена в състава на КП „Български демократичен 

център – Народен съюз“ в 43-то Народно събрание и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП 

получава държавна субсидия. Партията участва в изборите за 44-то Народно събрание, 

                                                 
507

 Одитно доказателство № XVII/01 
508

 Одитно доказателство № XVII/02 
509

 Одитни доказателства №№ XVII/02, XVII/03 и XVII/04 
510

 Одитни доказателства №№ XVII/02, XVII/03 и XVII/04 
511

 Одитни доказателства № XVII/03 и № XVII/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 50104 72,85 

2. Членски внос 10 581 15,38 

3. Приходи от продажби на стоки (вестник) 2 097 3,05 

4. Приходи от продажба на услуги (наеми) 6 000 8,72 

 Общо: 68 782 100 
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проведени на 26.03.2017 г., като част от КП „Реформаторски блок – Глас народен“ няма 

избрани народни представители и губи правото да получава субсидия. 

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

50 104 лв. (за I-во тримесечие на 2017 г.) съответства на преведената от МФ. 

Счетоводното отчитане на постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по 

определените в индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с 

приетата счетоводна политика на партията.
512

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
513

 

1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „ЗНС“ приходи от членски внос за 2017 г. са в размер на  

10 581 лв.
514

  

Проверени са всички първични счетоводни документи, поименни справки и отчети 

от местните структури на партията за внесен членски внос в размер на 10 581 лв.
515

 

Събирането на членския внос е уредено в Устава на партията. Размерът на 

индивидуалния членски внос за 2017 г. е определен с решение
516

 на Управителния съвет 

на ПП „ЗНС“. Съгласно решението членският внос се плаща от партийни членове в 

общинските организации на ПП „ЗНС”, като набраните средства се предават в 

централното ръководство на съюза.
517

  

В проверените първични счетоводни документи, отразяващи постъпилите приходи 

от членски внос е обозначен източникът на прихода – имената на членовете от съответната 

структура. Констатирано е съответствие по стойност между проверените документи и 

осчетоводените приходи от членски внос по съответните счетоводни сметки.
518

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
519

  

При извършените проверки не е установено получаването на средства от анонимни 

дарители, юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди 

правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски 

дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
520

 

Изискана е информация
521

, във връзка със спазване на Устава на ПП „ЗНС“, 

относно задължението за плащане на членски внос от членове на партията.
522

 В получения 

отговор от партията
523

 се пояснява, че голяма част от членове на партията са освободени 

от заплащане на членски внос за 2017 г., поради социални причини.  

1.3. Приходи от продажби на стоки 

ПП „ЗНС“ извършва стопанска дейност – издателска дейност
524

, в съответствие с 

изискванията на чл. 23, ал. 1, т. 6 от ЗПП.
525

 

За 2017 г. от партията са получени приходи от издателска дейност в размер на  

2 097 лв. Приходите са документално обосновани и са осчетоводени по определените в 

                                                 
512

 Одитни доказателства №№ 01, XVII/01, XVII/02, XVII/03 и XVII/04 
513

 Одитни доказателства № XVII/03 и № XVII/04 
514

 Одитни доказателства №№ XVII/03, XVII/04, XVII/05 и XVII/06 
515

 Одитни доказателства №№ XVII/03, XVII/04, XVII/05 и XVII/06 
516

 Одитно доказателство № XVII/07 
517

 Одитни доказателства №№ XVII/04, XVII/05 и XVII/06 
518

 Одитни доказателства №№ XVII/03, XVII/04 и XVII/05 
519

 Одитни доказателства №№ XVII/01, XVII/02, XVII/03 и XVII/04 
520

 Одитни доказателства № XVII/03 и № XVII/04 
521

 писмо, наш изх. № 48-00-288/11.07.2018 г. 
522

 чл. 8, ал. 1, т. 3 от Устава на ПП „ЗНС”, приет на Учредителното събрание на партията на 17.05.1997 г., 

посл. изм. и доп. на 41-я извънреден конгрес на ЗНС, проведен на 09.04.2016 г. 
523

 Одитно доказателство № XVII/09  
524

 Вестник „Народно земеделско знаме“ 
525

 Одитно доказателства № XVII/03 и № XVII/04 
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индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна 

политика на партията.
526

  

1.4. Приходи от продажба на услуги 

ПП „ЗНС“ извършва стопанска дейност – отдаване под наем на собствен недвижим 

имот, в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗПП.  

Партията притежава два недвижими имота, отдадени под наем, от които получава 

приходи за 2017 г. в общ размер на 6 000 лв.
527

 Приходите са документално обосновани и 

са осчетоводени по определените в индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в 

съответствие с приетата счетоводна политика на партията.
528

 

Финансирането на дейността на ПП „ЗНС“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „ЗНС“ са отчетени разходи в размер на 186 хил. лв.
529

, от които за 

административни разходи – 160 хил. лв., финансови разходи – 1 хил. лв. и свързани с 

разрешената от закона стопанска дейност – 25 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходите за: електрическа енергия, вода, 

ремонтни дейности; абонамент и такса обслужване, такси; начислени амортизации; 

заплати; социални осигуровки и надбавки; други разходи и други финансови разходи. 

Тези разходи са определени като несъществени по характер за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 35 513 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита. 
 

Разходите са извършени за: 

покупки на стоки, наеми на помещения 

във връзка с организирани мероприятия, 

реклама, телефонни и куриерски услуги, 

отпечатване и разпространение на 

партиен вестник и други. От партията е 

извършено и парично дарение за утвърждаване на авторитета на земеделската идея сред 

българските жени на сдружение с нестопанска цел, в размер на 3 220 лв.
530

  

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан, при спазване на счетоводната политика и съответстват на 

отразените във финансовия отчет на политическата партия.
531

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
532

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

III. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

за вписване по реда на ЗПП.
533

 В публичния регистър са вписани: обстоятелствата по  

чл. 17 от ЗПП – наименованието; седалището и адресът на управление; уставът; имената 
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 Одитни доказателства №№ XVII/02, XVII/03 и XVII/04 
527

 Одитно доказателство № XVII/08 
528

 Одитни доказателства №№ XVII/02, XVII/03, XVII/04 и XVII/08 
529

 Одитни доказателства № XVII/03 и № XVII/04 
530

 Одитни доказателства №№ XVII/04, XVII/10 и XVII/11  
531

 Одитни доказателства №№ XVII/02, XVII/03 и XVII/04 
532

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
533

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали  3 313 

2.  За външни услуги 28 980 

3.  За дарение   3 220 

  Общо: 35 513 
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на членовете на ръководните и контролните органи; имената на лицата, които съгласно 

устава представляват партията; годишният финансов отчет за 2017 г. и притежаваните от 

партията недвижими имоти. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „ЗНС“ 

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

одитирания период информация. 

 

Раздел осемнадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ“ (ПП „ЗС „Ал. СТАМБОЛИЙСКИ“) 

Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ е вписана в 

регистъра на политическите партии на СГС с решение от 21.04.1993 г., по фирмено дело  

№ 7371/1993 г. 

Политическата партия се представлява от Спас Янев Панчев, председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“, с приложена към 

него декларация по образец (с нулева стойност), е представен в Сметната палата, съгласно 

изискванията на ЗПП.
534

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
535

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
536

 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е получила и е изразходвала 

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

независим финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов 

одитор е приложен към ГФО на партията. 

От ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и 

приложимите счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за 

представяне в Сметната палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е организирана и се 

поддържа съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
537

 и 

индивидуален сметкоплан
538 

 в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е 

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

аналитични счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, от лице в трудово правоотношение с партията,
539

 на 

основата на документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен 

софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитични регистри. 

 Счетоводната система на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е организирана и се 

поддържа в съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

                                                 
534

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
535

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
536

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
537

 Одитно доказателство № XVIII/01 
538

 Одитно доказателство № XVIII/02 
539

 Одитно доказателство № XVIII/09 
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3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ за 2017 г. не са 

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

кооперации.
540

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което са  спазени  разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
541

 

От ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ са спазени законовите забрани за извършване на 

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

1.1. За 2017 г. ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ отчита приходи в размер на  

77 809 лв.,
542

 които се формират от държавна субсидия. 

ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е парламентарно представена в 43-то Народно 

събрание, чрез участието си в състава на КП „БСП лява България“, и съгласно чл. 25, ал. 1 

от ЗПП получава държавна субсидия. Партията е участник в изборите за 44-то Народно 

събрание, проведени на 26.03.2017 г., като част от състава на КП „БСП за България“, има 

избран народен представител и получава държавна субсидия. 

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

77 809 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния сметкоплан 

счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на партията.
543

 

При проверката на счетоводните документи не е установено средства от 

държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица.
544

   

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
545

 

1.2. По време на планирането на одитната задача на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи  от членски внос.
546

 ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ не 

отчита приходи от членски внос за 2017 г. Съгласно Устава
547

 на партията всеки член е 

длъжен да плаща редовно членския си внос. 

Изискана е информация
548

 от представляващия ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ за 

причините, поради които членовете на партията не са платили през 2017 г. дължимия 

членски внос. По информация от партията,
549

 съгласно протокол от заседание на 

Националния съвет на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ от 11.06.2016 г., е взето решение да не 

се събира членски внос през 2017 г.  

Финансирането на дейността на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ за 2017 г. е в 

съответствие със законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

                                                 
540

 Одитни доказателства №№ XVIII/02, XVIII/03 и XVIII/04 
541

 Одитни доказателства №№ XVIII/02, XVIII/03 и XVIII/04 
542

 Одитни доказателства № XVIII/03 и № XVIII/04 
543

 Одитни доказателства №№ 01, XVIII/02, XVIII/03 и XVIII/04 
544

 Одитни доказателства № XVIII/03 и № XVIII/04 
545

 Одитни доказателства №№ XVIII/02, XVIII/03 и XVIII/04 
546

 реф. РД-П-6/04.06.2018 г. 
547

 чл. 9, б. „д” от Устава на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“, приет на 12.02.2005 г., посл. изм. на 30.11.2013 г. 
548

 писмо, наш изх. № 48-00-350/09.07.2018 г. 
549

 Одитно доказателство № XVIII/08 
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За 2017 г. от ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ са отчетени разходи в размер на  

94 хил. лв.,
550

 от които за регламентирана дейност – 74 хил. лв., административни разходи 

– 19 хил. лв. и финансови разходи – 1 хил. лв. 

От обхвата на проверката сa изключени разходи за: гориво; материали; 

консумативи за наети помещения; пощенски, телефонни и куриерски услуги; одит; 

абонаментни такси; амортизации; заплати и осигуровки; представителни и други 

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

Изключени са и отчетените от партията разходи в общ размер на 3 908 лв., извършени във 

връзка с предизборната кампания за избори за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 26.03.2017 г., проверени при одит на Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи, в размер на 32 723 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита, както следва: 
 

Средствата са изразходвани за: 

организиране и провеждане на мероприятия; 

закупуване на рекламни материали за 

популяризиране дейността на партията; наеми 

на предоставени помещения от държавата и 

общините за осъществяване дейността на 

партията; командировки и други. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
551

 

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
552

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е парламентарно представена в 43-то Народно 

събрание, чрез участието си в състава на КП „БСП лява България“ и участник в изборите 

за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., като част от състава на КП „БСП за 

България“, има избран народен представител и съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗПП има право да 

ползва предоставени помещения от държавата и общините за извършване на дейността си.  

През одитирания период ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ ползва под наем 8 имота, от 

които – 7 частна общинска собственост и един имот – частна държавна собственост, 

съгласно сключени договори, като за един
553

 от имотите договорът е с изтекъл срок на 

действие.
554

 През одитирания период са прекратени наемните правоотношения за един 

общински имот (гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 27).
555

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 5 713 лв. и 

съответстват на определените в договорите размери и срокове, с изключение на един 

договор, сключен с община Гоце Делчев, за който е допуснато неплащане на наемната 

цена за повече от три месеца.
556

 

ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ ползва предоставените под наем помещения, 

държавна и общинска собственост при спазване изискванията на ЗПП и на сключените 

                                                 
550

 Одитни доказателства № XVIII/03 и № XVIII/04 
551

 Одитни доказателства №№ XVIII/02, XVIII/03 и XVIII/04 
552

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
553

 гр. Пловдив, ул. „Д-р Вълкович“ № 3 
554

 Одитни доказателства №№ XVIII/04, XVIII/05, XVIII/6 и XVIII/07 
555

 Одитни доказателства №№ XVIII/05, XVIII/06 и XVIII/07 
556

 Одитни доказателства № XVIII/04 и № XVIII/06 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали  1 984 

2.  За външни услуги 20 398 

3.  За наеми  5 713 

4.  Други разходи  4 628 

  Общо: 32 723 
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договори, с изключение на едно помещение, за което е допуснато неплащане на наемната 

цена за повече от три месеца. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ 

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

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП.
557

 В публичния регистър на 

партията са вписани: обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието; седалището и 

адресът на управление; устава; имената на членовете на ръководните и контролните 

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

годишният финансов отчет за 2017 г.  

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ се води публичен регистър, в който е оповестена 

изискуемата и възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел деветнадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ“ (ПП „НФСБ“) 

Политическа партия „Национален фронт за спасение на България“ е вписана в 

регистъра на политическите партии с решение на СГС от 11.07.2011 г., по фирмено дело 

№ 358/2011 г. 

Политическата партия се представлява от Валери Симеонов Симеонов, 

председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „НФСБ“, с приложена към него декларация по 

образец (с нулева стойност) е представена на Сметната палата, съгласно изискванията на 

ЗПП.
558

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
559

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
560

 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводното отчитане на партията е централизирано и е възложено с договор за 

счетоводно-консултантско обслужване на специализирано счетоводно предприятие.
561

  

Извършените стопански операции са отчетени съобразно утвърдения от 

председателя на партията индивидуален сметкоплан
562

 и прилаганата счетоводна 
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 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
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 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
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 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
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 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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 Одитно доказателство № XIX/03 
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политика
563

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

действащото законодателство. За обработка на счетоводните документи се прилага 

специализиран счетоводен софтуер, който осигурява хронологичното регистриране на 

счетоводните операции и отразяването им в синтетични и аналитични регистри. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „НФСБ“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
564

 

При извършените документални проверки не се установени основания за 

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

разходи от стопанска дейност.
565

 

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

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „НФСБ“ отчита приходи в размер на 1 568 261 лв.
566

, които се 

формират от следните източници:  
 

От обхвата на 

проверката са изключени 

приходите от 

коалиционни партньори, 

предоставени за 

финансиране на 

предизборната кампания 

на КП „Обединени 

патриоти – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“ за 

избори за народни представители за 44-то Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г., 

проверени при одит на Сметната палата по ИК.  

Определени на етапа на планиране, като съществени по характер за целите на одита 

са приходи в размер на 1 519 783 лв. 

1.1. Държавна субсидия 

ПП „НФСБ“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, като част от 

състава на КП „Патриотичен фронт“, участва в изборите за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., като част от състава на КП „Обединени патриоти – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“ има избрани народни представители и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП 

получава държавна субсидия. 

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

1 498 913 лв. съответства на преведената от МФ. Приходите от държавна субсидия са 

осчетоводени по счетоводните сметки, определени в индивидуалния сметкоплан, при 

спазване на счетоводната политика на партията.
567
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 Одитно доказателство № XIX/02 
563

 Одитно доказателство № XIX/04 
564

 Одитно доказателство № XIX/05 
565

 Одитни доказателства №№ XIX/01, XIX/02 и XIX/05 
566

 Одитни доказателства № XIX/01 и № XIX/05 
567

 Одитни доказателства №№ 01, XIX/01, XIX/02, XIX/04 и XIX/05 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 1 498 913 96,00 

2. Членски внос      20 870   1,00 

3. 

Предоставени парични средства 

от коалиционни партньори - 

избори за Народно събрание 

    48 478   3,00 

 Общо: 1 568 261 100 
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При проверката на счетоводните документи не е установено средства от държавна 

субсидия да са предоставяни за обезпечение на вземания на трети лица.
568

 

1.2. Членски внос 

Отразеният в ГФО за 2017 г. на ПП „НФСБ“ членски внос е в размер на 20 870 лв.
569

 

При планирането на одита за проверката на членския внос са определени да се 

извършат одитни процедури върху извадкови единици: местни структури на партията в 

Бургас – братя Миладинови, Бургас – Зорница, Варна - ПО Аксаково, Варна - ПО Одесос, 

Варна – Младост, Варна – Одесос, Дългопол, София Първична и Нови Пазар, област 

Шумен.
570

  

При проверката на първичната документация е констатирано, че отразените 

приходи от местната структура на партията в гр. Варна – ПО Одесос, в размер на  

1 957 лв. са парични потоци от събран и внесен членски внос, в т.ч. 612 лв. остатък от 

предходна година, от други местни структури
571

 на партията във Варна.
572

 Реално 

получените приходи от членски внос са в размер на 19 525 лв., или с 1 345 лв. по-малко от 

отчетените в ГФО за 2017 г. 

Съгласно представените писмени обяснения
573

 от съставителя на ГФО на  

ПП „НФСБ”, е допусната техническа грешка в резултат от обобщаване на данните от 

местната структура на партията в гр. Варна – ПО Одесос (централна каса за Варна), като 

намалението на членския внос ще бъде отчетено в годишния финансов отчет на партията 

за 2018 г. 

На етап изпъление на одита, предвид констатираното несъответствие между 

отчетените и установените по време на проверката приходи от членски внос, са 

определени да се извършат одитни процедури върху нови извадкови единици – местни 

структури на партията, отчели приходи от членски внос над 400 лв.: Бургас – братя 

Миладинови, Бургас – Зорница, Бургас – ЦГЧ, Айтос, Камено, Варна – ПО Аксаково, 

Варна – Младост, Варна – Одесос, Дългопол, Сухиндол, Златоград, София Първична, 

Казанлък и Нови Пазар, област Шумен.
574

 

Проверени са първични документи, поименни справки и отчети за внесен членски 

внос в размер на 9 148 лв., който представлява 47 на сто от констатирания по време на 

одита общ приход от членски внос в размер на 19 525 лв.
575

 

Формирането на приходите на партията от членски внос се осъществява съгласно 

Вътрешните правила за организацията на финансовата и деловодната дейност и указания 

за събиране на членски внос и водене на счетоводна документация. Членският внос се 

начислява ежемесечно и се заплаща от партийни членове в местната организация или в 

централата на партията срещу издаван приходен касов документ.
576

 

В проверените първични счетоводни документи, отразяващи постъпилите приходи 

от членски внос на 14-те местни структури на партията e обозначен източникът на 

прихода – имената на членовете от съответната местна структура. Констатирано е 

съответствие по стойност между проверените първични документи и осчетоводените 

приходи от членски внос.
577

 

                                                 
568

 Одитни доказателства № XIX/01 и № XIX/05 
569

 Одитни доказателства №№ XIX/01, XIX/05 и XIX/06 
570

 реф. РД-П-11/06.06.2018 г. 
571

 Варна – Младост, Варна – Одесос, Варна – Приморски, Варна - Аспарухово и Варна – Владиславово 
572

 Одитни доказателства №№ XIX/05, XIX/06 и XIX/14 
573

 Одитно доказателство № XIX/07 
574

 реф. РД-И-11.1/08.10.2018 г. 
575

 Одитни доказателства №№ XIX/01, XIX/05, XIX/06 и XIX/08 
576

 Одитно доказателство № XIX/09 
577

 Одитни доказателства №№ XIX/01, XIX/05, XIX/06 и XIX/08 
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Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
578

 

 Изискана е информация от представляващия ПП „НФСБ“
579

 във връзка с 

изпълнението на Устава на партията, свързано със задължението за плащане на членски 

внос от членовете.
580

 В отговор от ПП „НФСБ“
581

 е посочено, че през 2017 г. поради 

неплащане на членски си внос са прекратени правата: да избират и да бъдат избирани в 

органите на ПП „НФСБ“ и в органите на централната и местни власти
582

 на 0,90 на сто от 

общия брой членове, но същите продължават да членуват в партията. 

 При извършените проверки не е установено получаването на средства от анонимни 

дарители, юридически лица, еднолични търговци, религиозни институции, чужди 

правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски 

дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
583

 

Финансирането на дейността на ПП „НФСБ“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. Установени са отчетени повече приходи от членски внос в 

размер на 1 345 лв. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „НФСБ“ са отчетени разходи в размер на 1 471 хил. лв.
584

, от които 

за разходи по икономически елементи – 1 468 хил. лв. и финансови разходи – 3 хил. лв.  

От обхвата на проверката се изключват разходи за: гориво; инвентар под прага на 

дълготрайни материали активи; канцеларски и хигиенни материали; консумативи за наети 

помещения; пощенски и телефонни услуги; заплати и осигуровки; амортизации; данъци и 

такси; счетоводни и други услуги, определени като несъществени по характер за целите на 

одита. Изключени са и отчетените от партията разходи в общ размер на 304 767 лв., 

извършени във връзка с предизборната кампания за избори за народни представители за 

44-то Народно събрание, проверени при одит на Сметната палата по ИК.  

Проверени са разходи, определени като съществени по характер за целите на одита, 

в размер на 843 535 лв., като следва: 
 

Средствата са изразходвани за: 

закупуване на рекламни материали; наеми на 

помещения от физически и юридически лица и 

предоставени помещения от държавата и 

общините, както и еднократни наеми на зали; 

транспортни услуги за мероприятия и срещи с 

партийните организации; социологически 

проучвания, рекламно и информационно обслужване, правни услуги и граждански 

договори, сключени с координатори на партията, командировки и други.  

През одитирания период от ПП „НФСБ“ са направени парични дарения в размер на 

1 500 лв. на народни читалища за провеждане на фестивал на занаятите и за традиционно 

мероприятие на народното творчество. Даренията са документално обосновани с договори 

за дарения и протоколи за приемане на дарението между дарителя и надарения.
585

 

                                                 
578

 Одитни доказателства №№ XIX/01, XIX/02, XIX/04 и XIX/05 
579

 писмо, изх. № 48-00-303/09.07.2018 г. 
580

 чл. 8, т. 5 от Устава на ПП „НФСБ“, приет на 17.05.2011 г., посл. изм. и доп. на 28.10.2017 г.  
581

 Одитно доказателство № XIX/10 
582

 чл. 7, т. 2, т. 3 и т. 4 от Устава на ПП „НФСБ“ 
583

 Одитни доказателства № XIX/01 и № XIX/05 
584

 Одитни доказателства № XIX/01 и № XIX/05 
585

 Одитни доказателства №№ XIX/01, XIX/05 и XIX/11 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали  38 324 

2.  За външни услуги 775 602 

3.  Други  29 609 

  Общо: 843 535 
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Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
586

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
587

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

 ПП „НФСБ“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, като част от 

състава на КП „Патриотичен фронт“, участва в изборите за 44-то Народно събрание, 

проведени през 2017 г., като част от състава на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА 

и ВМРО“ и има право да ползва помещения, предоставени по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗПП. 

През одитирания период ПП „НФСБ“ ползва под наем 54 имота – частна общинска 

собственост и 2 имота – частна държавна собственост, съгласно сключени договори, като 

за един имот
588

 договора е изтекъл, не е подновен и продължава да се ползва през 

одитирания период (подновен м. март 2018 г.).
589

  

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 21 722 лв., в т.ч. 

364 лв. задължения за плащане от 2016 г., 431 лв. осчетоводени през 2017 г. наемни 

вноски от 2016 г. и авансово платени наеми
590

 за 2018 г. в размер на 50 лв. за два имота.
591

 

Изплатените наемни вноски съответстват на определените в договорите размери и 

са плащани в предвидените срокове, с изключение на един имот
592

, за който поради 

непредставени своевременно в счетоводството на партията фактури за наем на стойност 

68 лв. (6 наемни вноски), същите са платени и осчетоводени през м. февруари 2018 г.
593

  

През одитирания период от партията са сключени нови 8 договори за наем, от 

които 6 с общини: Цар Калоян, Тополовград, Стражица, Видин, Нови Пазар и Русе и  

2 договора с областни администрации: Велико Търново и Смолян. Подновени са  

12 договора с общини: Кюстендил, Асеновград, Троян, Пловдив, Димитровград, Айтос, 

Бяла Слатина, Севлиево, Провадия, Трявна, Бургас и Силистра. Прекратени са 

договорните отношения за 13 имота – Тунджа, Раднево, Троян, Правец, Каварна, Балчик, 

Червен бряг, Етрополе, Антоново, Вълчи дол, Добрич, Свиленград и Габрово.
594

 

ПП „НФСБ“ ползва предоставените под наем помещения, държавна и общинска 

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

на едно помещение, за което е допуснато неплащане на наемната цена за повече от три 

месеца. 

 

IV. Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП.
595

 В регистъра са вписани обстоятелствата по 

чл. 17 от ЗПП: наименованието, седалището и адресът на управление; устава; имената на 

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

                                                 
586

 Одитни доказателства №№ XIX/01, XIX/02 и XIX/05 
587

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
588

 Община Самоков 
589

 Одитни доказателства №№ XIX/05, XIX/12 и XIX/13 
590

 за два имота в гр. Русе и гр. Генерал Тошево 
591

 Одитни доказателства № XIX/05 и № XIX/12 
592

 гр. Троян 
593

 Одитни доказателства №№ XIX/05, XIX/12 и XIX/13 
594

 Одитно доказателство № XIX/13 
595

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
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устава представляват партията; информация за имената на физическите лица, 

предоставили за безвъзмездно ползване движими вещи за предизборната кампания, срока 

на ползването, вида и описанието на вещите
596

; наименованията на социологическите и 

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

които работят с партията; годишният финансов отчет за 2017 г. и отчети за приходите, 

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

народни представители за Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г. и за частични 

избори за кмет на кметство Гецово, община Разград, проведени на 30.04.2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на 

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

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел двадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ“  

Политическа партия с наименование „Политически клуб „Екогласност“ е вписана в 

регистъра на политическите партии с решение на СГС от 23.04.1990 г., по фирмено дело  

№ 2471/1990 г. 

Политическата партия се представлява от Емил Ценов Георгиев, председател. 

 

I. Организация на финансовата дейност  

1. Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „ПК Екогласност“, с приложена към него 

декларация по образец (с нулева стойност), е представен в Сметната палата, съгласно 

изискванията на ЗПП.
597

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
598

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

с изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
599

 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „ПК Екогласност“ е получила и е изразходвала суми 

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

независим финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов 

одитор е приложен към ГФО на партията. 

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

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „ПК Екогласност“ е организирана и се поддържа 

съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
600

 и 

индивидуален сметкоплан
601 

в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е 

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

аналитични счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, на основата на документална обоснованост чрез 

                                                 
596

 избори за народни представители за Народно събрание, проведени на 26.03.2017 г.  
597

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
598

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
599

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
600

 Одитно доказателство № XX/01 
601

 Одитно доказателство № XX/02 
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използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното 

отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ПК Екогласност“ за 2017 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
602

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което са спазени  разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
603

 

От ПП „ПК Екогласност“ са спазени законовите забрани за извършване на 

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

 

II. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

1.1. За 2017 г. ПП „ПК Екогласност“ отчита приходи в размер 77 809 лв.,
604

 които 

се формират от държавна субсидия. 

ПП „ПК Екогласност“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, 

чрез участието си в състава на КП „БСП лява България“ и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП 

получава държавна субсидия. Партията е участник в изборите за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., като част от състава на КП „БСП за България“. На основание 

подписан договор за създаване на коалиция „БСП за България“
605

 и съгласно чл. 25, ал. 2 

от ЗПП, ПП „ПК Екогласност“ получава държавна субсидия. 

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

77 809 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.
606

 

При проверката на счетоводните документи не е установено средства от 

държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица.
607

  

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
608

 

1.2. По време на планирането на одитната задача на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи от членски внос.
609

 ПП „ПК Екогласност“ не отчита 

приходи от членски внос за 2017 г.
610

 Съгласно Устава
611

 на партията всеки член е длъжен 

да плаща редовно членския си внос. 

                                                 
602

 Одитни доказателства №№ XX/02, XX/03 и XX/04 
603

 Одитни доказателства №№ XX/02, XX/03 и XX/04 
604

 Одитни доказателства № XX/03 и № XX/04 
605

 Одитнo доказателствo № XX/07 
606

 Одитни доказателства №№ 01, XX/02, XX/03 и XX/04 
607

 Одитни доказателства № XX/03 и № XX/04 
608

 Одитни доказателства №№ XX/02, XX/03 и XX/04 
609

 реф. РД-П-6/04.06.2018 г. 
610

 Одитни доказателства № XX/03 и № XX/04 
611

 чл. 25, т. 3 от Устава на ПП „ПК Екогласност“ приет на ІІ-та Национална конференция на партията, посл. 

изм. и доп. на VІ-та Национална конференция на „ПК Екогласност“ на 11.02.2006 г. 
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Изискана e информация
612

 от представляващия ПП „ПК Екогласност“ за 

причините, поради които членовете на партията не са платили през 2017 г. дължимия 

членски внос. По информация от партията, съгласно протокол от заседание на 

Националния изпълнителния съвет на партията от 02.01.2017 г. е взето решение да не се 

събира членски внос през 2017 г.
613

 

Финансирането на дейността на ПП „ПК Екогласност“ за 2017 г. е в 

съответствие със законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „ПК Екогласност“ са отчетени разходи в размер на 80 хил. лв.,
614

 от 

които за регламентирана дейност – 77 хил. лв. и административни разходи – 3 хил. лв. 

От обхвата на проверката сa изключени разходи за: гориво; материали; одит; 

консумативи за наети помещения; пощенски, телефонни и куриерски услуги; 

абонаметнтни такси; амортизации; данъци и такси и други финансови разходи, 

определени като несъществени по характер за целите на одита. Изключени са и 

отчетените от партията разходи в общ размер на 9 353 лв., извършени във връзка с 

предизборната кампания за избори за народни представители за Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., проверени при одит на Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи, в размер на 52 821 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита, както следва:  
 

Средствата са изразходвани за: 

хонорари на сътрудниците на партията за 

извършените от тях организационни 

дейности, поддръжка на сайта, организиране 

и участие в мероприятия; закупуване на 

рекламни материали; пресконференции; наеми на помещения от физически и юридически 

лица; транспортни услуги и командировки.  

През одитирания период от партията е направено парично дарение на физическо 

лице за обучение, в размер на 1 000 лв. Дарението е документално обосновано с акт за 

дарение между дарителя и надарения и е осчетоводено.
615

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
616

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
617

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

III. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „ПК Екогласност“ е 

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

възнилналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП.
618

 В публичния регистър на 

партията са вписани: обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието; седалището и 

адресът на управление; устава; имената на членовете на ръководните и контролните 

                                                 
612

 писмо, изх. № 48-00-273/26.04.2018 г. 
613

 Одитнo доказателствo № XX/06 
614

 Одитни доказателства № XX/03 и № XX/04 
615

 Одитни доказателства №№ XX/03, XX/04 и XX/05 
616

 Одитни доказателства №№ XX/02, XX/03 и XX/04 
617

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
618

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За външни услуги 41 024 

2.  Други разходи 11 797 

  Общо: 52 821 
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органи на партията; имената на лицата, които съгласно устава представляват партията; 

безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, видът на 

услугите и годишният финансов отчет за 2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „ПК 

Екогласност“ се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и 

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел двадесет и първи 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ТРАКИЯ”  

Политическа партия с наименование „Политически клуб „Тракия“ е вписана в 

регистъра на политическите партии с решение на СГС от 19.04.2001 г., по фирмено дело  

№ 886/2001 г.  

Политическата партия се представлява от Стефан Венелинов Начев, председател. 

 

І. Организация на финансовата дейност 

1.Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „Политически клуб Тракия“, с приложена към 

него декларация по образец (с нулева стойност), е представен на Сметната палата, 

съгласно изискванията на ЗПП.
619

 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч съставни 

части.
620

 Формата, структурата и начинът на представяне на ГФО са в съответствие с 

изискванията на чл. 34 от ЗПП.  

Финансовият отчет на политическата партия е подписан от представляващия 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на ЗСч.
621

 

През одитирания период ПП „Политически клуб Тракия“ е получила и е 

изразходвала суми над 50 000 лв. и в изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗПП е 

извършен независим финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия 

финансов одитор е приложен към ГФО на партията.  

От ПП „Политически клуб Тракия“ са спазени изискванията на ЗПП, ЗСч и 

приложимите счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за 

представяне в Сметната палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Политически клуб Тракия“ е организирана и се 

поддържа съобразно утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
622

 и 

индивидуален сметкоплан
623

, в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, 

определени в действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е 

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

аналитични счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се 

осъществява централизирано, от специализирано предприятие
624

, на основата на 

документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на 

партията. 

Счетоводната система на ПП „Политически клуб Тракия“ е организирана и се 

поддържа в съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

                                                 
619

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
620

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
621

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч  
622

 Одитно доказателство № XXI/01 
623

 Одитно доказателство № XXI/02 
624

 Одитно доказателство № XXI/03 
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3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Политически клуб Тракия“ за 2017 г. не са 

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

кооперации.
625

 

При проверката на документацията е установено, че партията не е отчела приходи 

от стопанска дейност извън разрешената и разходи от стопанска дейност, различна от 

разрешената, с което е спазила разпоредбите на чл. 22 от ЗПП.
626

 

От ПП „Политически клуб Тракия“ са спазени законовите забрани за извършване 

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

 

ІІ. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

1.1. За 2017 г. ПП „Политически клуб Тракия“ отчита приходи в размер на  

58 389 лв.
627

, които се формират от държавна субсидия.  

ПП „Политически клуб Тракия“ участва в изборите за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., като част от състава на КП „БСП за България“. На основание 

сключен договор между коалиционните партньори
628

 и съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗПП 

партията получава държавна субсидия. 

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

58 389 лв. съответства на преведената от МФ за 2017 г. Счетоводното отчитане на 

постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по определените в 

индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна 

политика на партията.
629

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
630

 

1.2. По време на планирането на одитната задача, на основата на извършен преглед 

на предоставената информация от политическите партии е определена същественост по 

характер за отчетените приходи от членски внос.
631

 ПП „Политически клуб Тракия“ не 

отчита приходи от членски внос за 2017 г. Съгласно Устава на партията членският внос е 

доброволен
632

 и се събира по ред, определен от Председателството на партията.
633

  

Финансирането на дейността на ПП „Политически клуб Тракия“ за 2017 г. е в 

съответствие със законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „Политически клуб Тракия“ са отчетени административни разходи 

в размер на 36 362 лв.
634

 

ПП „Политически клуб Тракия“ се одитира за първи път по ЗПП и за постигане на 

целите на одита са извършени тестове по същество на всички отчетени от партията разходи.  

Проверените разходи са извършени за: закупуване на материали; счетоводно 

обслужване; наем от юридическо лице на помещения във връзка с извършване дейността 

на партията; абонамент на печатно издание; юридически и правни услуги за 

                                                 
625

 Одитни доказателства №№ XXI/02, XXI/04 и XXI/05 
626

 Одитни доказателства №№ XXI/02, XXI/04 и XXI/05 
627

 Одитни доказателства № XXI/04 и № XXI/05 
628

 Одитнo доказателствo № XX/07 
629

 Одитни доказателства №№ 01, XXI/01, XXI/02, XXI/04 и XXI/05 
630

 Одитни доказателства №№ XXI/04 и XXI/05 
631

 реф. РД-П-6/04.06.2018 г. 
632

 чл. 19 от Устава на ПП „Политически клуб „Тракия“, изм. и доп. на Национална конференция на 

партията, проведена на 09.11.2013 г.   
633

 Одитно доказателство № XXI/07 
634

 Одитни доказателства № XXI/04 и № XXI/05 
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пререгистрация на партията; куриерски услуги; заплати и социални осигуровки; 

закупуване на гориво за автомобили, предоставени от физически лица на партията за 

безвъзмездно ползване във връзка с осъществяване на дейността; банкови и нотариални 

такси и други.
635

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан, при спазване на счетоводната политика и съответстват на 

отразените във финансовия отчет на политическата партия.
 636

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
637

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

 ІІІ. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Политически клуб 

„Тракия“ е установено, че e създаден и се води публичен регистър, в който са оповестени 

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП.
638

 В регистъра са оповестени 

обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието; седалището и адресът на управление; 

уставът; имената на членовете на ръководните и контролните органи на партията; имената 

на лицата, които съгласно устава представляват партията; наименованието на рекламната 

агенция, с която партията работи; вещи и услуги, предоставени за безвъзмездно ползване 

от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на 

предоставените за ползване вещи и декларация за собствеността на вещите; годишният 

финансов отчет за 2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на 

ПП „Политически клуб Тракия“ се води публичен регистър, в който е оповестена 

изискуемата и възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел двадесет и втори 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 

(ПП „СДС”) 

Политическа партия „Съюз на демократичните сили” е вписана в регистъра на 

политическите партии на СГС с решение от 18.02.1997 г., по фирмено дело № 1661/1997 г. 

През одитирания период политическата партия се представлява от Божидар Цецов 

Лукарски, председател. От 30.08.2018 г. партията се представлява от Румен Димитров 

Христов, председател.
639

 

 

І. Организация на финансовата дейност 

1.Представяне на финансовия отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2017 г. на ПП „СДС“, с приложена към него декларация по 

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

представен на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП.
640

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
641

 и приложимите счетоводни стандарти 

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

изискванията на чл. 34 от ЗПП. 

                                                 
635

 Одитни доказателства №№ XXI/03, XXI/04, XXI/05 и XXI/06  
636

 Одитни доказателства №№ XXI/02, XXI/04 и XXI/05 
637

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
638

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
639

 Решение № 166 от 30.08.2018 г. на СГС 
640

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
641

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
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Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на ЗСч.
642

 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2017 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2017 г. 

 

2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
643

 и индивидуален 

сметкоплан
644

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

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

счетоводни сметки. Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява 

централизирано от специализирано счетоводно предприятие, на основата на документална 

обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ 

хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията.  

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „СДС“ за 2017 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
645

 

При извършените документални проверки не са установени основания за 

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

разходи от стопанска дейност.
646

 

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

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

 

ІІ. Формиране на приходи и извършване на разходи 

1. Формиране на приходи 

За 2017 г. ПП „СДС“ отчита приходи в размер на 353 222 лв.
647

, които се формират 

от следните източници: 

 

От обхвата на 

проверката са изключени 

други приходи (466 лв.), 

определени на етапа на 

планиране като 

несъществени по характер 

за целите на одита. 

 

                                                 
642

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
643

 Одитно доказателство № XХІI/01 
644

 Одитно доказателство № XХІI/02 
645

 Одитни доказателства №№ XХIІ/02, XХІI/03 и XХIІ/04 
646

 Одитни доказателства №№ XХІI/02, XХІI/03 и XХІI/04 
647

 Одитни доказателства № XХІI/03 и № XХІI/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите  

(в %) 

1. Държавна субсидия 148 974 42,18 

2. Членски внос   62 120 17,59 

3. Дарения от физически лица 141 662 40,10 

4. Други        466   0,13 

 Общо: 353 222 100 
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1.1. Държавна субсидия 

ПП „СДС“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание, в състава на 

КП „Реформаторски блок“ и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия. 

Партията участва в изборите за народни представители за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, няма 

избрани народни представители и не получава субсидия след изборите. 

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

148 974 лв. (само за I-во тримесечие на 2017 г.) съответства на преведената от МФ. 

Счетоводното отчитане на постъпилите средства от държавна субсидия е извършено по 

определените в индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с 

приетата счетоводна политика на партията.
648

 

При проверката на счетоводните документи не е установено средства от 

държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица.
649

  

1.2. Членски внос 

Отразеният в ГФО за 2017 г. на ПП „СДС“ приход от членски внос е в размер на  

62 120 лв.
650

  

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

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

внос над 8 000 лв.: Бургас и София – централа.
651

 

Проверени са първични счетоводни документи, поименни справки и отчети за 

внесен членски внос в размер на 27 842 лв., който съставлява 45 на сто от отразения в 

ГФО приход от членски внос. 

В проверените приходни касови ордери, квитанции от квитанционни книги и 

поименни списъци, отразяващи постъпилите приходи от членски внос на местните 

структури на партията е обозначен източникът на прихода – имената на членовете от 

съответната местна структура. Констатирано е съответствие по стойност между 

проверените първични документи и осчетоводените приходи от членски внос.
652

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан на партията.
653

 

Изискана е информация от ПП „СДС“
654

 по отношение спазването на Устава на 

партията, във връзка със задължението за плащане на членски внос от членовете на 

партията
655

 и приложени ли са изискванията на устава за отпадане и загуба на статута 

член при неплащане в срок от 12 месеца.
656

  

По информация от партията
657

, през 2017 г. членовете, неплатили членски внос са 

от областните и общински организации на ПП „СДС“ в Смолян, Хасково, Кърджали, 

Ямбол, Търговище и Разград. Същите организации са прекратили членство на основание  

чл. 11, ал. 3 от Устава на ПП „СДС“ през м. април 2018 г. 

1.3.  Дарения от физически лица 

През 2017 г. ПП „СДС“ получава парични дарения без условие от 43 физически 

лица на обща стойност 141 662 лв.
658

 Установените при проверката приходи за 

финансиране дейността на партията съответстват на отчетените. Приходите от получените 

                                                 
648

 Одитни доказателства №№ 01, XХIІ/02, XХIІ/03 и XХIІ/04 
649

 Одитни доказателства № XХIІ/03 и № XХIІ/04 
650

 Одитни доказателства №№ XХIІ/03, XХIІ/04 и XХIІ/05 
651

 реф. РД-П-12/06.06.2018 г. 
652

 Одитни доказателства № XХIІ/04 и № XХIІ/06 
653

 Одитни доказателства №№ XХIІ/02, XХIІ/03, XХIІ/05 и XХIІ/06 
654

 писмо, наш изх. № 48-00-299/11.07.2018 г. 
655

 чл. 9, ал. 2, б. „е“ от Устава на ПП „СДС“ 
656

 чл. 11, ал. 3 от Устава на ПП „СДС“ 
657

 Одитно доказателство № XХIІ/08 
658

 Одитни доказателства № XХІI/03 и № XХIІ/04 
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дарения са документално обосновани, осчетоводени са по съответните счетоводни сметки, 

съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във финансовия отчет на партията за 

2017 г.
659

 

За даренията над една минимална работна заплата от едно физическо лице има 

подписани и публикувани декларации за произход на средствата. Общият размер на 

получените от партията дарения от едно физическо лице за календарната 2017 г. не 

надхвърля законово определения праг от 10 000 лв.  

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

дарители, от юридически лица и от еднолични търговци, от религиозни институции, от 

чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни 

търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
660

 

Финансирането на дейността на ПП „СДС“ за 2017 г. е в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

2. Извършване на разходи 

За 2017 г. от ПП „СДС“ са отчетени разходи в размер на 461 хил. лв.
661

, от които за 

регламентирана дейност – 59 хил. лв., административни разходи – 398 хил. лв. и 

финансови разходи – 4 хил. лв. 

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

ремонт и поддръжка; застраховки, охрана и интернет; ел. енергия, вода и топлоенергия; 

телекомуникационни; куриерски и пощенски услуги; счетоводни услуги; заплати и 

осигуровки; амортизации; данъци и такси; лихви. Тези разходи са определени като 

несъществени по характер за целите на одита. Изключени са и отчетените от партията 

разходи в размер на 31 000 лв., извършени във връзка с предизборната кампания на  

КП „Реформаторски блок – Глас народен“ за избори за народни представители за Народно 

събрание, проведени на 26.03.2017 г., проверени при одит на Сметната палата по ИК. 

Проверени са разходи, в размер на 72 114 лв., определени на етапа на планиране 

като съществени по характер за целите на одита. 
 

Средствата са разходвани за: 

закупуване на рекламни материали; наеми 

на зали за срещи с членове и 

симпатизанти; наеми на предоставени 

държавни и общински имоти, и наети 

помещения от физически лица за извършване дейността на партията; организиране и 

провеждане на масови изяви, мероприятия и семинари и реклама в медии. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
662

 

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

организиране и провеждане на мероприятия и за други присъщи дейности на партията в 

съответствие с изискванията на ЗПП.
663

 

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

присъщи за политическата партия. 

 

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

                                                 
659

 Одитни доказателства №№ XХІI/02, XХІI/03 и XХIІ/04 
660

 Одитни доказателства № XХІI/03 и № XХIІ/04 
661

 Одитни доказателства № XХIІ/03 и № XХIІ/04 
662

 Одитни доказателства №№ XХІI/02, XХІI/03 и XХIІ/04 
663

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1.  За материали  1 099 

2.  За външни услуги 71 015 

  Общо:              72 114 
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ПП „СДС“ е парламентарно представена в 43-то Народно събрание в състава на  

КП „Реформаторски блок“ и има право да ползва под наем помещения по реда на чл. 31, 

ал. 1 от ЗПП, предоставени от държавата и/или общините за извършване на дейността си. 

Партията участва в изборите за народни представители за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., в състава на КП „Реформаторски блок – Глас народен“, няма 

избрани народни представители и губи правото да ползва предоставени по реда на ЗПП 

помещения.  

През одитирания период ПП „СДС” ползва под наем 31 имота, в т.ч. 28 – частна 

общинска собственост и 3 имота – частна държавна собственост.
664

 За четири
665

 от 

ползваните имоти, срокът на действие на договорите е изтекъл след изборите за  

43-то Народно събрание и пет
666

 имоти се ползват през 2017 г. по договори с изтекъл срок 

на действие.
667 

 

Въпреки, че след изборите за Народно събрание ПП „СДС“ е загубила правото да 

ползва помещения, предоставени от държавата и/или общини към края на одитирания 

период не са прекратени договорните отношения за ползаваните имоти. 

През одитирания период са прекратени договорните отношения за 11 имота, 

сключени с общини: Елин Пелин, Пловдив, Асеновград, Гълъбово, Стамболийски и 

Столична община, райони „Оборище“, „Красно село“ и „Надежда“ и с областни 

администрации Видин, София и Смолян.
668

   

След изборите за 44-то Народно събрание, в нарушение на ЗПП са подновени 7 от 

действащите договори за наем, сключени с: Областна администрация Видин и общини: 

Ловеч, Радомир, Русе и Столична община - район „Възраждане“ (2 договора) и район 

„Младост“.
669

 

Към 31.12.2017 г. ПП „СДС“ ползва деветнадесет имота – частна общинска 

собственост и един имот – частна държавна собственост, в несъответствие с изискванията 

на ЗПП. 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 37 096 лв., в т.ч. 

1 344 лв. – задължения от 2016 г.
670

 

При извършената проверка е установено:
671

 

а) плащане на наемните вноски съгласно определените в договорите размери и 

срокове – за 22 ползвани под наем имота;
672

   

 б) за един имот – частна общинска собственост
673

 наемните вноски са плащани в 

срок, като за 8 месечни вноски наемодателят не е начислил върху наемната цена ДДС, в 

общ размер на 628 лв.; 

в) за един имот – частна държавна собственост
674

 не са извършвани плащания през 

2017 г., поради неуточнени суми с наемодателя за прихващане на извършен основен 

ремонт. Имотът е върнат на наемодателя; 

г) за 3 от имотите
675

 наемните вноски са платени еднократно, като не са спазени 

сроковете за плащане, съгласно сключените договори. През 2017 г. имотите са върнати на 

наемодателите; 

                                                 
664

 Одитни доказателства №№ XХІI/04, XХІI/07 и XХIІ/09 
665

 Общини: Плевен, Стара Загора и Бургас ( 2 имота) 
666

 Общини: Елин Пелин, Ямбол, Гълъбово и Столична община - район „Триадица“ 
667

 Одитни доказателства №№ XХІI/04, XХІI/07 и XХIІ/09 
668

 Одитни доказателства № XХІI/07 и № XХІI/09  
669

 Одитни доказателства № XХІI/07 и № XХІI/09 
670

 Одитни доказателства №№ XХІI/04, XХІI/07 и XХIІ/09 
671

 Одитно доказателство № XХІI/09 
672

 Областна администрация Видин, общини: Плевен, Перник (2 имота), Радомир, Стамболийски, Пловдив, 

Варна, Асеновград, Бургас (2 имота), Ямбол и Столична община - райони: „Младост“, „Оборище“, „Красно 

село“ (2 имота) , „Подуяне“, „Възраждане“ (2 имота), „Триадица“, „Витоша“ и „Надежда“ 
673

 Община Ловеч 
674

 Областна администрация София 
675

 Общини Гълъбово и Елин Пелин, областна администрация Смолян  
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д) за 4 от имотите
676

 е допуснато неплащане на наемните вноски, поради 

непредставени първични документи от местните структури на партията, като имотите се 

ползват през одитирания период.  

ПП „СДС“ ползва до 26.03.2017 г. предоставените под наем помещения, държавна 

и общинска собственост, при спазването на изискванията на ЗПП.  

След изборите за 44-то Народно събрание, партията ползва неправомерно  

19 общински и един държавен имот, предоставени по реда на ЗПП. 

През 2017 г. е допуснато закъснение при плащането на наемните вноски за повече 

от три месеца по 4 договора за наем, сключени с общини. 

 

ІV. Създаване и поддържане и актуализиране на публичен регистър  

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

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

за вписване по реда на ЗПП
677

 – наименованието, седалището и адреса на управление; 

уставът; имената на членовете на ръководните и контролните органи на партията; имената 

на лицата, които съгласно устава представляват партията; дарителите и видът, размерът и 

целта на направеното дарение, както и декларации от дарителите за произхода на 

средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата и 

годишният финансов отчет за 2017 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „СДС” 

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

одитирания период информация. 

 

 

Част четвърта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въз основа на резултатите от извършения одит на финансовата дейност и 

управлението на предоставеното имущество на политическите партии за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., представени в одитния доклад и събраните одитни 

доказателства, са налице основания за изразяване на следните заключения: 

1. Организацията на финансовата дейност на политическите партии е в 

съответствие с изискванията на действащата правна рамка, с изключение на установено 

несъответствие по един съществен аспект: 

От една от одитираните партии, не е определено конкретно лице или лица, които да 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната ѝ отчетност за 2017 г., с което не са 

спазени разпоредбите на чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП. 

2. Формирането на приходи и извършването на разходи от политическите 

партии е в съответствие с изискванията на действащата правна рамка, с изключение на 

установени съществени несъответствия, изразяващи се в следното: 

В ГФО за 2017 г. на една от одитираните партии, не са включени получени приходи 

в размер на 28 266 лв. и извършени разходи в размер на 28 266 лв. във връзка с 

предизборна кампания, в която партията е участвала през 2017 г. в състава на коалиция, и 

е била определена за партия, отговорна за приходите, разходите и счетоводната отчетност.  

От една политическа партия в ГФО за 2017 г. са отчетени повече приходи от 

членски внос в размер на 1 345 лв. 

3. Дейността по управление на имуществото, предоставено от държавата и/или 

общините е осъществявана в съответствие с действащата правна рамка и договорите, с 

изключение на констатирани несъответствия по съществени аспекти от дейността, а 

именно: 

                                                 
676

 Общини: Русе, Раднево, Стара Загора и Столична община - район „Нови Искър“ 
677

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
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Една партия не е включила в ГФО за 2017 г. изплатени наемни вноски в размер на 

444 лв. 

Неплащане на наемната цена за повече от три месеца за ползвани от 11 партии 

държавни и общински помещения по 70 договора, с което са създадени предпоставки за 

прекратяването им от наемодателите, съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗПП. 

Към края на одитирания период 7 политически партии ползват предоставени от 

държавата или общините помещения за осъществяване на тяхната дейност, в 

несъответствие с чл. 31 от ЗПП, тъй като след провеждане на изборите за 44-то Народно 

събрание не отговарят на нормативните изисквания. 

4. По отношение на поддържане и актуализиране на информацията в 

публичния регистър на политическите партии е констатирано съответствие с 

изискванията на действащата правна рамка. 

 

 

Част пета 

ОТГОВОРИ НА ОДИТИРАНИТЕ ОБЕКТИ 

 

Фактите и обстоятелствата, установени при одита, са съгласувани с 

представляващите/упълномощени лица на одитираните обекти.  

От представителите на всички одитирани обекти е изразено пълно съгласие и 

приемане на установените факти и обстоятелства по областите на изследване. 

 

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 223 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 № 040 от 07.03.2019 г. на Сметната палата. 
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ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0600100218 

 
ИНДЕКС  

И № 
ОДИТНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА БРОЙ 

ЛИСТА 

01 

Писмо от МФ, наш вх. № 04-01-4 от 07.02.2018 г., Справка за 

предоставена държавна субсидия през 2017 г. на политическите 

партии 

3 

Раздел първи – ПП „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ” 

I/01 Оборотна ведомост на ПП „АБВ“ 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 4 

I/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „АБВ“ 5 

I/03 

Диск хронологии на счетоводни сметки №№ 50, 60, 70 и 4011 за 

периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и справка № 2 за 

направени разходи за дарения 

1 бр. CD 

1 

I/04 

Справка № 1 за извършени разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „АБВ“ от 

01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

4 

I/05 
Справка № 3 за получени от ПП „АБВ” приходи от членски внос за 

периода от 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 
1 

I/06 Счетоводна политика на ПП „АБВ“ 6 

I/07 
Препис от Правила за финансово и счетоводно отчитане на 

областните (общински) структури на ПП „АБВ“ 
1 

I/08 
Приходни касови ордери и списъци на членове за платен членски 

внос 
21 

I/09 

Констативен протокол за документиране на установените факти и 

обстоятелства за резултатите от извършена проверка на 

управлението на предоставеното имущество на ПП „АБВ“ 

3 

I/10 
Платежни документи от 2018 г. за погасяване на задължения от 

2017 г. към общини/държава за отдадени под наем имоти  
10 

I/11 Писмо, наш вх. № 48-00-264/10.07.2018 г. от ПП „АБВ“ 2 

Раздел втори – ПП „АТАКА“ 

II/01 Счетоводна политика на ПП „Атака“ 1 

II/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Атака“ 2 

II/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 2 

II/04 
Хронологични извлечения от счетоводни сметки за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  
1 бр. CD 

II/05 
Протокол, от 05.01.2018 г., от заседание на Централен сбор на ПП 

„Атака” 
1 

II/06 
Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областни и общински администрации на ПП „Атака“ 
2 

II/07 

Констативен протокол от 09.07.2018 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства - област на изследване 

Управление на имуществото, предоставено от държавата и/или 

общините и сканирани договори за наем 

8 

1 бр. CD 

 

Раздел трети – ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 

III/01 Счетоводна политика на ПП „БНД“ 4 

III/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „БНД“ 2 

III/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 2 

III/04 Хронологични извлечения от счетоводни сметки за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1 бр. CD 

III/05 Писмо отговор от председателя на ПП „БНД“, наш вх. № 48-00-349 

от 29.08.2018 г. и Препис - извлечение от протокол от проведено 

2 
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заседание на ЦИС на ПП „БНД“ на 12.09.2016 г. 

Раздел четвърти – ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ 

IV/01 Счетоводна политика на ПП „БСП“ 7 

IV/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „БСП“ 6 

IV/03 Правилник за финансовата и деловодната дейност на ПП „БСП“ 16 

IV/04 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 11 

IV/05 Диск с хронология на счетоводни сметки и разбивка - Баланс, ОПР, 

ОПП за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. 

1 бр. СD 

6 

IV/06 Решение на НИС на БСП относно събирането на членски внос от 

25.01.2015 г. 
2 

IV/07 Решение на НИС на БСП относно събирането на членски внос от 

02.09.2017 г. 3 

IV/08 Справка № 3 - отчетен членски внос от ПП „БСП“ за периода 

01.01.2017 г. - 31.12.2017 г., наш вх. №48-00-270/08.05.2018 г. 
9 

IV/09 Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства - процес „Набиране на приходи от членски внос“- 

ГС на БСП-София 

12 

IV/10 Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства - процес „Набиране на приходи от членски внос“- 

ОбС на БСП-Пловдив и обяснение 

9 

IV/11 Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства - процес „Набиране на приходи от членски внос“ - 

ГС на БСП-Пловдив и заверени копия на Приходни касови ордери 

за внесен членски внос от ОбС на БСП Перущица - 6 бр. 

21 

IV/12 Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства - процес „Набиране на приходи от членски внос“ - 

ГС на БСП-Стара Загора 

27 

IV/13 Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства - област на изследване „Управление на 

имуществото, предоставено от държавата и общините“ 

9 

IV/14 Справка № 2 - За направените разходи за дарения  за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. от ПП „БСП“ 
4 

IV/15 Писмо от председател на ПП „БСП“, наш вх. № 48-00-270 от 

02.08.2018 г. 
1 

Раздел пети – ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ 

V/01 Счетоводна политика на ПП „БДЦ“ 2 

V/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „БДЦ“ 5 

V/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 4 

V/04 

Диск хронологии на счетоводни сметки 614 3,614 9,614 13, 614 17, 

614 18, 614 19, 614 20, 716 и 712 за периода от 01.01.2017 г. до 

31.12.2017 г. 
1 бр. CD 

V/05 
Констативен протокол за извършена проверка на приходите от 

членски внос 
10 

V/06 
Справка № 3 - За получените приходи от членски внос за периода 

от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
11 

V/07 
„Инструкция за събиране, превеждане и отчитане на членския 

внос“, решение на НПС на ПП „БДЦ“   
4 

V/08 

Справка № 1 - За извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „БДЦ“ от 

01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

3 
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V/09 

Договор за наем № 170730/07.07.2017 г., сключен с кмета на 

община Перник и Решение № 414 от 22.12.2016 г. на Общински 

съвет - Перник   

8 

V/10 
Анекс към договор № ОП – 375/04.04.2008 г. и Писмо от Община 

Самоков 
2 

V/11 Фактура № 1000053830/11.01.2018 г. - Перник 1 

V/12 

Констативен протокол за документиране на установени факти и 

обстоятелства при одит на „финансовата дейност и управлението 

на предоставеното имущество на „БДЦ“ 

3 

V/13 Писмо, наш вх. № 48-00-274/10.07.2018 г. 1 

Раздел шести – ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 

VI/01 Счетоводна политика на ПП „БЗНС” утвърдена за 2017 г. 3 

VI/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „БЗНС” 2 

VI/03 Оборотни ведомости 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. на ПП „БЗНС” 

преди и след приключвателни операции 
4 

VI/04 Диск хронология счетоводни сметки на ПП „БЗНС“ за периода 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
1 бр. CD 

VI/05 Справка № 3, изх. № 13/10.05.2018 г. за получените приходи от 

членски внос за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
1 

VI/06 Поименни списъци обобщени приходни касови ордери 13 

VI/07 Договор от 21.10.2013 г. и анекси към него  5 

VI/08 Банково извлечение за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 5 

VI/09 Заверено копие от нотариален акт за замяна на недвижими имоти 9 

VI/10 Справка № 1 за извършени разходи за предоставени помещения от 

областна/общинска администрация на ПП „БЗНС” 
2 

VI/11 Извлечение от сметка „Доставчици“ за 2017 г. 2 

VI/12 Извлечение от Главна книга доставчици - 2018 г. 3 

VI/13 Заповеди за прекратяване на наемни правоотношения 3 

VI/14 Обяснителна записка от представляващ ПП „БЗНС“ и решение от 

заседание на ПП на ПП „БЗНС“ от 25.12.2016 г. 
3 

Раздел седми – ПП „ВМРО - БНД“ 

VII/01 Заповед № 1/18.01.2017 г. за утвърждаване на счетоводна политика 

на ПП „ВМРО - БНД” 

5 

VII/02 
Заповед № 2/18.01.2017 г. за утвърждаване на индивидуален 

сметкоплан на ПП „ВМРО-БНД“ 
35 

VII/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 7 

VII/04 Диск хронологии на счетоводни сметки 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 1 бр. CD 

VII/05 

Справка № 3 за получени приходи от членски внос, протоколи за 

събиран членски внос, Приходни касови ордери и поименни 

списъци 

81 

VII/06 

Справка № 1 за извършени разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „ВМРО-

БНД“ 

6 

VII/07 

Препис-извлечение от протокол от заседание на ОС на  

ПП „ВМРО-БНД“, проведено на 05.12.2009 г., относно определяне 

размера на членския внос 

1 

VII/08 Справка № 2 за направени дарения от ПП „ВМРО-БНД“ 1 

VII/09 Писмо от кмет на Пещера за дарение и платежно нареждане 2 

VII/10 
Прекратени договори за общински имоти, ползвани от ПП „ВМРО-

БНД“  
18 
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VII/11 Писмо, наш вх. № 48-00-276/16.07.2018 г. 2 

Раздел осми – ПП „ВОЛЯ“ 

VIII/01 Счетоводна политика на ПП „Воля“ 9 

VIII/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Воля“ 5 

VIII/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 2 

VIII/04 
Хронологични извлечения от счетоводни сметки за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  – на ел. носител CD  
1 бр. CD 

VIII/05 Писмо, наш вх. № 48-00-348/16.07.2018 г. 1 

VIII/06 Справка №1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения на ПП „Воля“ 
2 

VIII/07 Договор за счетоводно обслужване 4 

VIII/08 Договори за наеми на общински/държавни помещения 36 

Раздел девети – ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

IX/01 Счетоводна политика на ПП „Възраждане“ 3 

IX/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Възраждане“ 1 

IX/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 2 

IX/04 
Хронологични извлечения от счетоводни сметки за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.   
9 

IX/05 Договор за счетоводни услуги  2 

IX/06 Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от общинска администрация на ПП „Възраждане“ 
1 

IX/07 Договори за наем на предоставени за ползване имоти 6 

IX/08 Писмо, наш вх. № 48-00-290/27.07.2018 г. и решения на 

Националния комитет на ПП „Възраждане” 
4 

IX/09 Договор от 22.10.2017 г., сключен между ПП „Възраждане“ и 

Фондация „Искам бебе“ и договор от 20.07.2017 г., сключен между 

ПП „Възраждане“ и „Център за асистирана репродукция“ 

2 

IX/10 Справка № 2 - за направените разходи за дарения за периода 

01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 1 

IX/11 Хронология на разходи за услуги - за осчетоводените през 2018 г. 

средства за изплатени през 2017 г. наемни вноски и Обяснения на 

съставителя на ГФО за 2017 г. на ПП „Възраждане“ 

3 

Раздел десети – ПП „ГЕРБ“ 

X/01 Счетоводна политика на ПП „ГЕРБ“ 8 

X/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ГЕРБ“ 6 

X/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. 4 

X/04 Диск хронологии на счетоводни сметки за периода 01.01.2017 г. до 

31.12.2017 г. 

1 бр. CD 

X/05 Справка № 3 - За получените приходи от членски внос за периода 

от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1 

X/06 Финансови правила на ПП „ГЕРБ“ за 2017 г. 4 

X/07 Справка № 1 - За извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „ГЕРБ“ от 

01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

9 

X/08 Платежни документи от 2018 г. за погасяване на задължения от 

2017 г. към общини/държава за отдадени под наем имоти 

24 

X/09 Констативен протокол – Управление на имуществото, 

предоставено от държавата и/или общините 

9 

X/10 Констативен протокол – Набиране приходи от членски внос 14 

X/11 Справка № 2 - За направените разходи за дарения  за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

8 
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X/12 Констативен протокол - разходи за дарения  за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

14 

X/13 Пояснение от съставителя на ГФО за 2017 г.  на ПП „ГЕРБ“  1 

X/14 Информация от ПП „ГЕРБ“ относно брой членове и плащане  на 

членски внос за 2017 г. 

6 

Раздел единадесети – ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ 

XI/01 Счетоводна политика на ПП „Глас народен“ 3 

XI/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Глас народен“ 2 

XI/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 3 

XI/04 
Диск хронологии на счетоводни сметки за периода 01.01.2017 г. до 

31.12.2017 г. 1 бр. CD 

XI/05 Договор за счетоводно-консултантско обслужване  3 

XI/06 

Справка № 1 - За извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „Глас 

народен“ за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1 

XI/07 
Договори, сключени с община/държава и приемо-предавателни 

протоколи за имоти 
9 

XI/08 
Информация от ПП „Глас народен“ относно брой членове и 

плащане на членски внос, и протокол от заседание на ИС 3 

Раздел дванадесети – ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“ 

XII/01 Счетоводна политика на ПП „Движение 21“ 3 

XII/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Движение 21“ 6 

XII/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. 2 

XII/04 
Диск хронологии на счетоводни сметки за периода 01.01.2017 г.  

до 31.12.2017 г.  
1 бр. CD 

XII/05 

Писмо, наш вх. № 48-00-297/09.07.2018 г. за предоставена 

информация от одитирания обект за членския внос на  

ПП „Движение 21“ за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

1 

XII/06 

Справка № 1 - За извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП 

„Движение 21“ за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

1 

XII/07 
Договор за отдаване под наем на основание чл. 31 и чл. 32 от ЗПП 

и чл.14, ал. 4 от ЗОС 
2 

Раздел тринадесети – ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ 

ХІII/01 Счетоводна политика на ПП „ДБГ“ 6 

ХІII/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ДБГ“ 1 

ХIІI/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 4 

ХІII/04 Диск хронология счетоводни сметки 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 1 бр. CD 

ХІII/05 Писмо, вх. 48-00-302 от 19.07.2018 г. от ПП „ДБГ“ до Сметна 

палата с приложено копие от извлечение на протокол № 1 от 

заседание на ИС, проведено на 17.01.2017 г 

2 

ХIІI/06 Справка № 1 за извършени разходи за предоставени помещения от 

държава и/или общини на ПП „ДБГ“ 
2 

ХІII/07 Писмо, обяснение от съставителя на ГФО за 2017 г. на ПП „ДБГ 1 

Раздел четиридесети – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

XIV/01 Счетоводна политика на ПП „ДПС“ 12 

XIV/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ДПС“ 11 

XIV/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. 2 
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XIV/04 

Диск хронологии на счетоводни сметки за периода 01.01.2017 г.  до 

31.12.2017 г. и платени наемни вноски (задължения) за 2016 г. и 

2018 г. 
1 бр. CD 

XIV/05 
Справка № 3 за получени от ПП „ДПС“ приходи от членски внос за 

периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
3 

XIV/06 
Приходни касови ордери и поименни списъци за внесен членски 

внос и отчети 
350 

XIV/07 „Инструкция за събиране, превеждане и отчитане на членски внос“ 5 

XIV/08 
Справка № 2 за направени разходи от ПП „ДПС“ за дарения в 

периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
4 

XIV/09 

Справка № 1 - За извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „ДПС“ за 

периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

9 

XIV/10 

Договори сключени с общини: Исперих, Сандански, Троян и ОА 

Ямбол; прекратени договори с общини: Брусарци, Кричим, 

Исперих и ОА Ловеч 

17 

XIV/11 Писмо – отговор, наш вх. № 48-00-268/20.07.2018 г. 1 

Раздел петнадесети – ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ 

XV/01 Счетоводна политика на ПП „ДСБ“   6 

XV/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ДСБ“   4 

XV/03 Оборотна ведомост от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  2 

XV/04 
Диск хронологии на счетоводни сметки за периода 01.01.2017 г. до 

31.12.2017 г.  
1 бр. CD 

XV/05 

Справка № 1 - За извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „ДСБ“ от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

2 

XV/06 
Справка № 2 - За направените разходи за дарения  за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
1 

XV/07 
Справка № 3 - За получените приходи от членски внос за периода 

от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
1 

XV/08 
Писмо, вх. № 48-00-272/19.07.2018 г. отговор, относно членския 

внос на ПП „ДСБ“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
1 

XV/09 

Констативен протокол за документиране на установените факти и 

обстоятелства - област „Управление на имуществото, предоставено 

от държавата и/или общини“ 

7 

XV/10 

Констативен протокол за документиране на установените факти и 

обстоятелства - област „Формиране на приходи и извършване на 

разходи“, процес „Набиране на приходи от членски внос“ 

6 

Раздел шестнадесети – ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“ 

XVI/01 Счетоводна политика на ПП „Зелените“ 3 

XVI/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Зелените“ 39 

XVI/03 
Граждански договор № 1/26.03.2018 г. и диплома на съставителя на 

ГФО за 2017 г. на ПП „Зелените“ 
2 

XVI/04 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 2 

XVI/05 
Диск хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2017г. 

до 31.12.2017 г. 1 бр.CD 

XVI/06 
Справка № 3 - За получените приходи от членски внос за периода 

от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
1 

XVI/07 Списък с активни членове на партията  4 

XVI/08 Извлечения от сметки 8 



103 

XVI/09 
Споразумение за образуване на КП „Движение Да България“ от 

07.02.2017 г. 
3 

XVI/10 

Фактури №№ 13/28.02.2017 г., 1/31.03.2017 г., 

1000416773/20.01.2017 г., 1000428663/07.03.2017 г., 

1000429321/31.03.2017 г., 050003681/08.06.2017 г., 

1000458975/10.07.2017 г., 3096/20.03.2017 г. 

8 

XVI/11 
Писмо по електронна поща от 16.08.2018 г. от представляващия 

ПП „Зелените“ 
2 

XVI/12 Обяснение, писмо наш вх. № 48-00-285 от 08.08.2018 г. 3 

XVI/13 

Констативен протокол от 17.12.2018 г. за документиране на 

установени факти и обстоятелства за област на изследване 

„Организация на финансовата дейност“ 

1 

Раздел седемнадесети – ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 

XVII/01 Счетоводна политика на ПП „ЗНС“ 8 

XVII/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ЗНС“ 2 

XVII/03 Оборотна ведомост на ПП „ЗНС“ за периода от 01.01.2017 г. до 

31.12.2017 г. 

1 

XVII/04 Диск хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2017 г. 

до 31.12.2017 г.  

CD 1 бр. 

XVII/05 Констативен протокол за извършена проверка на членски внос 4 

XVII/06 Справка № 3 за получените приходи от членски внос за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

2 

XVII/07 Извлечение от протокол-решение на УС на ПП „ЗНС“ - 05.02.2017 г. 1 

XVII/08 Извлечение от банкова сметка за платен наем на собствен 

недвижим имот за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и 

договори за наем на недвижим имот 

8 

XVII/09 Отговор, относно задължението за плащане на членски внос от 

членове на партията с вх. № 48-00-288/19.07.2018 г. 

1 

XVII/10 Справка № 2 за направените разходи за дарения за периода от 

01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

1 

XVII/11 Договор за дарение на Сдружение „Жените днес“ 1 

Раздел осемнадесети – ПП „ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ 

XVIII/01 Счетоводна политика на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ 8 

XVIII/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ 2 

XVIII/03 Оборотна ведомост 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 5 

XVIII/04 Диск хронологии на счетоводни сметки 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 1 бр. CD 

XVIII/05 

Справка № 1 - За извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „ЗС „Ал. 

Стамболийски“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

2 

XVIII/06 
Констативен протокол - Управление на имуществото, предоставено 

от държавата и/или общините 
2 

XVIII/07 
Заповед за прекратяване на наемните правоотношения и протокол 

от община Пловдив 
4 

XVIII/08 

Информация от ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ относно брой членове 

и плащане на членски внос и протокол от заседание на 

Националния съвет на партията от 11.06.2016 г. 

5 

XVIII/09 Трудов договор  2 

Раздел деветнадесети – ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ“ 

XIX/01 Оборотна ведомост на ПП „НФСБ“ за периода 01.01.2017 г. - 

31.12.2017 г. 

13 
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XIX/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „НФСБ“ 1 

XIX/03 Договор за счетоводно обслужване 3 

XIX/04 Счетоводна политика на ПП „НФСБ“ 3 

XIX/05 Диск с хронология на счетоводни сметки гр. 60 и гр. 70 1 бр. CD 

XIX/06 
Справка № 3 за получени приходи от членски внос за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
8 

XIX/07 
Писмено обяснение, вх. № 48-00-303/10.10.2018 г. от съставителя 

на годишния финансов отчет за 2017 г. 
1 

XIX/08 
Поименни списъци и касови книги за събрани и отчетен членски 

внос по местни структури 
163 

XIX/09 

Придружително писмо, вх. № 48-00-303/20.06.2018 г. – вътрешни 

указания за събиране на членски внос и водене на счетоводна 

документация; указания за отчитането от партийните организации 

на приходи от членски внос 

5 

XIX/10 
Обяснителна записка, вх. № 48-00-303/13.07.2018 г. с приложение 

Устав на ПП „НФСБ“ 
23 

XIX/11 
Справка № 2 за направени разходи за дарения за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
1 

XIX/12 

Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „НФСБ“ 

за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

3 

XIX/13 

Констативен протокол за установени факти и обстоятелства за 

Област за изследване „Управление на имуществото, предоставено 

от държавата и/или общините“  

3 

XIX/14 Касова книга на ПО Одесос - Варна 1 

Раздел двадесети – ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ“ 

XX/01 Счетоводна политика на ПП „ПК „Екогласност“ 1 

XX/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ПК „Екогласност“ 2 

XX/03 
Оборотна ведомост на ПП „ПК „Екогласност“ за периода 

01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 
1 

XX/04 Диск хронологии на счетоводни сметки  1 бр. CD 

XX/05 
Справка № 2 - За направени разходи за дарения за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и Акт за дарение 
2 

XX/06 
Информация от ПП „ПК „Екогласност“ относно плащане на 

членски внос и Протокол от заседание на НИС 
3 

XX/07 Договор за създаване на коалиция „БСП за България“ 5 

Раздел двадесет и първи – ПП „ПК ТРАКИЯ“ 

XXI/01 Счетоводна политика на ПП „ПК „Тракия“ 6 

XXI/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ПК „Тракия“ 8 

XXI/03 
Договор за счетоводно обслужване и диплома за висше 

образование  
4 

XXI/04 
Оборотна ведомост на ПП „ПК „Тракия“ за периода 01.01.2017 г. - 

31.12.2017 г. 
3 

XXI/05 
Диск хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2017 г. 

до 31.12.2017 г.  
1 бр. CD 

XXI/06 
Договор за наем със Сдружение „Съюз на тракийските дружества в 

България” 
2 

XXI/07 
Ред за събиране на членски внос, съгласно чл. 19 от Устава на ПП 

„ПК „Тракия“ 
1 

Раздел двадесет и втори – ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 

ХХII/01 Счетоводна политика на ПП „СДС“ 2 
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ХХII/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „СДС“ 3 

ХХII/03 Оборотна ведомост на ПП „СДС“ 01.01.2017г. до 31.12.2017 г. 4 

ХХII/04 Диск хронологии на счетоводни сметки за периода 01.01.2017 г. до 

31.12.2017 г. 
1 бр. CD 

ХХII/05 Справка № 3 – приходи от членски внос 2 

ХХII/06 Писмо вх. 48-00-299/21.06.2018 г. от ПП „СДС“ – документи 

членски внос 
90 

ХХII/07 Справка № 1 за извършени разходи за предоставени помещения от 

областна/общинска администрация на ПП „СДС“ 
5 

ХХII/08 Писмо, вх. № 48-00-299/19.07.2018 г. отговор, относно членския 

внос на ПП „СДС“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
2 

ХХII/09 КП за документиране на установените факти и обстоятелства - 

област „Управление на имуществото, предоставено от държавата 

и/или общини“ 

6 

 

 

 

 

 

Препис извлечение 

ПРОТОКОЛ № 9 

от заседание на Сметната палата, проведено на 07.03.2019 г. 

На заседанието присъстваха: Цветан Цветков, председател на Сметната палата, 

Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров, заместник-председатели на Сметната 

палата и членове проф. Георги Иванов и Емил Евлогиев. 

 

 

Приети одитни доклади Мотиви при гласуване „против“ 

По т. 1: 

 Одитен доклад № 0600100218 за 

извършен одит на финансовата дейност и 

управлението на предоставеното имущество на 

политическите партии, за периода от  

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Начин на гласуване: 

Цветан Цветков, председател на СП – за 

Горица Грънчарова-Кожарева, зам.-председател 

на СП – за 

Тошко Тодоров, зам.-председател на СП – за  

Проф. Георги Иванов, член на СП – за 

Емил Евлогиев, член на СП – за 

Против – 0 

………………………………………. 

 

 


