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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

ГФО ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

ЗПП ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ 

ЗСч ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 

ИК ИЗБОРЕН КОДЕКС 

КП КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ 

МФ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

ОИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ПП  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

СГС СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 

ПЗР ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

ПП „БСП“ ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ 

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

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

ПП „НФСБ“ 
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ“ 

ПП „ПК „ЕКОГЛАСНОСТ“ ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ 

ПП „ПК „ТРАКИЯ“ ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ 

 



 

 

Част първа  

РЕЗЮМЕ 

 

В изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2019 г. е 

извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на 

политическите партии за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  

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

на предоставеното имущество на политическите партии в съответствие с изискванията на 

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

публичност и прозрачност на финансовата дейност и управлението на предоставеното 

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

предостави на потребителите на информация независима и обективна оценка за 

съответствието на приходите и разходите във връзка с предизборната кампания на 

политическите партии в частични избори за кметове, проведени през 2018 г., с 

изискванията на Изборния кодекс (ИК) и да се осигури публичност и прозрачност на 

финансирането на предизборната кампания за частични избори за кметове, проведени 

през 2018 г. 

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

финансовата дейност на политическите партии; формирането на приходи и извършването 

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

създаването и поддържането на публичен регистър; финансирането на предизборната 

кампания – декларирани приходи и извършени разходи от политическите партии, 

участници в частичните избори за кметове, проведени през 2018 г. 

Одитирани са 13 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 2018 г. на политическите партии със съответните 

приложения към тях, са представени пред Сметната палата в законоустановения срок и 

съдържат изискуемите съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти съставни 

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

изискванията на чл. 34 от ЗПП.  

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

функционирането на счетоводните им системи.  

На всички, включени в обхвата на одита политически партии е извършена проверка 

на касовата наличност. Установено е, че наличните парични средства, съхранявани в 

касите на политическите партии в гр. София, съответстват на счетоводните салда към 

датите на проверките, с изключение на една партия
1
, за която е установен излишък на 

парични средства. При извършената проверка не е установено наличие на чужди парични 

средства в касите на политическите партии, както и на заемообразно предоставени такива. 

Отчетените през одитирания период приходи са в общ размер на 40 838 хил. лв., от 

които са проверени 40 763 хил. лв. или 99,8 на сто от всички приходи. 

Всички одитирани политически партии получават държавна субсидия в общ размер 

на 38 634 хил. лв., която е с най-голям относителен дял (95 на сто) при финансиране на 

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

съответства на преведената от Министерството на финансите (МФ). 

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

(ПЗР) на Закона за изменение на ЗПП
2
, от МФ, е преизчислен размерът на годишната 

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

26.05.2016 г. до влизането в сила на закона. Към 01.10.2019 г. от пет от одитираните 

                                                 
1
 ПП „Възраждане“ 

2
 обн., ДВ,– бр. 50 от 25.06.2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
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политически партии
3
 е възстановена в пълен размер разликата между предоставената 

държавна субсидия и преизчисления размер. От седем от одитираните партии
4
 част от 

средствата са възстановени за сметка на държавната субсидия за 2019 г. на основание § 5, 

ал. 4 от ПЗР на горецитирания закон. Една политическа партия
5
, която не получава 

държавна субсидия, следва да върне средствата до 31.12.2020 г. 

Не са установени нарушения на ЗПП
6
 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 2018 г. от 2 политически партии
7
 са отчетени дарения от 167 физически лица в 

общ размер на 344 хил. лв. Декларациите за 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 2018 г. не надхвърля законово определения праг 

от 10 000 лв.  

През одитирания период 8 партии отчитат приходи от членски внос в общ размер 

на 1 711 хил. лв., от които 916 хил. лв. са проверени (54 на сто). Одитни процедури върху 

извадкови единици – местни структури на партиите, са изпълнени за 4 политически 

партии
8
, отчели в годишните си финансови отчети за 2018 г. приходи от членски внос в 

общ размер над 22 000 лв. Отчетените приходи от членски внос под този праг са 

проверени в пълния им размер. Проверените средства от членски внос са документално 

обосновани и осчетоводени по съответните счетоводни. 

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 29 415 хил. лв., от 

които определени като съществени за целите на одита и проверени 14 384 хил. лв., или  

49 на сто от всички отчетени разходи.  

През 2018 г. от 8 политически партии са направени 307 дарения под формата на 

парични и непарични средства в общ размер на 254 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 12 политически партии ползват 578 помещения, в т.ч. 55 – 

частна държавна собственост и 523 – частна общинска собственост, като за наеми на тези 

имоти са изплатени средства в общ размер на 764 хил. лв. Към 31.12.2018 г. 5 партии имат 

неразплатени задължения за наемни вноски в размер на 75 хил. лв. 

                                                 
3
 ПП „Воля“, ПП „Възраждане“, ПП „ГЕРБ“, ПП „ДПС“ и ПП „ПК „Тракия“ 

4
 ПП „Атака“, ПП „БСП“, ПП „ВМРО-БНД“, ПП „НФСБ“, ПП „КПБ“, ПП „Нова зора“ и ПП „ПК 

„Екогласност“ 
5
 ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ 

6
 чл. 28, ал. 2 от ЗПП 

7
 ПП „БСП“ и ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ 

8
 ПП „БСП“, ПП „ВМРО-БНД“, ПП“ГЕРБ“ и ПП „ДПС“ 
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По 40 договора, сключени от 6 партии, са установени неизплатени наемни вноски 

за повече от три месеца.  

От пет политически партии
9
 са ползвани помещения, предоставени по реда на ЗПП, 

частна общинска и държавна собственост на база договори с изтекъл срок. През 

одитирания период не са сключени нови договори или допълнителни споразумения за 

удължаване на срока на договорите за ползване на имотите. 

Една политическа партия
10

 ползва шест общински и един държавен имот за 

осъществяване на дейността си, в несъответствие с чл. 31 от ЗПП, тъй като след  

25.06.2018 г. не отговаря на нормативните изисквания. 

През одитирания период са сключени общо 21 нови договора и са прекратени  

16 наемни правоотношения. 

През 2018 г. седем от одитираните партии
11

 ползват имоти – държавна и/или 

общинска собственост, на територията на гр. София. При проверката относно ползването 

по предназначение на имотите е формирана одитна извадка за партиите, на които са 

предоставени над 12 помещения. За останалите партии са извършени проверки на място 

на всички ползвани имоти на територията на гр. София. Проверки на място са направени 

на 49 имота на територията на гр. София, при които е установено, че се ползват от 

партиите за осъществяване на дейността им, при спазването на изискванията на ЗПП. 

Одитираните политически партии са създали публичен регистър на интернет 

страниците си. Възникналите обстоятелства от дейността им през 2018 г., определени за 

вписване по реда на ЗПП
12

, са публикувани в публичните им регистри. 

На 3 политически партии
13

, отчели приходи и разходи над 1 000 лв. за участието си в 

частични избори за кметове на общини и кметства, проведени през 2018 г., е извършена 

проверка за спазването на изискванията ИК.  

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

поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, както и 

регламентираните изисквания и забрани на ИК по отношение на източниците за 

финансиране на предизборните кампании са спазени, като от една политическа партия
14

 

не са представени в срок извлечения от банковите сметки за обслужване на предизборните 

кампании.  

Констатирано е съответствие между отчетените приходи и разходи и установените 

при проверката на първичната документация, представена от участниците, с изключение 

на една политическа партия
15

, за която установените при одита разходи, във връзка с 

финансиране на предизборната кампания не съответстват на отчетените.  

От една политическа партия
16

 не е изпратена за публикуване в ЕРИК информация 

във връзка с предоставени за безвъзмездно ползване вещи от физически лица и 

декларации за собственост на предоставените вещи. 

Спазено е законовото изискване за общия размер на финансирането на 

предизборната кампания от одитираните партии, като установените размери на 

финансиране на предизборните им кампании не надхвърлят регламентирания с ИК общ 

размер на финансиране на предизборна кампания за избори за кметове. 

Конкретните констатации за всяка политическа партия са отразени в съответните 

раздели на Част трета „Констатации“ от одитния доклад. 

 

                                                 
9
 ПП „Атака“, ПП „БСП“, ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“, ПП „Нова зора“ и ПП „НФСБ“ 

10
 ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ 

11
 ПП „Атака“, ПП „БСП“, ПП „ВМРО-БНД“, ПП „ГЕРБ“, ПП „ДПС“, ПП „НФСБ“ и ПП „Нова зора“ 

12
 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 

13
 ПП „БСП“, ПП „ГЕРБ“ и ПП „ДПС“ 

14
 ПП „БСП“ 

15
 ПП „БСП“ 

16
 ПП „БСП“ 
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Част втора 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1. Основание за извършване на одита  

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

Сметната палата, одитна задача № 302 от Програмата за одитната дейност на Сметната 

палата за 2019 г. и в изпълнение на Заповеди № ОД-06-01-001 от 11.04.2019 г. и  

№ ОД-06-01-007 от 14.06.2019 г. на Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната 

палата. 

 

2. Одитирани обекти 

Определянето на обектите за одит е извършено въз основа на регламентираните
17

 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 31.12.2018 г., които следва да представят годишни 

финансови отчети за 2018 г. е 150
18

. От 128 партии
19

, в законовия срок (01.04.2019 г.), са 

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

представяне на годишния финансов отчет, съгласно чл. 34 от ЗПП. От 4 партии
20

, след 

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

18 партии, в нарушение на ЗПП не са представени годишни финансови отчети. 

 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 частични избори, проведени през 2018 г. и 

допълнително изискани и представени в Сметната палата документи е установено, че от 

59 партии са представени отчети с нулеви стойности на приходите и разходите, а 50 

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 23 партии на основата на регламентираните 

критерии в чл. 35, ал. 1 от ЗПП, са определени 13 политически партии, на които е 

извършен одит за съответствие. 

 

3. Цели на одита 

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

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

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

на предоставеното имущество – държавна или общинска собственост на политическите 

партии. 

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

оценка за съответствието на приходите и разходите във връзка с предизборната кампания 

на политическите партии в частични избори за кметове, проведени през 2018 г., с 

изискванията на Изборния кодекс. 

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

кампания за частични избори за кметове, проведени през 2018 г. 

 

                                                 
17

 чл. 35, ал. 1 от ЗПП 
18

 в т.ч. 18 партии с прекратена дейност през одитирания период 
19

 в т.ч. 6 партии с прекратена дейност през 2018 г. 
20

 ПП „Движение експерти за регионите“, ПП „Движение за равноправен обществен модел (ДРОМ)“, ПП 

„ДЕОС (Движение за европейско обединение и солидарност)“ и ПП „Съюз за отечеството“  
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4. Обхват на одита 

4.1. Одитната задача обхвана: 

1. Организация на финансовата дейност на ПП 

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

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

4. Създаване и поддържане на публичен регистър; 

5. Финансиране на предизборната кампания – декларирани приходи и извършени 

разходи от политическите партии, участници в частичните избори за кметове, проведени 

през 2018 г. 

 

4.2. Ограничения в обхвата на одита 

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

общините” са извършени проверки за спазването на законовите изисквания относно 

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

общинска собственост, находящи се на територията на гр. София, въз основа на 

информация предоставена от партиите.  

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

териториалната отдалеченост на имотите, ползвани от партиите. 

 

4.3. Одитни извадки 

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

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

отчетените от политическите партии приходи от членски внос в общ размер над 22 000 лв. 

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

обхвата на одита, са проверени в пълния им размер. 

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

общините” при проверката относно ползването по предназначение на имоти е формирана 

одитна извадка за политическите партии, на които са предоставени над 12 помещения на 

територията на гр. София. За останалите партии, включени в обхвата на одита, са 

извършени проверки на място на всички ползвани имоти - държавна и/или общинска 

собственост в гр. София. 

 

5. Критерии за оценка 

При одита са приложени следните критерии за оценка: 

 1. Съответствие на ГФО за 2018 г. с изискванията на ЗСч, Националните 

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

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации от ПП; 

 3. Съответствие на формираните приходи и извършените разходи от политическите 

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

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

или общинска собственост с изискванията на ЗПП относно ползването на имотите по 

предназначение; 

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

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

вписване за одитирания период съгласно изискванията на ЗПП; 

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

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

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

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

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

съгласно чл. 171, ал. 3 и ал. 4 от ИК; 
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 9. Спазване на законовите изисквания относно източниците на приходи за 

финансиране на предизборната кампания: 

 9.1. Съответствие на декларираните приходи с установените от извършените 

проверки. Документална обоснованост на приходите; 

 9.2. Спазване на ограничението за общия размер на даренията, получени от едно 

физическо лице (чл. 167, ал. 1 и ал. 2 от ИК), и на изискването за представяне на декларация 

от дарителя за произхода на средствата, когато общият размер на дарението от едно 

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

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

на средствата, предоставени за финансиране на предизборната кампания от издигнатите 

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

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

 9.4. Спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на 

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

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

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

 10. Спазване на законовите изисквания относно извършването на разходи за 

предизборната кампания: 

 10.1. Съответствие на отчетените разходи с установените от извършените 

проверки. Документална обоснованост на разходите; 

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

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

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

размер за финансиране на предизборната кампания. 

 

 

Част трета 

КОНСТАТАЦИИ 

 

Раздел първи 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „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. 

Политическата партия се представлява от Волен Николов Сидеров, председател. 

1.  Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „Атака“, с приложена към него декларация по 

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

ЗПП.
21

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
22

 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
23

 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 2018 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

                                                 
21

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
22

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
23

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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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 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
24

 и индивидуален 

сметкоплан
25

, 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. 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „Атака” към 27.09.2019 г. 

Констатирано е съответствие между касовата наличност и счетоводното салдо към  

27.09.2019 г. При проверката не са установени чужди парични средства, както и не са 

предоставени заемообразни парични средства.
26

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Атака“ за 2018 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
27

 

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

и разходи от стопанска дейност извън разрешената, с което е спазила разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.
28

  

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

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

2.  Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „Атака“ отчита приходи в размер на 1 421 184 лв.
29

, които се 

формират от следните източници:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Одитно доказателство № I/01 
25

 Одитно доказателство № I/02 
26

 Одитно доказателство № I/11 
27

  Одитни доказателства №№ I/02, I/03 и I/04 
28

  Одитни доказателства №№ I/02, I/03 и I/04 
29

  Одитни доказателства № I/03 и № I/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 1 404 864 98,85 

2. Приходи от издателска дейност 13 381  0,94 

3. 

Други (обезщетения от неспазени предизвестия 

от лица в трудово правоотношение с партията и 

възстановени суми от съдебен изпълнител) 

 

 

2 939 

  

 

0,21 

 Общо: 1 421 184 100 
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Определени на етапа на планиране, като съществени по характер за целите на 

одита, са приходите от държавна субсидия. 

ПП „Атака” e парламентарно представена в 44-то Народно събрание в състава на 

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

25, ал. 1 от ЗПП получава държавна субсидия.  

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

1 404 864 лв. съответства на преведената от МФ през 2018 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.
30

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
31

 

Държавната субсидия за ПП „Атака“ се определя
32

 на основание сключено 

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

АТАКА и ВМРО“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
33

  

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

ЗПП
34

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

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

средства
35

 следва да бъдат възстановени по централния бюджет. Към 01.10.2019 г. са 

възстановени по централния бюджет средства в размер на 142 909 лв.
36

  

Финансирането на дейността на ПП „Атака“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия.  

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „Атака“ са отчетени разходи в размер на 1 632 хил. лв.
37

, от които 

за регламентирана дейност – 1 626 хил. лв. и финансови разходи – 6 хил. лв.  

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

канцеларски и хигиенни материали; офис консумативи и офис оборудване; пощенски, 

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

осигуровки; амортизации; данъци и такси и други, определени като несъществени по 

характер за целите на одита. 

Проверени са разходи, определени като съществени за целите на одита, в размер на 

796 215 лв., както следва:  

 

Разходите са за: закупуване на 

рекламни материали за издателската дейност; 

наеми на помещения, предоставени от 

общини и/или държава и от физически и 

юридически лица; транспортни и правни 

услуги; текущи ремонти и обзавеждане на 

помещения; социологическо проучване; уеб 

услуги, командировки и изплатени дължими суми за обезщетение по образувано 

изпълнително дело срещу партията. Проверени са и разходи за издръжка и 

функциониране на партийната телевизия „Алфа“ – разпространение на ТВ сигнал; 

                                                 
30

 Одитни доказателства №№ 01, I/01, I/02, I/03 и I/04 
31

 Одитни доказателства №№ I/02, I/03 и I/04 
32

 т. 10, във връзка с чл. 25, ал. 3 от ЗПП 
33

 Одитно доказателство № I/10  
34

 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
35

 539 894 лв. 
36

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389  
37

 Одитни доказателства № I/03 и № I/04 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали  67 589 

2.  За външни услуги 692 426 

3.  Други (командировки)  36 200 

  Общо: 
796 215 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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спътников капацитет и сателитен пренос; поддръжка на техника и ремонт; заплащане на 

музикални, лицензионни и сродни права и такси.  

През одитирания период от партията са направени 2 парични дарения за здравно 

подпомагане на пострадали физически лица, в общ размер на 6 010 лв. Даренията са 

документално обосновани и са отразени в счетоводните регистри.
38

 

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 функциониране на партийна телевизия и издателска дейност и за други, 

присъщи на партията дейности, в съответствие с изискванията на ЗПП.
40

  

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

присъщи за политическата партия. 

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

ПП „Атака” e парламентарно представена в 44-то Народно събрание 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 одитирания период ПП „Атака“ ползва под наем 26 имота, в т.ч. 22 – частна 

общинска собственост и 4 – частна държавна собственост, съгласно сключени договори.
41

   

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 26 603 лв., в т.ч.  

21 310 лв. задължения от предходни години. През периода са изплатени и задължения от 

2016 г. в размер на 389 лв., за имот, който не се ползва от 2017 г.
42

 

Неразплатените наемни вноски към 31.12.2018 г. са в общ размер на 63 044 лв.
43

 

При извършената проверка е установено:
44

  

а) плащане на месечния наем в срок – по 8 договора за наем на имоти, сключени с 

общините Троян, Пловдив (4 договора), Перник, Брезник и Радомир; 

б) неплащане на наемната цена за 3 и повече месеца – по 18 от договорите за наем 

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

(3 договора) и Варна и общините: Лом, Пазарджик, Плевен, Кнежа, Мизия, Полски 

Тръмбеш, Лясковец, Добрич, Варна, Чирпан, Стара Загора, Казанлък, Бургас и Карлово.  

Договорите с общините Троян, Плевен, Мизия, Полски Тръмбеш, Лясковец, 

Добрич, Варна, Чирпан, Стара Загора, Казанлък, Пазарджик, Перник, Брезник, Радомир и 

с областни администрации: област София
45

 и Варна са с изтекъл срок. През одитирания 

период не са сключени нови договори или допълнителни споразумения за удължаване на 

срока за ползване на имотите.
46

   

При извършените проверки на място по отношение ползването по предназначение 

на предоставените на партията имоти под наем на територията на гр. София е установено, 

че два
47

 от тях са освободени и един
48

 имот се използва за административни нужди на 

централното ръководство на партията, и седалище на телевизия „ТВ Алфа“ и вестник 

„Атака.
49

  

                                                 
38

 Одитни доказателства №№ I/04, I/08 и I/09 
39

 Одитни доказателства №№ I/02, I/03 и I/04 
40

 Одитни доказателства №№ I/02, I/03 и I/04 
41

 Одитни доказателства №№ I/04, I/05 и I/06 
42

 Одитни доказателства №№ I/04, I/05 и I/06 
43

 Одитни доказателства № I/05 и № I/06 
44

 Одитни доказателства №№ I/04, I/05 и I/06 
45

 ул. „Врабча“ № 1, партер – не се ползва от 01.09.2018 г. 
46

 Одитни доказателства № I/05 и № I/06 
47

 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, партер и ул. „Врабча“ № 1, ет. 2  
48

 гр. София, пл. „Славейков“ № 4 А 
49

 Одитни доказателства № I/05 и № I/07 
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През 2018 г. е допуснато неплащане на наемната цена за повече от три месеца по 

18 договора за наем на имоти.  

ПП „Атака” ползва предоставеното под наем помещение, държавна собственост 

в гр. София за осъществяване на дейността си, при спазването на предназначението за 

отдаване под наем, съгласно сключения договор и на Закона за политическите партии.  

4.  Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП.
50

 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 на партията, имената 

на лицата, които съгласно устава представляват партията; наименованието на 

социологическата агенция, с която партията работи; годишният финансов отчет за 2018 г. 

и отчетът за предизборната кампания за частични избори за кмет на кметство Любенец, 

община Нова Загора, проведени на 18.02.2018 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 втори 

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. 

 

1.  Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 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.
51

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
52

 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
53

 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 2018 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 2018 г. 

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 2018 г. 

                                                 
50

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
51

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
52

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
53

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 



15 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

Устава на БСП структура на вътрешнопартийна организация и се поддържа съобразно 

утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
54

 и индивидуален 

сметкоплан
55

, 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“,
56

 областните и градските партийни съвети водят 

самостоятелно счетоводство и съставят годишен финансов отчет. Националният съвет на 

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

отчетите на областните съвети. Счетоводната отчетност е организирана в централното 

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

документална обоснованост. 

Извършена е проверка за установяване на касовата наличност в градския съвет на 

политическата партия.
57

 В касата на проверявания обект не са установени липси или 

излишъци на парични средства. Установено е съответствие между касовата наличност и 

счетоводното салдо към деня на проверката на касата на градския съвет на ПП „БСП“ - 

София. При проверката не са установени чужди парични средства, както и не са 

предоставени заемообразни парични средства.
58

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „БСП“ за 2018 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
59

 

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

и разходи от стопанска дейност извън разрешената, с което е спазила разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.
60

 

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

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

2.  Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „БСП“ отчита приходи в размер на 13 350 343 лв.
61

, които се 

формират от следните източници: 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Одитно доказателство № II/01 
55

 Одитно доказателство № II/02 
56

 Одитно доказателство № II/03 
57

 Суми на ПП „БСП“ се съхраняват и в 31 областни и 265 общински съвети на партията. 
58

 Одитно доказателство № II/19 
59

 Одитни доказателства №№ II/02, II/04 и II/05  
60

 Одитни доказателства №№ II/02, II/04 и II/05  
61

 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 
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Определени на етапа 

на планиране, като 

съществени по характер за 

целите на одита, са 

приходите от: държавна 

субсидия, дарения и членски 

внос. 

2.1.1. Държавна 

субсидия 

ПП „БСП” e 

парламентарно представена 

в 44-то Народно събрание в 

състава на КП „БСП за България” и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна 

субсидия. 

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

12 043 144 лв. съответства на преведената от МФ през 2018 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.
62

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
63

 

Държавната субсидия се разпределя съгласно сключен Договор за създаване на 

коалиция „БСП за България“ от 07.02.2017 г. за участие в избори между ПП „БСП“, 

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

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

клуб „Тракия“ и коалиционни споразумения по чл. 25, ал. 2 от ЗПП от 13.03.2018 г. и 

25.06.2018 г.
64

  

В изпълнение на изискванията на § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП
65

 

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

2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон, като получените в повече средства
66

 

следва да бъдат възстановени по централния бюджет. Към 01.10.2019 г. са възстановени 

по централния бюджет средства в размер на 1 249 116 лв.
67

 

2.1.2. Дарения от физически лица 

През 2018 г. ПП „БСП“ получава 405 парични дарения без условие от 160 

физически лица на обща стойност 326 393 лв. Общият размер на получените от партията 

дарения от едно физическо лице за календарната 2018 г. не надхвърля законово 

определения праг от 10 000 лв.
68

 

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 2018 г.
69

 

При извършените проверки не са установени получени средства от анонимни 

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

                                                 
62

 Одитни доказателства №№ 01, II/01, II/02, II/04 и II/05 
63

 Одитни доказателства №№ II/02, II/04 и II/05 
64

 Одитно доказателство № II/06 
65

 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
66

 4 299 690 лв. 
67

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
68

 Одитно доказателство № II/05 
69

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

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 12 043 144 90,21 

2. 
Дарения от физически лица (без 

условие) 

326 393   2,45 

3. Членски внос 937 767   7,02 

4. Други (възстановени разходи) 28 039   0,21 

5.  
Стопанска дейност (отдадени под 

наем собствени имоти) 

15 000   0,11 

 Общо: 13 350 343 100 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни 

търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
70

 

2.1.3. Членски внос 

Отчетените от ПП „БСП” приходи от членски внос са в размер на 937 767 лв.
71

 

Отчитането на събрания членски внос се извършва съгласно „Правилник за 

финансовата и деловодната дейност в БСП“ и решение от 02.09.2017 г. на Националния 

съвет на партията. С решението са определени минималния размер на членския внос, реда 

и начина на събиране, отчитане и разпределението между партийните организации и 

партийни съвети.
72

  

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

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

внос над 61 000 лв.: Градски съвет на БСП-София, Пловдив-област, Пловдив-град, Стара 

Загора и Национален съвет на БСП.
73

 

Проверени са документи за внесен членски внос в размер на 476 889 лв., или 51 на 

сто от отразения в ГФО приход от членски внос.
74

 

Констатирано е съответствие по стойност между проверените документи и 

отчетените приходи от членски внос.
75

 Постъпилите средства са документално 

обосновани и осчетоводени по съответните счетоводни сметки съгласно индивидуалния 

сметкоплан и при спазване на счетоводната политика на партията.
76

 

Финансирането на дейността на ПП „БСП“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия.  

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „БСП“ са отчетени разходи в размер на 10 835 хил. лв.
77

, от които 

за регламентирана дейност – 6 хил. лв., административни разходи – 10 793 хил. лв. и 

финансови разходи – 36 хил. лв. 

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

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

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

заплати и свързаните с тях осигуровки; данъци и такси. Тези разходи са определени като 

несъществени по характер за целите на одита. 

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

в размер на 7 149 671 лв., както следва: 
 

Разходите са 

извършени за: 

2.2.1. Материали – 

за организиране на 

мероприятия и 

протоколни разходи; 

командировки, пленуми и 

съвещания; отпечатване на 

брошури за Национално 

съвещание и за проект 

„Визия за България“; 

                                                 
70

 Одитни доказателства №№ II/02, II/04 и II/05 
71

 Одитни доказателства №№ II/04, II/05 и II/08 
72

 Одитно доказателство № II/07 
73

 РД-П-6/25.06.2019 г. 
74

 Одитно доказателство № II/09  
75

 Одитни доказателства № II/07 и № II/08 
76

 Одитни доказателства №№ II/01, II/02, II/04, II/05 и II/09 
77

 Одитни доказателства № II/04 и № II/05 

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1.  За материали  234 580 

2.  За външни услуги 714 300 

3.  За възнаграждения (граждански договори) 276 343 

4.  Други разходи     5 682 579 

5.  Разходи на местни структури, в т.ч.:  241 869 

 – наеми на предоставени помещения от държавата и 

общините  230 999 

 – участие в частични избори, проведени през 2018 г.      7 624 

 – дарения        3 246 

  Общо: 7 149 671 
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рекламни материали за Национален събор на БСП на в. Бузлуджа и бракуване на активи 

след инвентаризация;  

2.2.2. Външни услуги – за организиране и провеждане на Национален събор на БСП 

на в. Бузлуджа; изготвяне на материали и представяне на проект „Визия за България“; 

организиране на семинари, обучения, кръгли маси и срещи с членове; медийно отразяване 

и пропагандна дейност; посрещане на чуждестранни делегации; заплащане на членски 

внос в международни организации; наем на централен офис на партията; социологически 

проучвания и други; 

2.2.3. Възнаграждения (граждански договори) – за ремонти дейности, извършени от 

физически лица за поддръжка на помещения (клубове на партията); за консултантски 

услуги по изработване на проект „Визия на България“; обучение и хонорари за обучители; 

организиране и провеждане на семинари и конференции; охранителна дейност и други; 

2.2.4. Други разходи 

2.2.4.1. Разходи за субсидии – отчетени са средства за издръжка на местни 

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

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

партията в малките общини и специфичните райони; 

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

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

провеждането на национални съвещания и заседания на Националния съвет на БСП и 

други; 

2.2.4.3. Командировки в чужбина – извършени на основание решение на 

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

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

международни организации, както и с посещения на форуми и срещи; 

2.2.4.4. Други разходи – направени парични и непарични дарения
78

 за храни и 

лекарства, финансово подпомагане на фолклорен ансамбъл и пенсионерски клуб; за 

социално-битово обслужване на щатни служители на Националния съвет на БСП (ваучери 

за храна); 

2.2.4.5. ПП „БСП“ чрез своите структури по места е извършила разходи за: наеми 

на предоставени помещения от държавата и общините, участие в избори и  подпомагане 

на болни и социално уязвими групи. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
79

  

Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните структури, за 

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

партията, в съответствие с изискванията ЗПП.
80

 

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

присъщи за политическата партия. 

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

ПП „БСП“ е 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 2018 г. партията  ползва под наем 13 имота – частна държавна собственост и 

165 имота – частна общинска собственост, в т.ч. 41 предоставени й от Столична община.
81

 

                                                 
78

 в размер на 2 700 лв. 
79

 Одитни доказателства №№ II/02, II/04, II/05 и II/20 
80

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
81

 Одитно доказателство № II/10 
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През одитирания период са сключени 3 нови договора с общини Враца, Петрич и 

Благоевград, подновени са договорите с общините Грамада Септември, Разград, Мадан и 

Любимец, и са прекратени два договора – с общините Земен и Вършец.
82

  

Към 31.12.2018 г. партията продължава да ползва с изтекли срокове на договори  

19 имота
83

 в общини: Бургас – 5 имота; Варна; Раднево; Пазарджик; Костенец; Лъки; 

Оряхово; Търговище; Столична община, райони: „Оборище“ – 2 имота
84

, „Триадица“ –  

2 имота
85

; „Връбница“
86

 и „Панчарево“
87

 и Областна администрация на област София.
88

  

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 313 871 лв., в т.ч. 

12 726 лв. задължения от предходни години. Неразплатените вноски са в размер на  

9 692 лв., от които 5 476 лв. – задължения от предходни години за ползвани 5 имота, 

предоставени от община Бургас.
89

 През 2019 г. частично са изплатени задължения в 

размер на 74 лв.
90

 (община Септември). 

През 2018 г., ПП „БСП“ плаща наемните вноски за ползваните помещения в 

предвидените в договорите срокове, с изключение на 9 договора, сключени с общински 

администрации: Златарица, Брегово, Ловеч, Тетевен, Луковит, Септември и Столична 

община, район „Триадица“ – 2 имота
91

 и район „Оборище“
92

, където е допуснато 

неплащане на наемните вноски за повече от 3 месеца.
93

 За един имот, предоставен от 

Столична община
94

, наемните вноски за 2018 г. са начислени, но не са платени. Имотът е 

освободен на 15.02.2019 г.
95

 

ПП „БСП“ ползва в гр. София 44 помещения, в т.ч. 3 държавна собственост и  

41 общинска собственост.
96

 

При извършените проверки на място по отношение ползването по предназначение 

на предоставените на партията имоти под наем на територията на гр. София, са изпълнени 

одитни процедури върху извадкови единици, в които попадат 13 имота, предоставени от 

Столична община и 2 имота, предоставени от Областна администрация на област София.
97

   

Установено е, че 14 от предоставените на партията имоти се ползват по 

предназначение – за осъществяване на партийна дейност, а един имот
98

 – освободен.
99

  

През 2018 г. е допуснато неплащане на наемната цена за повече от три месеца по 

9 договора за отдадени под наем имоти – частна общинска собственост.  

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

собственост в гр. София за осъществяване на дейността си, при спазването на 

изискванията на сключените договори и на ЗПП.  

4.  Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

                                                 
82

 Одитно доказателство № II/10 
83

 Одитно доказателство № II/10 
84

 гр. София, бул. „Дондуков“ № 62 и бул. „Васил Левски“ № 122-124 (освободен м. 02.2019 г.) 
85

 гр. София, ул. „М. Буботинов“, бл. 31 и бул. „България“ , бл. 21 
86

 гр. София, ж.к. „Връбница“ 1, до бл. 524, вх. В (терен - пристройка) 
87

 гр. София, ул. „Сини вир“ № 2-А 
88

 ул. „Леге“ № 8-10 
89

 Одитно доказателство № II/10 
90

 Одитни доказателства № II/10 и № II/11 
91

 гр. София, ул. „М. Буботинов“, бл. 31 и бул. „България“, бл. 21 
92

 гр. София, бул. „Васил Левски“ № 122-124 
93

 Одитно доказателство № II/10 
94

 гр. София, бул. „Васил Левски“ № 122-124 
95

 Одитни доказателства № II/10 и № II/12 
96

 Одитно доказателство № II/10 
97

 РД-П-10/01.07.2019 г.  
98

 гр. София, бул. „Васил Левски“ № 122-124 
99

 Одитни доказателства № II/10 и № II/12 
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за вписване по реда на ЗПП.
100

 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 на партията; имената на лицата, които 

съгласно устава представляват партията; притежаваните от партията недвижими имоти; 

дарителите и видът, размерът и целта на направените дарения, както и декларация от 

всеки дарител за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една 

минимална работна заплата;  наименованията на социологическите и рекламните агенции, 

както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с 

партията; вещите, предоставени за безвъзмездно ползване, видът и декларации за 

собственост; разпоредителна сделка с недвижимо имущество; годишен финансов отчет за 

2018 г., както и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с 

предизборните кампании за частични избори за кметове, проведени през 2018 г., в които 

партията е участвала: кметство Столетово, община Карлово; кметство Орлинци, община 

Средец; община Макреш; кметство Лясково, община Добрич селска; кметство Галиче, 

община Бяла Слатина; община Лозница; кметство Беден, община Девин; кметство Брест, 

община Гулянци и кметство Градешница, община Криводол. 

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. 

5.  Участие в частични избори за кметове, проведени през 2018 г. 

 ПП „БСП“ участва в проведените частични избори за кметове през 2018 г. в  

9 населени места.
101

 

 Извършена е проверка на декларираните приходи и извършени разходи над  

1 000 лв.
102

, във връзка с предизборните кампании за частични избори за кмет на община 

Макреш, област Видин и кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян. 

5.1. Частични избори за кмет на община Макреш, област Видин 

С Решение № 135-МИ от 19.04.2018 г. Общинска избирателна комисия (ОИК) 

Макреш регистрира ПП „БСП“
103

 за участие в частични избори за кмет на община 

Макреш, област Видин, проведени на 20.05.2018 г. и 27.05.2018 г. (втори тур). 

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

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

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания  

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

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

Макреш
104

, е представен в Сметната палата, в срока, определен по чл. 172, ал. 1 от ИК.
105

 

Отчетът е представен на хартиен и на електронен носител и съответства на утвърдения от 

Сметната палата образец, съгласно чл. 172, ал. 4 от ИК. Отчетът не е придружен с 

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания на партията, с 

което не е спазено изискването на чл. 172, ал. 1 от ИК.
106

 Извлечение от банковата сметка 

за обслужване на предизборната кампания на ПП „БСП” е изискано и представено по 

време на одита в Сметната палата.
107

 

                                                 
100

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
101

 Приложение № 8 към РД-П-3/25.06.2019 г. 
102

 чл. 172, ал. 6 от ИК 
103

 с представляващ Димитър Чавдаров Велков, упълномощен от Корнелия Петрова Нинова, представляваща  

ПП „БСП“ с пълномощно, изх. № 36 от 13.04.2018 г. 
104

 проведени на 20.05.2018 г. и 27.05.2018 г. (втори тур) 
105

 вх. № 48-00-329 от 14.06.2018 г. 
106

 Одитни доказателства № II/13 и № II/14 
107

 Одитни доказателства № II/13 и № II/14 
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Спазен е регламентираният с ИК срок за представяне на отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания за частични 

избори за кмет на община Макреш. 

Спазени са от ПП „БСП“ изискванията на ИК по отношение на формата и 

начина на представяне на отчета, с изключение на непредставено в срок извлечение от 

банковата сметка за обслужване на предизборната кампания. 

 

5.1.2. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „БСП“ са отчетени във връзка с предизборната кампания за частични избори 

за кмет община Макреш, област Видин, проведени на 20.05.2018 г. и 27.05.2018 г. (втори 

тур), приходи в размер на 6 210 лв.
108

  

Отчетените приходи са средства на партията, получени от държавна субсидия.
109

 

Приходите са на стойност над 1 000 лв. и са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
110

 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката.
111

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

От ПП „БСП“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета.  

 

 5.1.3. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При одита са установени факти и обстоятелства по реда на чл. 171, ал. 2, т. 7 и т. 8 

от ИК (информация за 6 физически лица, предоставили за безвъзмездно ползване леки 

автомобили за предизборната кампания и декларации за собственост на предоставените 

автомобили), за които следва да се изпрати информация за публикуване в ЕРИК. Такава 

информация не е изпратена по време на предизборната кампания на Сметната палата в 

законоустановения 7-дневен срок за включване в ЕРИК, с което не са спазени 

разпоредбите на чл. 171, ал. 4 от ИК.
112

  

От ПП „БСП“ не е изпратена за публикуване в ЕРИК информация във връзка с 

предоставени за безвъзмездно ползване вещи от физически лица и декларации за 

собственост на предоставените вещи, с което не са спазени разпоредбите на ИК. 

 

5.1.4. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „БСП“, участник в частични избори за кмет община Макреш, област Видин, 

проведени на 20.05.2018 г. и 27.05.2018 г. (втори тур), е 6 178 лв. Партията няма отчетени 

и установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
113

 

От общо отчетените разходи, 2 541 лв. (41 на сто) са разходи за материали, от които 

2 181 лв. – разходи за гориво (извършени с предоставени от физически лица за 
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безвъзмездно ползване по време на предизборната кампания автомобили, съгласно 

сключени договори).
114

 

От общо отчетените разходи, 3 637 лв. (59 на сто) са разходи за външни услуги, 

като 879 лв. са за плакати, флаери, диплянки, брошури и други; 2 349 лв. - за масови 

прояви (публични събрания), 220 лв. - за наеми на помещения и 190 лв. – други разходи 

(представителни).
115

 

Извършените разходи от ПП „БСП“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи и не съответстват на отчетените. Допусната е техническа грешка в 

отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане, в резултат на която не е 

включен в отчета платен данък добавена стойност по 2 фактури, издадени от един 

доставчик на обща стойност 84 лв.
116

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер до 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
117

 

Установените при одита разходи, във връзка с финансиране на предизборната 

кампания на ПП „БСП“ не съответстват на отчетените, поради неотразен данък 

добавена стойност. 

 

5.1.5. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 6 210 лв. 

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 6 178 лв. 

Общият размер на изразходваните средства за финансиране на кампанията –  

6 262 лв. не надхвърля определения в чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК, в рамките на ал. 1, т. 4 от 

същата норма, максимален общ размер на финансиране на предизборната кампания за 

кмет на община с население до 30 хил. жители. 

Спазени са от ПП „БСП“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за кмет на община. 

 

5.2. Частични избори за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян 

С Решение № 281-2109 МИ от 17.04.2018 г. ОИК Девин регистрира ПП „БСП“
118

 за 

участие в частични избори за кмет на кметство Беден, община Девин, проведени на 

20.05.2018 г. и 27.05.2018 г. (втори тур). 

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

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

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания  

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

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

Беден, община Девин
119

, е представен в Сметната палата, в срока, определен по чл. 172, 

ал. 1 от ИК.
120

 Отчетът е представен на хартиен и на електронен носител и съответства на 

утвърдения от Сметната палата образец, съгласно чл. 172, ал. 4 от ИК. Отчетът не е 

придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания 

на партията, с което не е спазено изискването на чл. 172, ал. 1 от ИК.
121
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Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания на  

ПП „БСП” е изискано и представено по време на одита в Сметната палата.
122

 

Спазен е регламентираният срок с ИК за представяне на отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания за участие в 

частичните избори за кмет на кметство Беден, община Девин. 

Спазени са от ПП „БСП“ изискванията на ИК по отношение на формата и 

начина на представяне на отчета, с изключение на непредставено в срок извлечение от 

банковата сметка за обслужване на предизборната кампания. 

 

5.2.2. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „БСП“ са отчетени във връзка с предизборната кампания за частични избори 

за кмет кметство Беден, община Девин, проведени на 20.05.2018 г. и 27.05.2018 г. (втори 

тур), приходи в размер на 1 361 лв.
123

  

Отчетените приходи са средства на партията, получени от държавна субсидия.
124

 

Приходите са на стойност над 1 000 лв. и са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
125

 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката.
126

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

От ПП „БСП“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета.  

 

 5.2.3. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

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

за които следва да се изпрати информация за публикуване в ЕРИК. 

 

5.2.4. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „БСП“, участник в частични избори за кмет на кметство Беден, община Девин, 

проведени на 20.05.2018 г. и 27.05.2018 г. (втори тур), е 1 361 лв. Партията няма отчетени 

и установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
127

 

От общо отчетените разходи, 101 лв. (7 на сто) са разходи за канцеларски 

материали; 1 260 лв. (93 на сто) са разходи за външни услуги, като 531 лв. са за рекламни 

материали, 270 лв. - за масови прояви (публични събрания) и 459 лв. – други разходи 

(възнаграждения за застъпници).
128

 

Извършените разходи от ПП „БСП“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи и съответстват на отчетените.
129
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При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер до 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
130

 

Установените при одита разходи, във връзка с финансиране на предизборната 

кампания на ПП „БСП“ съответстват на отчетените. 

 

5.2.5. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 1 361 лв.  

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 1 361 лв.  

Общият размер на изразходваните средства за финансиране на кампанията – 

1 361 лв. не надхвърля определения в чл. 165, ал. 5, т. 1 от ИК, в рамките на ал. 1, т. 4 от 

същата норма, максимален общ размер на финансиране на предизборната кампания за 

кмет на кметство с население до хиляда жители. 

Спазени са от ПП „БСП“ законовите изисквания за общия размер на финансиране 

на предизборната кампания за избори за кмет на кметство. 

 

Раздел трети 

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. 

 

1.  Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „ВМРО - БНД“, с приложена към него 

декларация по образец (с нулеви стойности) 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 председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията
133

 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 2018 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО на партията. 

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

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на финансовия отчет за 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

съобразно утвърдената със заповед от председателя на партията счетоводна политика
134

 и 
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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, от специализирано предприятие, на основата на 

документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, 

осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри. 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „ВМРО – БНД” към  

28.08.2019 г. Констатирано е съответствие между касовата наличност и счетоводното 

салдо към 28.08.2019 г. При проверката не са установени чужди парични средства, както и 

не са предоставени заемообразни парични средства.
136

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ВМРО - БНД“ за 2018 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
137

 

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

и разходи от стопанска дейност извън разрешената, с което е спазила разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.
138

 

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

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

2.  Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „ВМРО - БНД“ отчита приходи в размер на 1 491 435 лв.
139

, които се 

формират от следните източници:  

 

От обхвата на 

проверката са изключени 

приходите от лихви 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  491 391 лв. 

2.1.1 Държавна субсидия 

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

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

от ЗПП получава държавна субсидия. 

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

1 397 840 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 
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№ Вид приход Размер 
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Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 1 397 840 93,72 

2. Членски внос       93 551 6,27 

3. Други приходи от дейността              28      0,0019 

4. Приходи от лихви                15         0,0011 

 Общо: 1 491 435 100 



26 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.
140

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
141

 

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

ЗПП
142

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

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

повече средства
143

 следва да се възстановят по централния бюджет. Към 01.10.2019 г. са 

възстановени по централния бюджет средства в размер на 142 194 лв.
144

  

2.1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „ВМРО - БНД“ приходи от членски внос за 2018 г. са в размер 

на 93 511 лв.
145

 

При проверката са изпълнени одитни процедури върху извадкови единици – 

местни структури на партията, отчели приходи от членски внос над 7000 лв.: Благоевград, 

Бургас, Велико Търново, Пловдив, Русе и София – град.
146

   

Проверени са първични документи, обобщени справки за събран членски внос по 

области и поименни списъци за внесен членски внос в размер на 59 513 лв., или 64 на сто 

от отразения в ГФО приход от членски внос.
147

  

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.
148

 Платеният членски внос от членовете на ПП „ВМРО – БНД” 

се отчита на база поименни отчети по общински структури от координатора за 

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

и протокол от проверка на членски внос по области във финансовия отдел на партията. 

В проверените първични счетоводни документи, отразяващи постъпилите приходи 

от членски внос, са обозначени източникът на прихода – имената на членовете от 

съответната местна структура. Констатирано е съответствие по стойност спрямо 

осчетоводените приходи от членски внос по съответните счетоводни регистри.
149

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
150

 

Финансирането на дейността на ПП „ВМРО – БНД“ за 2018 г. е в съответствие 

с нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия. 

 

2.2. Извършване на разходи 

 За 2018 г. от ПП „ВМРО- БНД“ са отчетени разходи в размер на 959 хил. лв.
151

, от 

които за регламентирана дейност - 950 хил. лв. и финансови разходи - 9 хил. лв. 

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

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

материали и оборудване на клубове; резервни части, консумативи и ремонт на моторни 

превозни средства; интернет, поддръжка на домейн и телекомуникационни, копирни и 

                                                 
140

 Одитни доказателства №№ 01, III/02, III/03 и III/04 
141

 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 
142

 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
143

 508 966 лв. 
144

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
145

 Одитни доказателства №№ III/03, III/04 и III/05 
146

 РД-П-9/25.06.2019 г.  
147

 Одитни доказателства №№ III/03, III/04, III/05 и III/06 
148

 Одитно доказателство № III/06 
149

 Одитни доказателства № III/04 и № III/05 
150

 Одитни доказателства №№ III/01, III/03, III/04, III/05 
151

 Одитни доказателства № III/03 и № III/04 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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пощенски услуги; счетоводно обслужване и заверка на ГФО, данъци, такси, застраховки и 

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

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

в размер на 669 845 лв., както следва:  

 

Средствата са разходвани за: закупуване 

на рекламни материали - шапки, значки, 

знамена, отпечатване на книга; наеми на 

помещения от физически и юридически лица, 

както и предоставени помещения от общините; 

наеми на зали, помещения, автомобили, 

публикации и поздравителни карета, абонамент, 

реклама и други, свързани с осъществяване дейността на партията. 

От ПП „ВМРО – БНД” са извършени и разходи за дарения в размер на 420 лв., 

направени под формата на парични средства за изработване на паметен знак и значки на 

Национална фондация „Тодор Рачински”, гр. Враца, закупуване на народни носии за 

Народно читалище „Светлина-1945”, с. Мърчево и дарение за фолклорен ансамбъл в  

гр. Русе.
152

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
153

  

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.
154

 

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

присъщи за политическата партия. 

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

 ПП “ВМРО – БНД“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, като 

част от състава на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и има право да 

ползва помещения, предоставени по реда на ЗПП. 

 През 2018 г. ПП „ВМРО - БНД“ ползва под наем 46 имота - частна общинска, 

съгласно сключени договори.
155

 През одитирания период са прекратени договорните 

отношения за един имот в община Божурище и са сключени 10 нови договора с общините 

- Ветово, Дупница, Костенец, Оряхово, Раднево, Сливен, Ямбол, Божурище, Столична 

община - район „Младост” и район „Студентски”.
156

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 24 864 лв., в т.ч.   

1 171 лв. - задължения от предходни години
157

 и 256 лв. - авансово предплатени вноски за 

2018 г.
158

 Към 31.12.2018 г. партията няма неразплатени задължения.  

Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставените на партията 11 имота – частна общинска собственост на територията на 

гр. София. При проверката е установено, че ПП „ВМРО - БНД” ползва помещенията в 

съответствие с изискванията на сключените договори и на ЗПП.
159

 

                                                 
152

 Одитни доказателства № III/04 и № III/07 
153

 Одитни доказателства №№ III/01, III/03 и III/04 
154

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
155

 Одитни доказателства № III/04 и № III/08 
156

 Одитни доказателства №№ III/04, III/08, III/09 и III/12 
157

 За един имот, предоставен от община Божурище за периода от 2015 г. до 2017 г., прекратен през 2018 г. 
158

 Одитни доказателства № III/04 и № III/08 
159

 Одитно доказателство № III/11 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали   12 588 

2.  За външни услуги 656 837 

3.  За дарение        420 

  Общо: 
669 845 
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Изплатените наемни вноски през одитирания период съответстват на определените 

в договорите размери, плащани са в предвидените срокове, с изключение на един имот160, 

за който е допуснато неплащане на наемната вноска за повече от три месеца и един имот161, за 

който определените в договорите размери не съответстват на изплатените.
162

 

ПП „ВМРО - БНД“ ползва предоставените под наем помещения, общинска 

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

на два имота. 

4.  Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „ВМРО - БНД“ е 

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

възникналите обстоятелства за вписване по реда на ЗПП
163

 - 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 2018 г. и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във 

връзка с предизборната кампания за проведените през 2018 г. частични избори, в които 

партията е участвала: кметство Брест, община Гулянци, област Плевен; кметство 

Градешница, община Криводол, област Враца; кметство Средище, община Кайнарджа, 

област Силистра; кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца; кметство 

Столетово, община Карлово, област Пловдив. 

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

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

през одитирания период информация. 

 

Раздел четвърти 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“  

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

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

Политическата партия се представлява от Веселин Найденов Марешки, 

председател.  

 

1.  Организация на финансовата дейност 

1.1 Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „Воля“, с приложена към него декларация по 

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

представена на Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП
164

. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
165

 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
166

 на ЗСч. 

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

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

                                                 
160

 в община Божурище  
161

 в община Троян 
162

 Одитни доказателства № III/04 и № III/08 
163

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
164

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
165

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
166

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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финансов одит и заверка на ГФО за 2018 г. Докладът на независимия финансов одитор е 

приложен към ГФО. 

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 2018 г. 

 

1.2 Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдените от председателя на партията счетоводна политика
167

 и индивидуален 

сметкоплан
168

, 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
169

, на основата на документална 

обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ 

хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „Воля” към 05.09.2019 г. 

Констатирано е съответствие между касовата наличност и счетоводното салдо към 

05.09.2019 г. При проверката не са установени чужди парични средства, както и не са 

предоставени заемообразни парични средства.
170

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Воля“ за 2018 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
171

 

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

и разходи от стопанска дейност извън разрешената, с което е спазила разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.
172

 

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

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

2.  Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1 Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „Воля“ отчита приходи в размер на 1 931 212 лв.
173

, които се 

формират от следните източници:  

 

От обхвата на проверката са 

изключени 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 

                                                 
167

 Одитно доказателство № IV/01 
168

 Одитно доказателство № IV/02 
169

 Одитни доказателства № IV/07  
170

 Одитно доказателство № IV/10 
171

 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/03 и IV/04 
172

 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/03 и IV/04 
173

 Одитни доказателства № IV/03 и № IV/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 1 927 084 99,79 

2. Приходи от лихви 4 128 0,21 

 Общо: 1 931 212 100 
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характер за целите на одита са приходи в размер на 1 927 084 лв. 

2.1.1 Държавна субсидия 

ПП „Воля” е участник в изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 

26.03.2017 г., парламентарно представена е и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава 

държавна субсидия. 

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

1 927 084 лв. съответства на преведената през 2018 г. 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.
174

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
175

 

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

ЗПП
176

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

26 май 2016 г. до влизане в сила на горецитирания закон. Получените в повече средства в 

размер на 655 938 лв.
 
са възстановени доброволно в централния бюджет на 05.07.2019 г.

177
 

Финансирането на дейността на ПП „Воля“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия. 

  

2.2 Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „Воля“ са отчетени разходи в размер на 163 хил. лв., които са за 

административни разходи. 

От обхвата на одита са изключени разходи за гориво и пощенски и куриерски 

услуги, определени като несъществени по характер за целите на одита. 

Проверени са разходи определени като съществени за целите на одита, в размер на 

147 610 лв., както следва:  

 

Разходите са извършени за: 

закупуване на хигиени материали и 

оборудване, рекламни и канцеларски 

материали; офис консумативи; разходи за 

външни услуги в т.ч. - наеми на 

помещения, автомобили и техника; 

счетоводни и одиторски услуги, реклама, 

текущи ремонти, такси и консумативи. 

Проверени са и разходи за амортизации, 

заплати, осигуровки, 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.
178

  

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.
179

 

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

присъщи за политическата партия. 

                                                 
174

 Одитни доказателства №№ 01, IV/01, IV/02, IV/03 и IV/04 
175

 Одитни доказателства №№ IV/03, IV/04 и IV/05 
176

 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
177

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
178

 Одитни доказателства №№ IV/02, IV/03 и IV/04 
179

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали 3 717 

2.  За външни услуги 118 917 

3.  За амортизации 246 

4.  За заплати 7 735 

5.  За осигуровки 1 464 

6.  За данъци и такси 1 461 

7.  За други разходи 13 673 

8.  За други финансови разходи 397 

 Общо: 147 610 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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3. 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 6 имота - частна общинска 

собственост и един имот частна държавна собственост, съгласно сключени договори.
180

 За 

2018 г. изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 12 308 лв.
181

 

Изразходваните суми за наеми през периода съответстват на определените в 

договорите размери и са плащани в предвидените срокове.
182

 

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

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на ЗПП. 

4.  Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Воля“ е установено
183

, 

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: 

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

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

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

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

годишният финансов отчет за 2018 г. и отчета за приходите, разходите и поетите 

задължения във връзка с предизборната кампания за частичен избор за кмет на кметство 

Средище, община Кайнарджа, проведен на 18.02.2018 г., в който партията е участвала. 

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

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

одитирания период информация 

 

Раздел пети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“  

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

на СГС с решение от 02.02.2015 г., по фирмено дело № 720/2014 г.  

Политическата партия се представлява от Костадин Тодоров Костадинов, 

председател.  

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „Възраждане“, с приложена към него 

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

изискванията на ЗПП
184

. 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч
185

 съставни 

части. Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на ЗСч
186

. 

                                                 
180

 Одитни доказателства №№ IV/04, IV/06 и IV/08 
181

 Одитни доказателства № IV/04 и № IV/06 
182

 Одитни доказателства №№ IV/04, IV/06 и IV/08 
183

 Одитни доказателства № IV/09 
184

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
185

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
186

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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Формата и структурата на съставните части на отчета са съгласно приложимите 

стандарти. Приложен е и доклад на независим финансов одитор за извършен независим 

финансов одит и заверка на ГФО за 2018 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗПП.   

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 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Възраждане” е организирана и се поддържа 

съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
187

 и 

индивидуален сметкоплан
188

, 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.
189

 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „Възраждане” към 26.08.2019 г. 

При проверката не е установено наличие на чужди парични средства в касата на партията. 

Не са предоставени заемообразно парични средства. В касата са установени 10 лв. повече 

парични средства спрямо счетоводното салдо към датата на проверката. ПП „Възраждане” 

не съхранява суми в други каси.
190

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Възраждане” за 2018 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.
191

 

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

разходи от стопанска дейност извън разрешената, с което е спазила разпоредбите на чл. 22 

от ЗПП.
192

 

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

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

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

През 2018 г. ПП „Възраждане” отчита приходи в общ размер на 501 444 лв., които 

се формират от държавна субсидия.
193

 

ПП „.Възраждане” самостоятелно участва в изборите за 44-то Народно събрание, 

проведени на 26.03.2017 г., получава над едно на сто от действително подадените гласове 

и съгласно чл. 26 от ЗПП получава държавна субсидия. 

                                                 
187

 Одитно доказателство № V/01 
188

 Одитно доказателство № V/02 
189

 Одитно доказателство № V/05 
190

 Одитно доказателство № V/09 
191

 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
192

 Одитни доказателства №№ V/02, V/03 и V/04 
193

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

501 444 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.
194

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
195

  

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

от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП „Възраждане“ за периода от 

26 май 2016 г. до влизането в сила на горецитирания закон. Получените в повече средства 

в размер на 170 681 лв. са възстановени доброволно по централния бюджет на  

28.06.2019 г.
196

 

Финансирането на дейността на ПП „Възраждане“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „Възраждане“ са отчетени разходи за регламентирана дейност в 

размер на 160 хил. лв.
197

 

От обхвата на проверката са изключени разходите за: счетоводни услуги и одит, и 

други разходи за външни услуги. Тези разходи са определени като несъществени по 

характер за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 152 243 лв., определени на етапа на планиране 

като съществени по характер за целите на одита: 

 

Средствата са разходвани за: 

наеми на предоставени общински 

имоти, рекламни и печатни услуги; 

разходи за дарения. 

През одитирания период от 

партията са направени 10 парични 

дарения
198

 на обща стойност 56 850 лв. Даренията са документално обосновани с договор 

за дарение между дарителя и дарения и са осчетоводени.
199

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и счетоводната политика на партията.
200

 

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. 

 

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

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 има право да ползва държавни и общински помещения под наем, съгласно с чл. 31, ал. 2 

от ЗПП.  

                                                 
194

 Одитни доказателства №№ 01, V/01, V/03 и V/04  
195

 Одитни доказателства №V/03 и № V/04 
196

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
197

 Одитни доказателства №V/03 и № V/04 
198

 Даренията са направени на 8 юридически лица (на едно са направени 2 дарения) и 1 физическо лице 
199

 Одитни доказателства № V/04 и № V/08 
200

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

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1. За наеми 12 053 

2. За рекламни и печатни услуги 83 340 

3. За дарения 56 850 

  Общо: 152 243 

https://www.minfin.bg/bg/1389
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През одитирания период, политическата партия ползва четири имота под наем - 

общинска собственост. Разходите за наеми са извършени въз основа на три договора и 

една заповед, и през 2018 г. са в общ размер на 1 973 лв., в т.ч. 450 лв. - наем за 2017 г. 

Вноските за наем са изплащани в срок. Изплатените средства за наеми съответстват по 

размер на договорените.
201

 

ПП „Възраждане“ ползва предоставени под наем помещения - общинска 

собственост при спазването на изискванията на сключените договори и на Закона за 

политическите партии. 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка е установено, че през одитирания период от  

ПП „Възраждане“ е поддържана интернет страница, на която е създаден и се води 

публичен регистър. В регистъра на партията е публикуван годишният финансов отчет за 

2018 г., както и доклад на независимия финансов одитор. Вписани са обстоятелствата по 

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

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

на лицата, които съгласно устава я представляват.
202

 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

ПП „Възраждане” се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и 

възникналата през одитирания период информация. 

 

Раздел шести 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“ 

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

СГС с решение от 05.03.2007 г., по фирмено дело № 1545/2007 г.  

Политическата партия се представлява от Бойко Методиев Борисов, председател.  

1.  Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „ГЕРБ“, с приложена към него декларация по 

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

ЗПП
203

. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
204

 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
205

 на ЗСч. 

През одитирания период ПП „ГЕРБ“  е получила и е изразходвала суми на стойност 

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 2018 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 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

                                                 
201

 Одитни доказателства № V/04 и № V/06 
202

 Одитно доказателство № V/07 
203

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
204

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч  
205

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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Счетоводната система на ПП „ГЕРБ“ е организирана и се поддържа съобразно 

утвърдените от упълномощен от председателя заместник-председател на партията 

счетоводна политика
206

 и индивидуален сметкоплан
207

, 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.  

Извършена е проверка за установяване на касовата наличност в централния офис на 

политическата партия.
208

 При проверката не са установени липси или излишъци на 

парични средства. Установено е съответствие между касовата наличност и счетоводното 

салдо към деня на проверката на касата в централния офис на партията. При проверката не 

са установени чужди парични средства, както и не са предоставени заемообразни 

такива.
209

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ГЕРБ“ за 2018 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
210

 

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

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

чл. 22 от ЗПП.
211

 

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

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

2.  Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „ГЕРБ“ отчита приходи от в размер на 15 372 хил. лв., които се 

формират от следните източници:
212

 

 

От обхвата на проверката са 

изключени приходите от лихви и 

от операции с финансови активи, 

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 15 368 668 лв. 
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 Одитно доказателство № VI/01 
207

 Одитно доказателство № VI/02 
208

 Суми на ПП „ГЕРБ“ се съхраняват и в 29 каси на областните офиси на парията. 
209

 Одитно доказателство № VI/06 
210

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

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 15 181 092 98,76 

2. Членски внос 160 963 1,05 

3. 
Други приходи от 

дейността  
5 702 0,04 

4. Извънредни приходи  20 911 0,14 

5. 

Приходи от лихви по 

банкови депозити и от 

операции с финансови 

активи 

2 996 

 

0,02 

 Общо: 15 371 664 100 
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2.1.1 Държавна субсидия 

ПП „ГЕРБ“ е парламентарно представена партия в 44-то Народно събрание, 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 

15 181 092 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.
213

 

В изпълнение на § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на Закона за изменение на ЗПП
214

, от МФ е 

преизчислен размерът на годишната държавна субсидия, отпусната на ПП „ГЕРБ“ за 

периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона. Получената в повече държавна 

субсидия в размер на 5 613 724 лв., е възстановена доброволно в централния бюджет на 

25.06.2019 г.
215

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
216

 

2.1.2 Членски внос 

Отчетените от ПП „ГЕРБ“ приходи от членски внос за 2018 г. са в размер на  

160 963 лв.
217

 

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

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

2018 г.” Членският внос се заплаща еднократно за една календарна година в областните 

структури на партията, като  членовете на партията могат да правят и доброволни вноски 

в размер до десет хиляди лева общо за една календарна година. За удостоверяване на 

внесения членски внос, лицата отговорни за неговото събиране издават фискален бон от 

електронен касов апарат с фискална памет при всяко плащане и отразяват вноската в 

електронен регистър на членовете.
218

  

При проверката на приходите от членски внос са изпълнени одитни процедури 

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

внос над 19 100 лв.: Бургас, Варна, София - град и Силистра.
219

   

Проверени са документи за внесен членски внос в размер на 94 850 лв., или 59 на 

сто от отразения в ГФО приход от членски внос.
220

    

Констатирано е съответствие по стойност между проверените първични документи 

и осчетоводените приходи от членски внос по съответните счетоводни сметки.
221

  

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
222

  

2.1.3 Други приходи от дейността 

Отчетените от ПП „ГЕРБ” други приходи от дейността са в размер на 5 702 лв.  

Приходите са формирани от разлика в балансовата стойност на имот в следствие на 

извършено подобрение и компенсация на насрещни задължения.  

 Констатирано е съответствие по стойност между проверените първични документи 

и осчетоводените други приходи от дейността по съответните счетоводни сметки. 
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 Одитни доказателства №№ 01, VI/02, VI/04 и VI/05 
214

 обн., ДВ, бр. 50 от 25.06.2019 г. 
215

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
216

 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/05 
217

 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04, VI/05 и VI/07 
218

 Одитно доказателство № VI /03 
219

 РД-П-7/06.06.2019 г.  
220

 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04, VI/05 и VI/07 
221

 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04, VI/05, VI/07 и VI/08 
222

 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04, VI/05, VI/07 и VI/08 
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 Посочените приходи са осчетоводени по съответните счетоводни сметки, 

определени в индивидуалния сметкоплан при спазване на счетоводната политика.
223

 

2.1.4  Извънредни приходи 

 Отчетените от ПП „ГЕРБ” извънредни приходи са в размер на 20 911 лв. 

Приходите представляват изплатена щета от застраховател, прекратен предсрочно договор 

за лизинг и отписани задължения от предходни периоди за вземания, погасени по давност.  

 Констатирано е съответствие по стойност между проверените първични документи 

и осчетоводените извънредни приходи по съответните счетоводни сметки.   

 Посочените извънредни приходи са осчетоводени по съответните счетоводни 

сметки, определени в индивидуалния сметкоплан при спазване на счетоводната политика 

на партията.
224

  

 Финансирането на дейността на ПП „ГЕРБ“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия.  

 

2.2 Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „ГЕРБ“ са отчетени разходи в размер на 9 489 хил. лв.
225

, от които 

за регламентирана дейност – 4 336 хил. лв., административни разходи – 5 114 хил. лв., 

финансови разходи - 36 хил. лв. и извънредни разходи - 3 хил. лв. 

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

дълготрайните материални активи; канцеларски и хигиенни материали; консумативи за 

наети помещения; пощенски и телефонни услуги; амортизации; заплати и осигуровки; 

лихви и други. Тези разходи са определени като несъществени по характер за целите на 

одита.  

Проверени са разходи определени като съществени за целите на одита, в размер на  

3 916 921 лв., както следва:  

 

Средствата са изразходвани за: 

закупуване на рекламни и за масови прояви 

материали; рекламни табла и съоръжения, 

билбордове; митинги, събрания и 

дискусии; наеми за предоставени 

помещения от държавата и общините, и от 

физически и юридически лица; транспортни услуги; медийно отразяване на дейността на 

партията; социологически проучвания; командировки, застрахователни премии; членски 

внос за ЕНП и други международни организации. 

Проверени са и разходи за дарения в размер на 164 968 лв., направени под формата 

на парични и непарични средства за: лечение; спортни клубове; центрове за възрастни 

хора; детски градини; участия на млади таланти в международни форуми; деца в 

неравностойно положение; строително - ремонтни дейности; подпомагане организирането 

на регионални празници; църковни и мюсюлмански настоятелства и други. Даренията са 

документално обосновани, осчетоводени са съгласно индивидуалния сметкоплан и 

съответстват на отразените във финансовия отчет на политическата партия.
226

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
227
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 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/05 
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 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/05 
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 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/05 
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 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04, VI/05 и VI/09 
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 Одитни доказателства №№ VI/02, VI/04 и VI/05 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали 1 322 692 

2.  За външни услуги 1 935 373 

3.  Други разходи 658 856 

  Общо: 3 916 921 
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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.
228

 

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

присъщи за политическата партия. 

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

През одитирания период ПП „ГЕРБ“ ползва под наем 136 имота - частна общинска 

собственост и 16 имота частна държавна собственост, съгласно сключени договори.
229

  

През одитирания период са подновени договорите с 35 общини и е прекратено 

наемното правоотношения за един имот - частна държавна собственост (Областна 

администрация Монтана - Якимово).
230

 

За 2018 г. изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на  

200 463 лв.
231

   

Не са установени договори, за които е допуснато неплащане на наемната цена за 

повече от 3 месеца.
232

 

Към 31.12.2018 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в размер на  

1 258 лв., които са изплатени през 2019 г.
233

 

ПП „ГЕРБ“ ползва в гр. София 28 помещения – общинска собственост. 

При извършените проверки на място по отношение ползването по предназначение 

на предоставените под наем на партията имоти, на територията на гр. София, са 

изпълнени одитни процедури върху извадкови единици, в които попадат 10 имота, 

предоставени от Столична община. 

Установено е, че предоставените имоти се ползват за осъществяване на дейността 

на партията, в съответствие с изискванията на договорите и на ЗПП.
234

 

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

собственост при спазване изискванията на сключените договори и на Закона за 

политическите партии. 

4.  Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

e създаден и се води публичен регистър
235

, в който са оповестени възникналите 

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП
236

. В регистъра на партията са вписани: 

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

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

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

партията имоти 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 2018 г. и отчетите за приходите, разходите и поетите 

задължения във връзка с предизборните кампании за частични избори за кметове, 

проведени през 2018 г., в които партията е участвала: кметство Орлинци, община Средец; 

кметство Суходол, община Главиница; община Макреш, област Видин; кметство Лясково, 

община Добрич-селска; кметство Галиче, община Бяла Слатина; община Лозница, област 

Разград; кметство Мост, община Кърджали; кметство Беден, община Девин; кметство 
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 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
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 Одитно доказателство № VI/10 
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 Одитни доказателства № VI/10 и № VI/11 
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 Одитни доказателства № VI/05 и № VI/10 
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 Одитни доказателства № VI/05 и № VI/11 
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 Одитни доказателства № VI/05 и № VI/10 
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 Одитно доказателство № VI/12 
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 http://www.gerb.bg/bg 
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 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
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Миланово, община Велики Преслав; кметство Криво поле, община Хасково; кметство 

Маломир, община Върбица; кметство Любенец, община Нова Загора; кметство Брест, 

община Гулянци; кметство Градешница, община Криводол; кметство Средище, община 

Кайнарджа; кметство Звиница, община Кърджали; кметство Кестеново, община Омуртаг.  

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

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

одитирания период информация. 

5.  Участие в частични избори за кметове, проведени през 2018 г. 

 ПП „ГЕРБ“ участва в проведените частични избори за кметове през 2018 г. в  

17 населени места.
237

 

 Извършена е проверка на декларираните приходи и извършени разходи над  

1 000 лв.
238

, във връзка с предизборните кампании за частични избори за кмет на община 

Макреш, област Видин, за кмет на община Лозница, област Разград и кмет на кметство 

Суходол, община Главиница, област Силистра. 

5.1. Частични избори за кмет на община Макреш, област Видин 

С Решение № 138 от 24.04.2018 г. ОИК Макреш регистрира кандидат на  

ПП „ГЕРБ“
239

 за участие в частични избори за кмет на община Макреш, област Видин, 

проведени на 20.05.2018 г.  

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

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

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания  

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

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

Макреш, проведени на 20.05.2018 г., е представен в Сметната палата в определения по  

чл. 172, ал. 1 от ИK срок.
240

 Отчетът е представен на хартиен и на електронен носител, и е 

придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания 

на партията, с което е спазено изискването на чл. 172, ал. 1 и ал. 4 от ИК.
241

 

Спазен е регламентираният с ИК срок за представяне на отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания за частични 

избори за кмет на община Макреш. 

Спазени са от ПП „ГЕРБ“ изискванията на ИК по отношение на формата и 

начина на представяне на отчета. 

 

5.1.2. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „ГЕРБ“ са отчетени във връзка с предизборната кампания за частични 

избори за кмет община Макреш, област Видин, проведени на 20.05.2018 г., приходи в 

размер на 5 138 лв.
242

  

Отчетените приходи са средства на партията, получени от държавна субсидия.
243

 

Приходите са на стойност над 1 000 лв. и са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
244

 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката.
245
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При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

От ПП „ГЕРБ“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета.  

 

 5.1.3. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При проверката не са установени факти и обстоятелства относно дарения от 

физически лица и средства, предоставени от издигнати от партията кандидати, както и за 

физически лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги във връзка с 

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

ЕРИК. Във връзка с предизборната кампания ПП „ГЕРБ“ не е работила със 

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

обществеността.
246

 

 

5.1.4. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ГЕРБ“, участник в частични избори за кмет община Макреш, област Видин, 

проведени на 20.05.2018 г., е 5 138 лв. Партията няма отчетени и установени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
247

 

Отчетените разходи са за: материали - 2 108 лв. и външни услуги - 3 030 лв.  

Разходите за материали включват канцеларски материали - 1 348 лв. (64 на сто) и 

други разходи - 760 лв. (36 на сто). 

Разходите за външни услуги са предназначени за медийни услуги - 500 лв. (17 на 

сто), 2 150 лв. (71 на сто) за плакати, флаери, диплянки, брошури, 30 лв. за наеми и други 

в размер на 350 лв. (12 на сто). 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи 

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

документално обосновани.
248

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършени по банков 

път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.
249

 

Установените при одита разходи, във връзка с финансиране на предизборната 

кампания на ПП „ГЕРБ“ съответстват на отчетените. 

 

5.1.5. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 5 138 лв. 

Общият размер на изразходваните средства за финансиране на предизборната 

кампания на ПП „ГЕРБ“ е 5 138 лв. и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК, 

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

предизборната кампания за кмет на община с население до 30 хил. жители. (25 000 лв.)
250
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Спазени са от ПП „ГЕРБ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за кмет на община. 

 

5.2. Частични избори за кмет на община Лозница, област Разград 

С Решение № 143 от 23.04.2018 г. ОИК Лозница регистрира кандидат на  

ПП „ГЕРБ“
251

 за участие в частични избори за кмет на община Лозница, област Разград, 

проведени на 20.05.2018 г.  

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

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

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания  

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

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

Лозница, проведени на 20.05.2018 г., е представен в Сметната палата в определения по  

чл. 172, ал. 1 от ИK срок.
252

 Отчетът е представен на хартиен и на електронен носител, и е 

придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания 

на партията, с което е спазено изискването на чл. 172, ал. 1 и ал. 4 от ИК.
253

 

Спазен е регламентираният с ИК срок за представяне на отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания за частични 

избори за кмет на община Лозница. 

Спазени са от ПП „ГЕРБ“ изискванията на ИК по отношение на формата и 

начина на представяне на отчета. 

 

5.2.2. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „ГЕРБ“ са отчетени във връзка с предизборната кампания за частични 

избори за кмет община Лозница, област Разград, проведени на 20.05.2018 г., приходи в 

размер на 11 561 лв.
254

  

Отчетените приходи са средства на партията, получени от държавна субсидия.
255

 

Приходите са на стойност над 1 000 лв. и са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
256

 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката.
257

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

От ПП „ГЕРБ“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета.  

  

 5.2.3. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

При проверката не са установени факти и обстоятелства относно дарения от 

физически лица и средства, предоставени от издигнати от партията кандидати, както и за 

физически лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги във връзка с 
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предизборната кампания, за които следва да се изпрати информация за публикуване в 

ЕРИК. Във връзка с предизборната кампания ПП „ГЕРБ“ не е работила със 

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

обществеността.
258

 

 

5.2.4. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ГЕРБ“, участник в частични избори за кмет община Лозница, област Разград, 

проведени на 20.05.2018 г., е 11 561 лв. Партията няма отчетени и установени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
259

 

Отчетените разходи са за: материали - 184 лв. и външни услуги - 11 378 лв.  

Разходите за външни услуги са предназначени за медийни услуги - 612 лв.  

(5,3 на сто), 3 119 лв. (27,4 на сто) за плакати, флаери, диплянки, брошури, 7 246 лв. за 

масови прояви (63,7 на сто) и други в размер на 400 лв. (3,5 на сто). 

Констатирано е съответствие при извършената проверка между отчетените разходи 

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

документално обосновани.
260

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания са установени разходи в размер над 1 000 лв., които са извършени по банков 

път, в съответствие с изискването на чл. 170, ал. 1, от ИК.
261

 

Установените при одита разходи, във връзка с финансиране на предизборната 

кампания на ПП „ГЕРБ“ съответстват на отчетените. 

 

5.2.5. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 11 561 лв. 

Общият размер на изразходваните средства за финансиране на предизборната 

кампания на ПП „ГЕРБ“ е 11 561 лв. и не надхвърля определения с чл. 165, ал. 3, т. 1 от 

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

предизборната кампания за кмет на община с население до 30 хил. жители (25 000 лв.). 

Спазени са от ПП „ГЕРБ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за кмет на община. 

 

5.3. Частични избори за кмет на кметство Суходол, община Главиница, област 

Силистра 

С Решение № 276-ЧМИ от 23.09.2018 г. ОИК Главиница регистрира кандидат на 

ПП „ГЕРБ“
262

 за участие в частични избори за кмет на кметство Суходол, община 

Главиница, проведени на 14.10.2018 г. 

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

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

извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания  

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

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

Суходол, община Главиница, проведени на 14.10.2018 г. е представен в Сметната палата, в 

определения по чл. 172, ал. 1 от ИК срок.
263

 Отчетът е представен на хартиен и на 

електронен носител, и е придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на 

                                                 
258

 ЕРИК 
259

 Одитни доказателства № VI/05 и № VI/15; ЕРИК 
260

 Одитни доказателства № VI/05 и № VI/15; ЕРИК 
261

 Одитни доказателства № VI/05 и № VI/15; ЕРИК 
262

 ЕРИК 
263

 вх. № 48-00-373 от 30.10.2018 г. 



43 

предизборната кампания на партията, с което е спазено изискването на чл. 172, ал. 1 и  

ал. 4 от ИК.
264

 

Спазен е регламентираният срок с ИК за представяне на отчета за приходите, 

разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания за участие в 

частичните избори за кмет на кметство Суходол, община Главиница. 

Спазени са от ПП „ГЕРБ“ изискванията на ИК по отношение на формата и 

начина на представяне на отчета. 

 

5.3.2. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

От ПП „ГЕРБ“ са отчетени във връзка с предизборната кампания за частични 

избори за кмет кметство Суходол, община Главиница, проведени на 14.10.2018 г., приходи 

в размер на 2 145 лв.
265

  

Отчетените приходи са средства на партията, получени от държавна субсидия.
266

 

Приходите са на стойност над 1 000 лв. и са постъпили по банков път, в 

съответствие с чл. 170, ал. 1 от ИК.
267

 

Отчетените приходи са документално обосновани и съответстват на установените 

при проверката.
268

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

изискванията на чл. 168, ал. 1 от ИК.
269

 

От ПП „ГЕРБ“ са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи са документално обосновани и 

съответстват на декларираните в отчета.  

 

 5.3.3. Представяне на информация за публикуване в ЕРИК 

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

за които следва да се изпрати информация за публикуване в ЕРИК.
270

 

 

5.3.4. Разходи и поети задължения за предизборната кампания 

Отчетеният общ размер на разходите във връзка с предизборната кампания на  

ПП „ГЕРБ“, участник в частични избори за кмет на кметство Суходол, община Главиница, 

проведени на 14.10.2018 г., е 2 145 лв. Партията няма отчетени и установени поети 

задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
271

 

Отчетените разходи са за външни услуги и са предназначени за плакати, флаери, 

диплянки, брошури - 995 лв. (46 на сто) и 1 150 лв. (54 на сто) за масови прояви.
272

 

Извършените разходи от ПП „ГЕРБ“ са документално обосновани с първични 

счетоводни документи и съответстват на отчетените.
273

  

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че всички разходи са в размер до 1 000 лв., поради което не е 

възникнало задължение за извършването им по банков път, съгласно чл. 170, ал. 1 от ИК.
274
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Установените при одита разходи, във връзка с финансиране на предизборната 

кампания на ПП „ГЕРБ“ съответстват на отчетените. 

 

5.3.5. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 2 145 лв.  

 Общият размер на изразходваните средства за финансиране на кампанията – 

2 145 лв. не надхвърля определения в чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК, в рамките на ал. 1, т. 4 от 

същата норма, максимален общ размер на финансиране на предизборната кампания за 

кмет на кметство с население до хиляда жители.
275

 

Спазени са от ПП „ГЕРБ“ законовите изисквания за общия размер на 

финансиране на предизборната кампания за избори за кмет на кметство. 

 

Раздел седми 

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. 

1.  Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „ДПС“, с приложена към него декларация по 

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

ЗПП.
276

 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
277

 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
278

 на ЗСч. 

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

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

финансов одит и заверка на ГФО за 2018 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 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдената със заповед от председателя на партията счетоводна политика
279

 и 

индивидуален сметкоплан
280

, 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,  
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на основата на документална обоснованост чрез използването на специализиран 

счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и 

аналитичните регистри на партията. 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „ДПС към 28.08.2019 г. 

Констатирано е съответствие между касовата наличност и счетоводното салдо към 

29.08.2019 г. При проверката не са установени чужди парични средства, както и не са 

предоставени заемообразни парични средства.
281

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ДПС“ за 2018 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи – дялове, участия в търговски дружества и кооперации.
282

 

При извършените документални проверки не са установени оснавания за 

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

разходи от стопанска дейност.
283

 

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

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

2.  Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „ДПС“ отчита приходи в размер на 4 725 571 лв.
284

, които се 

формират от следните източници:  

 

От обхвата на 

проверката са изключени 

приходите от лихви и 

валутни операции, 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 4 712 696 лв. 

2.1.1 Държавна субсидия 

ПП „ДПС“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, има избрани 

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

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

4 181 028 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.
285

 

                                                 
281

 Одитно доказателство № VII/06 
282

 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/02 и VII/03 
283

 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/02 и VII/03 
284

 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/03 
285

 Одитни доказателства № 01 и № VII/01 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Приход на продажба 

(амортизационни начисления) 

        2 433 0,05 

2. Държавна субсидия 4 181 028 88,48 

3. Членски внос    492 732 10,43 

4. Други приходи       36 503  0,77 

5. Приходи от лихви          12 874          0,27 

6. Приходи от валутни операции          1,4 - 

7. Общо: 4 725 571 100 
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При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
286

 

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

ЗПП
287

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

26.05.2016 г. до влизане в сила на горецитирания закон. Получените в повече средства в 

размер на 1 625 892 лв. са възстановени доброволно по централния бюджет на  

27.06.2019 г.
288

  

2.1.2. Членски внос 

Отчетените от ПП „ДПС“ приходи от членски внос за 2018 г. са в размер на  

492 732 лв.
289

     

При проверката на членския внос са изпълнени одитни процедури върху извадкови 

единици – местни структури на партията, отчели приходи от членски внос над 23 000 лв.: 

Кърджали, Хасково, Търговище, Разград, Смолян, Пловдив, Добрич, Шумен и Бургас.
290

   

Проверени са първични документи и поименни списъци с членове от посочените 

структури за внесен членски внос в размер на 258 432 лв., или 52 на сто от отразения в 

ГФО приход от членски внос.
291

  

Размерът на членския внос е определен с решение
292

 на Централния съвет на 

партията. 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.
293

 

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.
294

 

Постъпилите средства са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната 

политика на партията.
295

 

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.
296

 

 Финансирането на дейността на ПП „ДПС“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия. 

 

2.2 Извършване на разходи 

 За 2018 г. от ПП „ДПС“ са отчетени разходи в размер на 4725 хил. лв.
297

, от които 

за регламентирана дейност - 37 хил. лв. и административни разходи – 2 934 хил. лв. 

                                                 
286

 Одитни доказателства №№ VII/01 и VII/03 
287

 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
288

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
289

 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/03, VII/04 и VII/05 
290

 РД-П-8/25.06.2019 г.  
291

 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/03, VII/04 и VII/05 
292

 Решение № 5 от 28.02.2014 г. 
293

 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/04 
294

 Одитни доказателства №№ VII/01, VII/03, VII/04 и VII/05 
295

 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/03 
296

 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/03 
297

 Одитно доказателство № VII/03  
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 От обхвата на проверката са изключени разходи за: канцеларски, хигиенни и 

рекламни материали; електрическа и топлинна енергия; гориво; телефонни услуги; ремонт 

и поддръжка на автомобили; заплати и осигуровки; амортизации; данъци и такси; 

счетоводни услуги; и други. Тези разходи са определени като несъществени по характер 

за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 560 146 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита:  

 

Средствата са разходвани за: 

закупуване материали във връзка с участието 

на партията в частични избори проведени през 

2018 г., медийни изяви за отразяване на 

дейността на партията; наем за предходна 

година; наеми на помещения от физически и 

юридически лица и на предоставени от 

държавата и общините. Проверени са и разходи за: сключени граждански договори с 

координатори на партията; командировки в страната и чужбина; членство на партията в 

международни организации и алианси и организиране на мероприятия. 

От партията са извършени и разходи за пет дарения в размер на 9 900 лв., 

направени под формата на парични средства за: подпомагане дейността на фондация 

„Филиз 97“ за издаването и разпространяването на детски вестник
298

; фондация „Христо 

Ботйов“ за организиране честване на годишнина от рождението на Христо Ботев и 

религиозно настоятелство „Ески джамия“.
299

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
300

  

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.
301

 

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

присъщи за политическата партия. 

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

 ПП „ДПС“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание и има право да 

ползва предоставени от държавата и общините помещения по реда на ЗПП. 

 През одитирания период партията ползва под наем 89 имота – частна общинска 

собственост и 15 имота - частна държавна собственост, съгласно сключени договори, като 

седем имота
302

 са ползвани без договор.
303

 

 Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 121 832 лв., в т.ч. 

3 092 лв. – задължения за плащане от 2017 г., и съответстват на определените в договорите 

размери и срокове, с изключение на три имота,
304

 за които е допуснато неплащане на 

наемната вноска за повече от три месеца.
305

  

 Към 31.12.2018 г. партията има осчетоводени задължения за плащане в размер на 

630 лв., които са платени в началото на 2019 г.
306

 

                                                 
298

 вестник „Филиз” 
299

 Одитни доказателства №№ VII/03, VII/07 и VII/08 
300

 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/03 
301

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
302

 Общини Варна (3 имота), Бургас, Враца, Пазарджик и Асеновград 
303

 Одитно доказателство № VII/09 
304

 Общини Дупница, Сандански и Белене 
305

 Одитни доказателства №№ VII/03, VII/09 и VII/10 
306

 Одитно доказателство № VII/10 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали      3 543 

2.  За външни услуги 502 374 

3.   Други служебни разходи   44 329 

4.  За дарение       9 900 

  Общо:  560 146 
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Извършена е проверка на място по отношение ползването по предназначение на 

предоставените на партията имоти на територията на гр. София (3 имота - частна 

държавна собственост и 7 имота - частна общинска собственост). При проверката е 

установено, че ПП „ДПС” ползва помещенията в съответствие с изискванията на 

сключените договори и на ЗПП.
307

 

 През одитирания период от партията са сключени 2 нови договора с общините Руен 

и Ардино и са прекратени договорните отношения за 4 имота, сключени с общините 

Хаджи Димово, Монтана, Лозница и Столична община
308

 – район „Изгрев”.
309

 

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

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

на три имота, за които е допуснато неплащане на наемната вноска за повече от три 

месеца. 

4.  Създаване и поддържане на публичен регистър 

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

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

обстоятелства за вписване по реда на ЗПП
310

 - обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП; 

годишния финансов отчет за 2018 г.; разпоредителни сделки с недвижимо имущество, 

чиято стойност надхвърля 1000 лв.; информация за имената на физическите лица, 

предоставили за безвъзмездно ползване движими вещи за предизборната кампания
311

, 

срока за ползването, вида и описанието на вещите, както и изискуемите декларации за 

произход на вещите и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения във връзка 

с предизборните кампании за проведените през 2018 г. частични избори, в които партията 

е участвала: кметство Градешница, община Криводол; кметство Енчец, община Кърджали; 

кметство Звиница, община Кърджали; кметство Кестеново, община Омуртаг; кметство 

Кочово, община Велики Преслав; кметство Средище, община Кайнарджа; община 

Лозница, област Разград; кметство Мост, община Кърджали; кметство Беден, община 

Девин; кметство Миланово, община Велики Преслав; кметство Криво Поле, община 

Хасково; кметство Семчиново, община Септември и кметство Маломир, община Върбица. 

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

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

одитирания период информация. 

5. Участие в частични избори за кметове, проведени през 2018 г. 

 ПП „ДПС“ участва в проведените частични избори за кметове през 2018 г. в  

14 населени места.
312

  

 Извършена е проверка на декларираните приходи и извършени разходи над  

1 000 лв.
313

, във връзка с предизборната кампания за частични избори за кмет на община 

Лозница, област Разград. 

5.1. Частични избори за кмет на община Лозница, област Разград 

ПП „ДПС” е регистрирана за участие в частични избори за кмет на община 

Лозница, област Разград, проведени на 20.05.2018 г.
314

 Отчетът за приходите, разходите и 

поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на ПП „ДПС” е 

представен със съответните приложения на хартиен и електронен носител в Сметната 

                                                 
307

 Одитни доказателства № VII/11 и № VII/12 
308

 гр. София, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ № 77 
309

 Одитни доказателства № VII/09 и № VII/10 
310

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП  
311

 частични избори за кметове на кметства, проведени на 20.05.2018 г. 
312

 Приложение № 8 към РД-П-3/25.06.2019 г. 
313

 чл. 172, ал. 6 от ИК 
314

 Решение № 145/24.04.2018 г. на ОИК Лозница за регистриране на кандидат за кмет, издигнат от  

ПП „ДПС“ 
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палата, в законоустановения срок.
315

 Към отчета е приложено извлечение от банковата 

сметка за обслужване на предизборната кампания, в съответствие с чл. 172, ал. 1 от ИК.  

Спазени са изискванията на чл. 172, ал. 1 и ал. 4 от ИК относно срока, формата, 

съдържанието и начина на представяне на отчета пред Сметната палата. 

 

5.1.1. Приходи за финансиране на предизборната кампания 

Във връзка с предизборната кампания от ПП „ДПС” са отчетени приходи в размер 

на 8 508 лв. 

Отчетените приходи са средства на партията, получени от държавна субсидия.
316

 

При проверката не са установени парични и непарични дарения от физически лица, 

както и предоставени средства от кандидати на партията.
317

 

Отчетените приходи са документално обосновани, съответстват на установените и 

са осчетоводени от партията.
318

 

При извършените проверки не са установени нарушения на законовите забрани, 

свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Спазени са 

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

От ПП „ДПС” са спазени изискванията на ИК относно източниците на 

финансиране на предизборната кампания. 

Спазени са законовите забрани за финансиране и подпомагане на предизборната 

кампания. 

Установените при проверката приходи съответстват на декларираните в 

отчета. 

 

5.1.2. Предоставяне на информация за публикуване в ЕРИК 

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

т. 5 и т. 6 от ИК (за извършени дарения и за предоставени средства от кандидати), за които 

ПП „ДПС“ е следвало да изпрати информация по време на предизборната кампания за 

публикуване в ЕРИК.
319

 

За предизборната кампания на ПП „ДПС“ са предоставени от общо 25 физически 

лица за безвъзмездно ползване собствени вещи – 25 моторни превозни средства. От 

партията за публикуване в ЕРИК е изпратена, в законоустановения 7-дневен срок, 

информация за имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване 

движими вещи за предизборната кампания, срока на ползването, вида и описанието на 

вещите, както и изискуемите декларации за произход на вещите (25 на брой), с което са 

изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 3 от ИК, във връзка с ал. 2, т. 7 и т. 8 от същата 

норма.
320

 

Предоставената от ПП „ДПС“ информация за публикуване в ЕРИК е в 

съответствие със законово регламентираната. Информацията е изпратена в Сметната 

палата по време на предизборната кампания, съгласно изискванията на ИК. 

 

5.1.3. Разходи и поети задължения за плащане 

Отчетеният общ размер на разходите, извършени във връзка с предизборната 

кампания от ПП „ДПС” са в размер на 8 508 лв. Партията няма отчетени и установени 

поети задължения за плащане във връзка с предизборната си кампания. 

От общо отчетените разходи, 2 607 лв. (31 на сто) са за материали, 5 896 лв.  

(69 на сто) - за външни услуги и 5 лв. са разходи за такси. 

                                                 
315

 ЕРИК 
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 Одитно доказателство № VII/03 
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 Одитно доказателство № VII/03; ЕРИК 
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 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/03 
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 ЕРИК 
320

 Одитно доказателство № VII/12; ЕРИК 
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Отчетените разходи за материали са предназначени за гориво и за други материали. 

 По време на предизборната кампания, от партията са използвани предоставени от 

физически лица за безвъзмездно ползване моторни превозни средства.
321

 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени: за плакати, флаери, 

диплянки, брошури и други; масови прояви; наеми за помещения и такси. Извършените 

разходи от ПП „ДПС” са документално обосновани с първични счетоводни документи и 

съответстват на отчетените.
322

 

При направената документална проверка, анализ на разходите и осъществените 

плащания е установено, че няма разходи със стойностно изражение над 1 000 лв., което да 

налага извършването им по банков път, съгласно изискването на чл. 170, ал. 1 от ИК.
323

 

Отчетените разходи са документално обосновани и съответстват на 

установените от извършените проверки. 

 

5.1.4. Общ размер на финансиране на предизборната кампания 

Декларираните осигурени средства за финансиране на предизборната кампания на 

партията са в размер на 8 508 лв.  

Общият размер на отчетените изразходвани средства за финансиране на 

кампанията е 8 508 лв.  

Общият размер на изразходваните средства за финансиране на кампанията -  

8 508 лв. не надхвърля определения в чл. 165, ал. 3, т. 1 от ИК, в рамките на ал. 1, т. 4 от 

същата норма, максимален общ размер на финансиране на предизборната кампания за 

кмет на община с население до 30 хил. жители. 

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

на предизборната кампания за избори за кмет на община. 

 

Раздел осми 

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. 

1.  Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 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
324

. 

Отчетът съдържа изискуемите по ЗСч
325

 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
326

 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 
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 Одитно доказателство № VII/12 
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 Одитни доказателства № VII/01 и № VII/03 
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 Одитно доказателство № VII/03 
324

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
325

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
326

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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независим финансов одит и заверка на ГФО за 2018 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 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски” е организирана и се 

поддържа съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
327

 и 

индивидуален сметкоплан
328 

 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 по трудово правоотношение с партията,
329

 на 

основата на документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен 

софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитични регистри 

на партията.  

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ към 

27.08.2019 г. Установено е, че наличните парични средства в касата на политическата 

партия към 27.08.2019 г. съответстват на счетоводното салдо и записите в касовата книга. 

При извършената проверка не е установено наличие на чужди парични средства в касата 

на партията, както и на заемообразно предоставени такива.
330

 

Счетоводната система на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е организирана и се 

поддържа в съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ за 2018 г. не са 

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

кооперации.
331

 

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

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

чл. 22 от ЗПП.
332

 

От ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ са спазени законовите забрани за извършване на 

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

2.  Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ отчита приходи в размер на 77 500 лв.,
333

 

които се формират от държавна субсидия и от направени дарения от физически лица:  
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 Одитно доказателство № VIII/01 
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 Одитно доказателство № VIII/02 
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 Одитно доказателство № VIII/07 
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 Одитно доказателство № VIII/09 
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 Одитни доказателства №№ VIII/02, VIII/03 и VIII/04 
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 Одитни доказателства №№ VIII/02, VIII/03 и VIII/04 
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 Одитни доказателства № VIII/03 и №VIII/04 
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2.1.1. Държавна субсидия 

ПП „ЗС „Ал. 

Стамболийски” е парламентарно 

представена в 44-то Народно 

събрание, чрез участието си в 

състава на КП „БСП за България“ и 

получава държавна субсидия за 

първото шестмесечие на 2018 г.
334

 

На 07.02.2017 г. е сключен договор за създаване на политическа коалиция с 

наименование „БСП за България”. В състава на коалицията са включени шест партии, 

една от които е ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“.
335

 На 25.06.2018 г. с решение на 

Политическия съвет на КП „БСП за България“ и на основание чл. 22 от горецитирания 

договор, от състава на коалицията е изключена ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“.  

Във връзка с настъпилите промени в състава на коалицията, от ПП „БСП“ с 

писмо
336

 от 27.06.2018 г. до МФ е представено ново коалиционно споразумение по чл. 25, 

ал. 2 от ЗПП, касаещо разпределението на държавната субсидия за второто полугодие на 

2018 г.
337

 На основание гореизложените факти ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ не получава 

държавна субсидия за второто шестмесечие на 2018 г. 

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

60 000 лв. съответства на преведената от МФ. Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определените в индивидуалния 

сметкоплан счетоводни сметки и в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.
338

 

При проверката на счетоводните документи не е установено средства от 

държавната субсидия да са предоставяни за обезпечения на вземания на трети лица.
339

   

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

ЗПП
340

, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП „ЗС „Ал. 

Стамболийски“ за периода от 26 май 2016 г. до влизане в сила на горецитирания закон. 

Към 01.10.2019 г. не са възстановени по централния бюджет, получените в повече 

средства в размер на 22 784 лв.
341

 

2.1.2. Дарения от физически лица 

За 2018 г. ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е получила парични дарения без условие от 

7 физически лица в размер на 17 500 лв.
342

 

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 2018 г. не надхвърлят законово определения праг от 

10 000 лв.
343

 За даренията над една минимална работна заплата от едно физическо лице са 

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

страницата на партията. 

Приходите от дарения са документално обосновани, осчетоводени са по 

съответната счетоводна сметка, съгласно индивидуалния сметкоплан и са отразени във 

финансовия отчет на партията за 2018 г.
344
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 Одитно доказателство № II/06 
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 изх. № 01.30-30 от 27.06.2018 г. 
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 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
341
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 Одитни доказателства №№ VIII/01, VIII/02, VIII/03 и VIII/04 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 60 000 77,42 

2. Дарения от физически лица 17 500 22,58 

 Общо: 77 500 100 
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При проверката не е установено получаването на средства от анонимни дарители, 

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

чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или 

чуждестранни организации с идеална цел.
345

 

Финансирането на дейността на ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ за 2018 г. е в 

съответствие с нормативните изисквания, с изключение на размера на получената 

държавна субсидия. 

 

2.2 Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „ЗС „Ал. Стамболийски” са отчетени разходи в размер на  

69 хил. лв.,
346

 от които за регламентирана дейност - 50 хил. лв., административни разходи 

- 18 хил. лв. и финансови разходи - 1 хил. лв. 

От обхвата на проверката сa изключени разходи за: цветя; офис консумативи; 

комунални, пощенски и мобилни услуги; нотариални такси; билети и карти за градски 

транспорт; талони за паркиране; одит; амортизации, както и за заплати и осигуровки, 

определени като несъществени по характер за целите на одита. 

Проверени са разходи, в размер на 20 452 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.
347

 

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.
348

 

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

присъщи за политическата партия. 

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

До 25.06.2018 г. ПП „ЗС „Ал. Стамболийски” е парламентарно представена в 44-то 

Народно събрание чрез участието си в състава на коалиция „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. След 

горепосочената дата, партията е изключена от състава на коалицията
349

, не участва в 

парламентарно представена група и няма достатъчен брой народни представители, за да 

образува такава
350

. 

През одитирания период ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ ползва под наем 7 имота
351

, в 

т.ч. един - частна държавна собственост и 6 - частна общинска собственост. Изплатените 
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 Одитни доказателства № VIII/03 и № VIII/04 
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 Одитни доказателства № VIII/03 и № VIII/04 
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 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
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 Одитно доказателство № II/06 
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 https://www.parliament.bg/bg/parliamentarygroups/members/2549 
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 Одитни доказателства № VIII/05 и № VIII/06 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали 986 

2.  За външни услуги 13 782 

3.  За наеми 3 178 

4.  Други разходи 2 506 

  Общо: 20 452 

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarygroups/members/2549
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наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 3 179 лв., плащани са в предвидените в 

договорите срокове, с изключение на един договор, сключен с община Гоце Делчев
352

, за 

който е допуснато  неплащане на наемната цена за повече три месеца.
353

 

Към 31.12.2018 г. партията няма неразплатените наемни вноски.
354

 

През 2018 г. ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ ползва един имот – частна общинска 

собственост в гр. Казанлък
355

 без наличие на действащ договор за наем, като плащането на 

наемната цена е осъществявано на база и при условията на договор с изтекъл срок.
356

 До 

22.05.2018 г. партията ползва имот, находящ се в гр. Пловдив
357

, без правно основание, а 

след горепосочената дата с община Пловдив е сключен договор за отдаване под наем.
358

  

През одитирания период ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ е сключила нови 2 договора 

за наем на общински имоти, находящи се в гр. Пловдив и гр. Нова Загора.
359

 

ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ ползва до 25.06.2018 г.
360

 предоставените под наем 

помещения, държавна и общинска собственост, при спазването на изискванията на 

ЗПП, с изключение на два имота – един, от които е ползван без наличието на действащ 

договор за отдаване под наем и един - за който договорът за отдаване под наем е 

сключен на 22.05.2018 г.  

След 25.06.2018 г., партията ползва неправомерно 6 общински и един държавен 

имот, предоставени по реда на ЗПП.  

През 2018 г. е допуснато закъснение при плащането на наемните вноски за повече 

от три месеца по един договор за наем. 

4.  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.
361

 В публичния регистър на 

партията са вписани: обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието на партията; 

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

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

годишният финансов отчет за 2018 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 девети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ” (ПП „КПБ”) 

Политическа партия „Комунистическа партия на България” е вписана в регистъра на 

политическите партии с решение на СГС от 06.03.1997 г. по фирмено дело № 902/1997 г. 

Политическата партия се представлява от Александър Димитров Паунов, първи 

секретар на Централния комитет на ПП „КПБ”. 

                                                 
352

 гр. Гоце Делчев, ул. „Христо Ботев“ № 17 
353

 Одитно доказателство № VIII/06 
354

 Одитно доказателство № VIII/06 
355

 гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 14 
356

 Одитни доказателства № VIII/05 и № VIII/06 
357

 гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Д-р Вълкович“ № 3, ет. 1, сграда № 1 
358

 Одитни доказателства № VIII/05 и № VIII/06 
359

 Одитни доказателства № VIII/05 и № VIII/06 
360

 Решение на Политическия съвет на Коалиция „БСП за България“ от 25.06.2018 г. за изключване на  

ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ 
361

 чл. 29, ал. 2 от ЗПП 
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1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „КПБ“, с приложена към него декларация по 

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

ЗПП
362

. 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч
363

 съставни 

части. Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на ЗСч
364

. 

Формата и структурата на съставните части на отчета са съгласно приложимите 

стандарти. Приложен е и доклад на независим финансов одитор за извършен одит и 

заверка на финансовия отчет за 2018 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗПП.   

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

стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в Сметната 

палата на финансовия отчет за 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

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

утвърдената от първия секретар на партията счетоводна политика
365

 и индивидуален 

сметкоплан
366

, 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 в партията е възложено на лице по сключен граждански 

договор
367

 за текущо счетоводно отчитане на дейността за 2018 г. 

За обработка на счетоводната информация не се прилага автоматизирана 

система.
368

 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „КПБ” към 27.08.2019 г. При 

проверката не е установено наличие на чужди парични средства в касата на партията. Не 

са предоставени заемообразно парични средства. Установено е съответствие между 

касовата наличност и счетоводното салдо към деня на проверката на касата на ПП „КПБ”. 

Към 31.12.2018 г. в сметка 501/2 са отразени 1 487,03 лв., които се съхраняват в 

областните комитети на партията, съгласно приложена справка и оборотна ведомост.
369

 

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

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „КПБ” за 2018 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и кооперации
370

.  

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

и разходи от стопанска дейност извън разрешената
371

, с което е спазила разпоредбите на 

чл. 22 от ЗПП. 
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 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
363

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
364

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
365

 Одитнo доказателствo № IX/01 
366

 Одитнo доказателствo № IX/02 
367

 Одитнo доказателствo № IX/05 
368

 Одитнo доказателствo № IX/03 и № IX/04 
369

 Одитнo доказателствo № IX/09 
370

 Одитни доказателства №№ IX/02, IX/03 и IX/04 
371

 Одитни доказателства №№ IX/02, IX/03 и IX/04 
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От ПП „КПБ“ са спазени законовите забрани за извършване на стопанска 

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

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

През 2018 г. ПП „КПБ” отчита приходи в общ размер на 137 293 лв., които се 

формират от следните източници
372

:  

 

2.1.1. Държавна субсидия 

ПП „КПБ” е парламентарно 

представена в 44-то Народно 

събрание, като част от Коалиция 

„БСП за България” и съгласно чл. 25, 

ал. 1 от ЗПП получава държавна 

субсидия. Съгласно коалиционно 

споразумение
373

 по чл. 25, ал. 2 от 

ЗПП, подписано между коалиционните партньори на 13.03.2018 г., субсидията за ПП 

„КПБ” е в размер на 120 000 лв. С коалиционно споразумение
374

 от 25.06.2018 г., 

субсидията за периода юли – декември 2018 г. е променена на 75 000 лв. При извършената 

проверка е установено, че за първото шестмесечие на 2018 г., ПП „КПБ“ е получила 

субсидия в размер на 60 000 лв., а за второто – 75 000 лв. Общият размер на получената 

субсидия, отразена в годишния финансов отчет за 2018 г., е 135 000 лв. и съответства по 

размер на преведената от МФ и договорената в коалиционното споразумение.
375

 

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
376

. 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
377

 

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

ЗПП
378

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

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

средства
379

 следва да се възстановят по централния бюджет. Към 01.10.2019 г. са 

възстановени по централния бюджет средства в размер на 9 250 лв.
380

 

2.1.2. Членски внос 

От ПП „КПБ“ са отчетени приходи от членски внос за 2018 г. в размер на  

1 293 лв.
381

 Редът за събиране, отчитане и разходване на членския внос се осъществява 

съгласно Устава на партията
382

 и Инструкция на Централния комитет на КПБ. Събраният 

членски внос
383

 се отразява във ведомост за всяка партийно-организационна структура, в 

която е посочено името на съответният партиен член и внесената от него сума. При 

извършената проверка е установено, че отчетената по ведомости стойност, съответства на 

осчетоводената. Приходите от членски внос са осчетоводени по съответната счетоводна 

                                                 
372

 Одитни доказателства № IX/03 и № IX/04 
373

 Одитнo доказателствo № II/06 
374

 Одитнo доказателствo № II/06 
375

 Одитни доказателства №№ 01, IX/03, IX/04 и II/06 
376

 Одитнo доказателствo № 01 
377

 Одитни доказателства № IX/03 и № IX/04 
378

 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
379

 42 189 лв. 
380

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
381

 Одитни доказателства № IX/03 и № IX/04 
382

 чл. 43 и чл. 44 от Устава на ПП „КПБ“ 
383

 Одитнo доказателствo № IX/06 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите  

(в %) 

1. Държавна субсидия 135 000 98,32 

2. Членски внос   1 293  0,96 

3. Други приходи   1 000 0,72 

 Общо: 137 293 100 
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сметка, съгласно индивидуалния сметкоплан и при спазване на счетоводната политика на 

партията.
384

 

2.1.3. Други приходи 

През 2018 г. е отчетена сума в размер на 1 000 лв., която представлява възстановен 

разход на партията.
385

 

Финансирането на дейността на ПП „КПБ“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия. 

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „КПБ“ са отчетени разходи в размер на 70 хил. лв.
386

, от които за 

регламентирана дейност - 5 хил. лв. и административни разходи – 65 хил. лв. 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: одит; телефонни, интернет, 

компютърни, хостинг и домейн услуги; съдебни разходи и банкови услуги; счетоводна 

литература; куриерски услуги и такса за електронен подпис; заплати и осигуровки; 

амортизации и други финансови разходи. Тези разходи са определени като несъществени 

по характер за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 25 190 лв., определени на етапа на планиране 

като съществени по характер за целите на одита. 

 

Средствата са разходвани за: 

материали, в т.ч. материали на областни 

комитети на партията; наеми на предоставени 

общински имоти, други - абонамент 

вестници; разходи за външни услуги на 

областни комитети; командировки и разходи 

за паметници. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и счетоводната политика на партията.
387

 

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. 

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

ПП „КПБ“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, като част от 

Коалиция „БСП за България“ и има право да ползва държавни и общински помещения под 

наем, съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗПП. През одитирания период, политическата партия 

ползва два имота под наем - общинска собственост. Разходите за наеми са извършени въз 

основа на два договора и през 2018 г. са в общ размер на 373 лв. Вноските за наем са 

изплащани в срок и съответстват по размер на договорените.
388

 

ПП „КПБ“ ползва предоставени под наем помещения, общинска собственост, при 

спазването на изискванията на сключените договори и на Закона за политическите 

партии. 

                                                 
384

 Одитни доказателства №№ IX/02, IX/03 и IX/04 
385

 Одитни доказателства № IX/03 и № IX/04 
386

 Одитни доказателства № IX/03 и № IX/04 
387

 Одитни доказателства №№ IX/02, IX/03 и IX/04 
388

 Одитни доказателства № IX/04 и № IX/07 

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1.  За материали 1 021 

2.  За външни услуги 8 497 

3.  Командировки 13 672 

4.  Други разходи 2 000 

  Общо:         25 190 
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4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка е установено, че през одитирания период от ПП „КПБ“ 

е поддържана интернет страница, на която е създаден и се води публичен регистър. В 

регистъра е публикуван годишният финансов отчет за 2018 г., както и доклад на 

независимия одитор. Вписани са обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието на 

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

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

я представляват.
389

 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „КПБ” 

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

одитирания период информация. 

 

Раздел десети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ“ (ПП „НФСБ“) 

Политическа партия „Национален фронт за спасение на България“ е вписана в 

регистъра на политическите партии с решение на СГС от 11.07.2011 г., по фирмено дело 

№ 358/2011 г. 

Политическата партия се представлява от Валери Симеонов Симеонов, 

председател. 

1. Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „НФСБ“, с приложена към него декларация по 

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

ЗПП
390

. 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч
391

 съставни 

части. Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на ЗСч
392

. 

Формата и структурата на съставните части на отчета са съгласно приложимите 

стандарти. Приложен е и доклад на независим финансов одитор за извършен одит и 

заверка на финансовия отчет за 2018 г. съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗПП.   

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 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „НФСБ“ е организирана съгласно утвърдена от 

председателя на партията счетоводна политика
393 

и индивидуален сметкоплан
394

,
 

в 

съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в действащото 

законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със спецификата на 

дейността, като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни сметки за текущото 

отразяване на стопанските операции. 

Счетоводното отчитане в партията се осъществява от специализирано счетоводно 

предприятие, с което има сключен договор.
395
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 Одитнo доказателствo № IX/08 
390

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
391

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
392

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
393

 Одитно доказателство № X/01 
394

 Одитно доказателство № X/02 
395

 Одитно доказателство № X/05 



59 

За обработка на счетоводната информация се прилага автоматизирана система. 

Получените приходи и извършените разходи се отчитат централизирано. Регионалните 

структури не водят самостоятелно счетоводство, а първичните счетоводни документи се 

представят за осчетоводяване в централния офис на партията.
396

 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „НФСБ“ към 26.08.2019 г.
397

 

Установено е, че наличните парични средства в касата на партията към 26.08.2019 г. 

съответстват на счетоводното салдо и записите в касовата книга. При извършената 

проверка не е установено наличие на чужди парични средства в касата на партията, както 

и на заемообразно предоставени такива.
398

  

Счетоводната система в ПП „НФСБ“ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „НФСБ“ за 2018 г. не са отразени дългосрочни 

финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и кооперации.
399

  

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

и разходи от стопанска дейност извън разрешената, с което е спазила разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.
400

 

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

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

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „НФСБ” отчита приходи в размер на 1 422 927 лв., които се 

формират от следните източници:
401

 

 

2.1.1. Държавна субсидия 

ПП „НФСБ” е парламентарно 

представена в 44-то Народно 

събрание, като част от Коалиция 

„Обединени патриоти - НФСБ, 

Атака и ВМРО“ и съгласно чл. 25, 

ал. 1 от ЗПП получава държавна 

субсидия. Съгласно т. 10 от 

коалиционното споразумение
402

, държавната субсидия се разпределя в съотношение 

1/3:1/3:1/3, или 1/3 от финансовите средства се получават от ПП „НФСБ“. Общият размер 

на получената субсидия, отразена в годишния финансов отчет за 2018 г. e 1 397 840 лв. и 

съответства по размер на преведената от МФ.
403

 Счетоводното отчитане на постъпилите 

средства от държавна субсидия е извършено по определената в индивидуалния 

сметкоплан счетоводна сметка и е в съответствие с приетата счетоводна политика на 

партията.
404

 

                                                 
396

 Одитни доказателства № X/ 03 и X/04 
397

 Суми на ПП „НФСБ“ се съхраняват и в една каса в гр. Бургас. 
398

 Одитно доказателство № X/13 
399

 Одитни доказателства № X/03 и  № X/04 
400

 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
401

 Одитно доказателство № X/03 и № X/04 
402

 Одитно доказателство № X/06 
403

 Одитни доказателства № 01 и № X/07 
404

 Одитни доказателства №№ Х/01, X/02, X/03 и X/04 

№ Вид приход Размер  

(в лв.) 

Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

 (в %) 

1. Държавна субсидия 1 397 840 98,24 

2. Членски внос 21 803 1,53 

3. Други продажби 3 284 0,23 

 Общо: 1 422 927 100 
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При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
405

 

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

ЗПП
406

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

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

средства
407

 следва да се възстановят по централния бюджет. Към 01.10.2019 г. са 

възстановени по централния бюджет средства в размер на 142 194 лв.
408

 

2.1.2. Членски внос 

От ПП „НФСБ“ са отчетени приходи от членски внос за 2018 г. в размер на  

21 803 лв.
409

 Счетоводното отчитане на постъпилите средства от членски внос е 

извършено по определените в индивидуалния сметкоплан счетоводни сметки и в 

съответствие с приетата счетоводна политика на партията.
410

 

2.1.3. Приходи от други продажби 

През 2018 г. от ПП „НФСБ“ са отчетени приходи от други продажби в общ размер 

на 3 284 лв.
411

 От тях 75 лв. са от изплащане на щета, а останалите 3 209 лв. са 

възстановени средства въз основа на споразумение от 10.01.2018 г. между политическата 

партия и Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет - Наблюдателна мисия“, 

съгласно което разходите за електрическа енергия се заплащат съразмерно на ползването, 

според показанията на електромерите, монтирани на етажите и по 1/2 от стойността, 

посочена във фактурата за вода.
412

 

Финансирането на дейността на ПП „НФСБ“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия.  

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „НФСБ“ са отчетени разходи за регламентирана дейност в размер 

на 1 039 хил. лв., в т.ч. 2 хил. лв. финансови разходи.
 
От обхвата на проверката са 

изключени разходи за: гориво, вода и ел. енергия; авточасти и консумативи; автоуслуги; 

материали за ремонт; куриерски услуги; застраховки; данъци; пощенски и телефонни 

услуги; охрана; интернет; счетоводни услуги и трудова медицина; амортизации; заплати, 

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

на одита. 

 

Проверени са разходи в размер на  

787 354 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита. 

Средствата са изразходвани за: 

материали за масови прояви, табели и плакати, 

канцеларски материали и консумативи, офис 

обзавеждане, наеми на помещения и на 

транспортни средства, реклама и рекламни материали, информационно медийно 

обслужване, социологическо проучване, правни услуги, командировки, както и за 

граждански договори, сключени с физически лица. 

През одитирания период политическата партия е направила две парични дарения. 

Едното е на стойност 1 600 лв. за отпечатване на книга, а другото е на стойност 5 460 лв. и 

е за покриване на разходи на фолклорна група при участието й в международен фестивал. 

                                                 
405

 Одитни доказателства № X/03 и № X/04 
406

 обн. ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
407

 542 137 лв. 
408

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
409

 Одитно доказателство № X/08 
410

 Одитни доказателства №№ Х/01, X/02, X/03 и X/04 
411

 Одитни доказателства № X/03 и № Х/04 
412

 Одитно доказателство № X/04 

№ Вид разходи 
Размер 

(в лева) 

1.  За материали 36 383 

2.  За външни услуги 728 563 

3.  Други разходи 22 408 

  Общо: 787 354 
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Даренията са документално обосновани с акт за дарение между дарителя и надарения и са 

осчетоводени.
413

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия. Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

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

партията.
414

 

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

присъщи за партията. 

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

ПП „НФСБ“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание като част от 

Коалиция „Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО“ и има право да ползва държавни 

и общински помещения под наем, предоставени по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗПП.  

През одитирания период, политическата партия ползва под наем 48 имота, от които 

45 частна общинска собственост и 3 частна държавна собственост.
415

 През 2018 г. са 

прекратени 8 договора (с общините Шумен
416

, Троян, Димитровград, Бяла Слатина, 

Алфатар, Сухиндол, Дряново, Ихтиман) и са сключени 4 нови договора (с общините 

Червен бряг, Търговище и Харманли, и Областна администрация на област София).  

За ползваните имоти между ПП „НФСБ“ и съответната община/областна 

администрация са сключени договори и анекси към тях. Изплатените наемни вноски през 

одитирания период съответстват на определените в договорите размери и са плащани в 

предвидените срокове. При извършената проверка са установени следните изключения:
417

 

а) За ползвания в гр. Варна имот, договорът е сключен през 2014 г. и е със срок 

края на мандата на 42-то Народно събрание. През одитирания период не е сключен нов 

договор. 

б) При дванадесет договора
418

, наемните вноски не са плащани в договорените 

срокове, като по осем договора
419

, част от вноските не са плащани повече от три месеца. 

в) От една община
420

, за месеците април, май и юни 2018 г. не са представени 

фактури, поради което от политическата партия не е извършено плащане на наемните 

вноски. 

През одитирания период, политическата партия е извършила плащания за 

ползваните под наем помещения, в общ размер на 54 821 лв., от които 54 727 лв. е 

внесеният за 2018 г. наем, 68 лв. - дължим наем към 31.12.2017 г. и 26 лв. - авансово 

предплатена вноска. Задълженията към 31.12.2018 г. са в размер на 509 лв. по договори 

със седем общини
421

. 

Извършена е проверка на място на помещенията, ползвани от политическата 

партия, намиращи се на територията на гр. София, с цел установяване спазването на 

законовите изисквания относно ползването им по предназначение. 

                                                 
413

 Одитни доказателства № Х/04 и № X/09 
414

 Одитни доказателства № X/02, X/03 и X/04 
415

 Одитно доказателство № X/10 
416

 с. Мадара, „Културен клуб на пенсионера“, ет. 1 
417

 Одитни доказателства № X/04 и № X/10 
418

 Договори с общините: Шумен, Димитровград, Червен бряг, Карнобат, Свищов, Дряново, Карлово, 

Кубрат, Котел, Каспичан, Стражица и Нови пазар 
419

 Договори с общините: Димитровград, Дряново, Карлово, Кубрат, Котел, Каспичан, Стражица и Нови 

пазар 
420

 Община Ихтиман 
421

 Общини Шумен, Казанлък, Дряново, Ихтиман, Каспичан, Стражица и Нови Пазар 
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При проверката е установено, че на ПП „НФСБ“ на територията на гр. София е 

предоставен един имот - държавна собственост, който е обозначен ясно и се ползва за 

административните нужди на централното ръководство на партията.
422

 

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

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

на: един имот, за който няма действащ договор през одитирания период; 12 договора, по 

които наемните вноски не са плащани в договорените срокове, в т.ч. 8 договора, по 

които вноските не са плащани повече от три месеца. За един имот не е извършено 

плащане на наемни вноски за три месеца, тъй като от съответната община не са 

представени фактури. 

Предоставеният на политическата партия имот - държавна собственост, на 

територията на гр. София, се ползва по предназначение. 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър. 

При извършената проверка е установено, че през одитирания период от  

ПП „НФСБ“ е поддържана интернет страница, на която е създаден и се води публичен 

регистър. В регистъра е публикуван годишният финансов отчет за 2018 г., както и доклад 

на независимия одитор. Вписани са обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – наименованието 

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

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

я представляват. Публикуван е и договор със социологическа агенция.
423

 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

ПП „НФСБ“ е създаден публичен регистър, в който е оповестена изискуемата по закон 

информация.  

 

Раздел единадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВА ЗОРА”  
Политическа партия „Нова зора” е вписана в регистъра на политическите партии на 

СГС с решение от 22.09.1993 г., по фирмено дело 15936/1993 г. 

Политическата партия се представлява от Минчо Мънчев Минчев, председател. 

1.  Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „Нова Зора“, с приложена към него декларация 

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

на ЗПП.
424

 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч съставни 

части
425

. Финансовият отчет на политическата партия е подписан от представляващия 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на ЗСч.
426

 

Формата и структурата на съставните части на отчета са съгласно приложимите 

стандарти. През одитирания период ПП „Нова зора“ е получила и изразходвала суми над 

50 000 лв. Приложен е и доклад на независим финансов одитор за извършен одит и 

заверка на финансовия отчет, съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗПП. 

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

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на годишния финансов отчет за 2018 г. 

 

                                                 
422

 Одитно доказателство № X/11 
423

 Одитно доказателство № X/12 
424

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП  
425

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
426

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
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1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „Нова Зора“ е организирана, съгласно утвърдена от 

председателя на партията счетоводна политика
427 

и индивидуален сметкоплан
428

, в 

съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в действащото 

законодателство. 

Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със спецификата на дейността, 

като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни сметки за текущото отразяване 

на стопанските операции. Обработването на счетоводната информация се извършва чрез 

счетоводен софтуер, осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и 

аналитичните регистри, от лице в трудово правоотношение с партията.
429

 

Получените приходи и извършените разходи се отчитат централизирано. 

Регионалните структури не водят самостоятелно счетоводство, а първичните счетоводни 

документи се представят за осчетоводяване в централния офис на партията.
430

 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „Нова Зора” към 28.08.2019 г. 

Констатирано е съответствие между касовата наличност и счетоводното салдо към 

28.08.2019 г. При проверката не са установени чужди парични средства, както и не са 

предоставени заемообразни парични средства.
431

 

Счетоводната система в ПП „Нова Зора“ е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „Нова Зора” за 2018 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.
432

  

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

разходи от стопанска дейност извън разрешената, с което е спазила разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.
433

 

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

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

2.  Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „Нова Зора“ отчита приходи в размер на 136 989 лв., които се 

формират от следните източници:
434

  
 

Определени на етапа на 

планиране, като съществени по 

характер за целите на одита са всички 

отчетени приходи. 

 

2.1.1 Държавна субсидия 

ПП „Нова Зора” е 

парламентарно представена в 44-то Народно събрание, като част от Коалиция „БСП за 

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

                                                 
427

 Одитно доказателство № XI/01 
428

 Одитно доказателство № XI/02 
429

 Одитно доказателство № XI/03 
430

 Одитно доказателство № XI/01 
431

 Одитно доказателство № XI/10 
432

 Одитни доказателства №№ XI/01, XI/02 и XI/04 
433

 Одитни доказателства №№ XI/02, XI/04 и XI/05 
434

 Одитни доказателства № XI/04 и № XI/05 

№ Вид приход Размер 

(в лв.) 
Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

(в %) 

1. Държавна субсидия 135 000 98,55 

2. Членски внос 1 989 1,45 

 Общо: 136 989 100 
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Съгласно коалиционно споразумение
435

 по чл. 25, ал. 2 от ЗПП, подписано между 

коалиционните партньори на 13.03.2018 г., субсидията за ПП „Нова Зора“ е в размер на 

120 000 лв. С коалиционно споразумение
436

 от 25.06.2018 г., субсидията за периода юли – 

декември 2018 г. е променена на 75 000 лв.  

При извършената проверка е установено, че за първото шестмесечие на 2018 г.,  

ПП „Нова Зора“ е получила субсидия в размер на 60 000 лв., а за второто – 75 000 лв. 

Общият размер на получената субсидия, отразена в ГФО за 2018 г. е 135 000 лв. и 

съответства по размер на преведената от МФ и договорената в коалиционното 

споразумение.
437

 

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.
438

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
439

 

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

ЗПП
440

, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП „Нова Зора“ за 

период от 26.05.2016 г. до влизане в сила на горецитирания закон, като получените в 

повече средства
441

 следва да се възстановят по централния бюджет. Към 01.10.2019 г. са 

възстановени по централния бюджет средства в размер на 9 250 лв.
442

 

2.1.2. Членски внос 

От ПП “„Нова Зора са отчетени приходи от членски внос за 2018 г. в размер на 

1 989 лв.
443

  

Постъпилите приходи са документално обосновани и осчетоводени по съответните 

счетоводни сметки съгласно индивидуалния сметкоплан при спазване на счетоводната 

политика на партията.
444

 

Финансирането на дейността на ПП „Нова зора“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия. 

 

2.2 Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „Нова Зора” са отчетени разходи в размер на 114 хил. лв.
445

, от 

които за регламентирана дейност - 113 хил. лв. и финансови разходи – 1 хил. лв.  

От обхвата на проверката са изключени разходите за: гориво, канцеларски 

материали и консумативи; ел. енергия и вода; одит, охрана, интернет, застраховки, 

пощенски услуги, ремонт и консумативи за служебен автомобил, заплати и социални 

осигуровки; такси и данъци, банкови такси и др. Тези разходи са определени като 

несъществени по характер за целите на одита.  

Проверени са разходи, в размер на 62 131 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита, както следва: 

 

 

 

 

                                                 
435

 Одитно доказателство № II/06 
436

 Одитно доказателство № II/06 
437

 Одитни доказателства №№ 01, XI/04, XI/05 и II/06 
438

 Одитни доказателства №№ XI/01, XI/02 и XI/05 
439

 Одитни доказателства №№ XI/02, XI/04 и XI/05 
440

 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
441

 42 189 лв. 
442

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
443

 Одитни доказателства № XI/05 и № XI/06 
444

 Одитни доказателства №№ XI/01, XI/02, XI/04 и XI/05 
445

 Одитни доказателства № XI/04 и № XI/05 
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Проверените разходи са за: 

абонамент на вестник „Нова Зора“, 

граждански договори, адвокатски услуги, 

наеми на помещения, рекламни 

материали, материали за конгрес, 

командировки, свързани с осъществяване на дейността на партията. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
446

 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
447

.  

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

присъщи за политическата партия. 

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

ПП „Нова Зора“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, като част 

от Коалиция „БСП за България“ и има право да ползва държавни и общински помещения 

под наем, по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗПП.  

През одитирания период ПП „Нова Зора” ползва под наем един имот
448

 - частна 

държавна собственост, който е с изтекъл срок на договора и два имота - частна общинска 

собственост.
449

 

Изплатените наемни вноски за ползваните имоти са в размер на 1 993 лв., като 

съответстват на определените в договорите размери и срокове. Разходите за наеми са 

документално обосновани и са осчетоводени по съответните счетоводни сметки, съгласно 

индивидуалния сметкоплан, при спазване на счетоводната политика на партията.
450

  

Към 31.12.2018 г. партията не отчита неразплатени задължения.
451

  

При проверката е установено, че на ПП „Нова зора“ на територията на гр. София е 

предоставен един имот - държавна собственост, който е обозначен ясно и се ползва за 

административните нужди на централното ръководство на партията.
452

 

ПП „Нова Зора“ е спазила изискванията на ЗПП относно ползването на 

предоставения имот и заплащането на наемните вноски в срок. 

4.  Създаване и поддържане на публичен регистър 

 При извършената проверка на интернет страницата на ПП „Нова Зора” е 

установено, че е създаден и се води публичен регистър, в който е вписана информацията, 

изискуема по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗПП, в т.ч. и възникналите през 2018 г. обстоятелства 

- годишен финансов отчет за 2018 г. 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на ПП „Нова 

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

одитирания период информация.  

 

                                                 
446

 Одитни доказателства №№ ХI/02, XI/04 и XI/05 
447

 чл. 29 от ЗПП 
448

 гр. София, ул. „Пиротска“ № 3, ет. 2 
449

 Одитни доказателства №№ ХI/05, XI/07, XI/08 и XI/09 
450

 Одитни доказателства №№ ХI/01, ХI/02, ХI/05 и XI/07 
451

 Одитни доказателства № ХI/05 и № XI/07 
452

 Одитно доказателство № XI/11 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

2.  За външни услуги 52 535 

3.  Други разходи 9 596 

  Общо: 62 131 
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Раздел дванадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ“  

(ПП „ПК „Екогласност“)  
Политическа партия „Политически клуб „Екогласност“ е вписана в регистъра на 

политическите партии с решение на СГС от 23.04.1990 г., по фирмено дело № 2471/1990 г. 

Политическата партия се представлява от Емил Ценов Георгиев, председател. 

1. Организация на финансовата дейност 

 1.1 Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „ПК „Екогласност“, с приложена към него 

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

изискванията на ЗПП
453

. 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч
454

 съставни 

части. Финансовият отчет на политическата партия е подписан от председателя на 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на ЗСч
455

. 

Формата и структурата на съставните части на отчета са съгласно приложимите 

стандарти. Приложен е и доклад на независим финансов одитор за извършен одит и 

заверка на финансовия отчет за 2018 г.
456

, съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗПП.   

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 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „ПК „Екогласност“ е организирана съгласно 

утвърдена от председателя на партията счетоводна политика
457 

и индивидуален 

сметкоплан
458

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

действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със 

спецификата на дейността, като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни 

сметки за текущото отразяване на стопанските операции. 

Счетоводното отчитане и изготвянето на годишните финансови отчети на партията 

е осъществено от председателя на националната контролна комисия на ПП „ПК 

„Екогласност“. Услугата е извършена безвъзмездно, за което е представена подписана от 

лицето декларация.
459

 

За обработка на счетоводната информация се прилага автоматизирана система. 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „ПК „Екогласност“ към 

05.09.2019 г. Установено е, че наличните парични средства в касата на партията към 

05.09.2019 г. съответстват на счетоводното салдо и записите в касовата книга. При 

извършената проверка не е установено наличие на чужди парични средства в касата на 

партията, както и на заемообразно предоставени такива.
460

  

Счетоводната система на ПП „ПК „Екогласност“ е организирана и се поддържа 

в съответствие с изискванията на ЗСч. 

 

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

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

                                                 
453

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
454

 чл. 29, ал. 1 от ЗСч 
455

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
456

 Одитно доказателство № XII/01 
457

 Одитно доказателство № XII/01 
458

 Одитно доказателство № XII/02 
459

 Одитно доказателство № XII/05 
460

 Одитно доказателство № XII/11 
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В годишния финансов отчет на ПП „ПК „Екогласност“ за 2018 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.
461

 

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

и разходи от стопанска дейност извън разрешената, с което е спазила разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.
462

 

От ПП „ПК „Екогласност“ са спазени законовите забрани за извършване на 

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

2. Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „ПК „Екогласност” отчита приходи в размер на 136 000 лв., които се 

формират от следните източници:  

 

2.1.1. Държавна субсидия 

ПП „ПК „Екогласност” е 

парламентарно представена в 44-то 

Народно събрание, като част от 

Коалиция „БСП за България” и 

съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава 

държавна субсидия.  

Съгласно коалиционно споразумение от 13.03.2018 г.
463

, подписано между 

коалиционните партньори, субсидията за ПП „ПК „Екогласност” е в размер на 120 000 лв. 

С коалиционно споразумение от 25.06.2018 г.
464

, субсидията за периода юли – декември 

2018 г. е променена на 75 000 лв.  

При извършената проверка е установено, че за първото шестмесечие на 2018 г.,  

ПП „ПК „Екогласност“ е получила субсидия в размер на 60 000 лв., а за второто –  

75 000 лв. Общият размер на получената субсидия, отразена в годишния финансов отчет 

за 2018 г., е 135 000 лв. и съответства по размер на преведената от МФ и договорената в 

коалиционното споразумение.
465

 Счетоводното отчитане на постъпилите средства от 

държавна субсидия е извършено по определената в индивидуалния сметкоплан 

счетоводна сметка и е в съответствие с приетата счетоводна политика на партията.
466

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

партията на средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.
467

 

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

ЗПП
468

, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП „ПК „Екогласност“ 

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

в повече средства
469

 следва да се възстановят по централния бюджет. Към 01.10.2019 г. са 

възстановени по централния бюджет средства в размер на 9 250 лв.
470

 

2.1.2. Членски внос 

От ПП „ПК „Екогласност” са отчетени приходи от членски внос за 2018 г. в размер 

на 1 000 лв.
471

 Счетоводното отчитане на постъпилите средства от членски внос е 

                                                 
461

 Одитни доказателства №№ XII/02, XII/03 и XII/04 
462

 Одитни доказателства № XII/03 и № XII/04 
463

 Одитно доказателство № II/06 
464

 Одитно доказателство № II/06 
465

 Одитни доказателства №№ 01, II/06 и XII/06 
466

 Одитни доказателства №№ XII/01, XII/02, XII/03 и XII/04 
467

 Одитни доказателства №№ XII/02, XII/03 и № XII/04 
468

 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
469

 42 189 лв. 
470

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
471

 Одитно доказателство № XII/07 

№ Вид приход Размер  

(в лв.) 

Относителен 

дял в общия 

размер на 

приходите 

 (в %) 

1. Държавна субсидия 135 000 99,26 

2. Членски внос 1 000 0,74 

 Общо: 136 000 100 
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извършено по определената в индивидуалния сметкоплан счетоводна сметка и в 

съответствие с приетата счетоводна политика на партията.
472

 

Финансирането на дейността на ПП „ПК „Екогласност“ за 2018 г. е в 

съответствие с нормативните изисквания, с изключение на размера на получената 

държавна субсидия.  

 

2.2. Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „ПК „Екогласност“ са отчетени разходи в размер на 78 хил. лв., от 

които за регламентирана дейност - 76 хил. лв. и административни разходи - 2 хил. лв.
473

 

От обхвата на проверката са изключени разходи за: одит; абонаментни такси; 

ремонт; телефонни услуги; консумативи; хостинг план; амортизации; данъци, такси и 

други финансови разходи, както и разходите за заплати и осигуровки. Тези разходи са 

определени като несъществени по характер за целите на одита. 

Проверени са разходи, в размер на 40 257 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита. 

 

Средствата са изразходвани за: наеми 

на помещения от физически и юридически 

лица; пресконференции и семинари; рекламни 

и канцеларски материали; информационно 

отразяване на събития на партията; цветя; 

администриране на сайт и командировки.  

През одитирания период от партията са извършени разходи за две парични 

дарения. Едното е на стойност 1 000 лв. и е за изграждане на паметник край гр. Долна 

Митрополия, а другото е в размер на 2 000 лв. на сдружение с обществено-полезна 

дейност. Даренията са документално обосновани с акт за дарение между дарителя и 

надарения и са осчетоводени.
474

 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия. Разходите са извършени за осигуряване работата на партийните 

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

партията.
475

 

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

присъщи за партията. 

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

През одитирания период ПП „ПК „Екогласност“ не е ползвала под наем имоти - 

частна общинска и частна държавна собственост.
476

 

4. Създаване и поддържане на публичен регистър 

При извършената проверка е установено, че през одитирания период от  

ПП „ПК „Екогласност“ е поддържана интернет страница, на която е създаден и се води 

публичен регистър. В регистъра е публикуван годишният финансов отчет за 2018 г., както 

и доклад на независимия одитор. Вписани са обстоятелствата по чл. 17 от ЗПП – 

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

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

                                                 
472

 Одитни доказателства №№ XII/01, XII/02 и XII/04 
473

 Одитни доказателства № XII/03 и XII/04 
474

 Одитни доказателства № XII/04 и № XII/09 
475

 Одитни доказателства №№ XII/02, XII/03 и XII/04 
476

 Одитно доказателство № XII/09 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

1.  За материали 2 289 

2.  За външни услуги 20 367 

3.  Други разходи 17 601 

  Общо: 40 257 
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съгласно устава я представляват. Публикувана е и декларация за предоставени 

безвъзмездни услуги.
477

 

В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

ПП „ПК „Екогласност“ е създаден публичен регистър, в който е оповестена 

изискуемата по закон информация.  

 

Раздел тринадесети 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ТРАКИЯ” (ПП „ПК 

„Тракия“) 

Политическа партия „Политически клуб „Тракия“ е вписана в регистъра на 

политическите партии с решение на СГС от 19.04.2001 г., по фирмено дело № 886/2001 г.  

Политическата партия се представлява от Стефан Венелинов Начев, председател. 

1.  Организация на финансовата дейност 

1.1. Представяне на годишния финансов отчет в Сметната палата 

Финансовият отчет за 2018 г. на ПП „ПК „Тракия“, с приложена към него 

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

изискванията на ЗПП
478

. 

Представеният годишен финансов отчет съдържа изискуемите по ЗСч съставни 

части. Финансовият отчет на политическата партия е подписан от представляващия 

партията и от съставителя, в съответствие с изискванията на ЗСч
479

. 

Формата и структурата на съставните части на отчета са съгласно приложимите 

стандарти. През одитирания период ПП „ПК „Тракия“ е получила и изразходвала суми 

над 50 000 лв. Приложен е и доклад на независим финансов одитор за извършен одит и 

заверка на финансовия отчет за 2018 г., съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗПП.  

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

счетоводни стандарти относно формата, съдържанието и сроковете за представяне в 

Сметната палата на годишния финансов отчет за 2018 г. 

 

1.2. Организация и функциониране на счетоводната система 

Счетоводната система на ПП „ПК „Тракия” е организирана и се поддържа съгласно 

утвърдената от председателя на партията счетоводна политика
480

 и индивидуален 

сметкоплан
481

, 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
482

, на основата на документална 

обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер, осигуряващ 

хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията. 

Извършена е проверка на касовата наличност на ПП „ПК „Тракия” към  

28.08.2019 г. Констатирано е съответствие между касовата наличност и счетоводното 

салдо към 28.08.2019 г. При проверката не са установени чужди парични средства, както и 

не са предоставени заемообразни парични средства.
483

 

Счетоводната система на ПП „ПК „Тракия” е организирана и се поддържа в 

съответствие с изискванията на ЗСч. 

                                                 
477

 Одитно доказателство № XII/10 
478

 чл. 34, ал. 4 от ЗПП 
479

 чл. 25, ал. 2 от ЗСч 
480

 Одитно доказателство № XIII/01 
481

 Одитно доказателство № XIII/02 
482

 Одитно доказателство № XIII/03 
483

 Одитно доказателство № XIII/04 
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1.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за 

учредяване и участие в търговски дружества и кооперации 

В годишния финансов отчет на ПП „ПК „Тракия” за 2018 г. не са отразени 

дългосрочни финансови активи - дялове или участия в търговски дружества и 

кооперации.
484

  

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

и разходи от стопанска дейност извън разрешената, с което е спазила разпоредбите на  

чл. 22 от ЗПП.
485

 

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

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

2.  Формиране на приходи и извършване на разходи 

2.1. Формиране на приходи 

За 2018 г. ПП „Политически клуб „Тракия“ отчита приходи в размер на 135 000 лв., 

които се формират от държавна субсидия.
486

 

2.1.1 Държавна субсидия 

ПП „ПК „Тракия” е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, като 

част от Коалиция „БСП за България“ и съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗПП получава държавна 

субсидия.  

Съгласно коалиционно споразумение
487

 по чл. 25, ал. 2 от ЗПП, подписано между 

коалиционните партньори на 13.03.2018 г., субсидията за ПП „ПК „Тракия“ е в размер на 

120 000 лв. С коалиционно споразумение
488

 от 25.06.2018 г., субсидията за периода юли – 

декември 2018 г. е променена на 75 000 лв.  

При извършената проверка е установено, че за първото шестмесечие на 2018 г.  

ПП „ПК „Тракия“ е получила субсидия в размер на 60 000 лв., а за второто – 75 000 лв. 

Общият размер на получената субсидия, отразена в ГФО за 2018 г. е 135 000 лв. и 

съответства по размер на преведената от МФ и договорената в коалиционното 

споразумение.
489

 

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.
490

 

При проверката на счетоводните документи не е установено предоставяне от 

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

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

ЗПП
491

, от МФ е преизчислена годишната държавна субсидия на ПП „ПК „Тракия“ за 

период от 26.05.2016 г. до влизане в сила на горецитирания закон, като получените в 

повече средства
492

 следва да се възстановят по централния бюджет. От ПП „ПК „Тракия“, 

към 01.10.2019 г., напълно са възстановени по централния бюджет, получените в повече 

средства в размер на 39 173 лв.
493

 

Финансирането на дейността на ПП „ПК „Тракия“ за 2018 г. е в съответствие с 

нормативните изисквания, с изключение на размера на получената държавна субсидия.  

 

                                                 
484

 Одитни доказателства №№ XIII/01, XIII/02 и XIII/05 
485

 Одитни доказателства №№ XIII/02, XIII/05 и XIII/06 
486

 Одитни доказателства № XIII/05 и № XIII/06 
487

 Одитно доказателство № II/06  
488

 Одитно доказателство № II/06 
489

 Одитни доказателства №№ 01, XIII/06 и II/06 
490

 Одитни доказателства №№ XIII/01, XIII/02, XIII/05 и XIII/06 
491

 обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г. 
492

 39 173 лв. 
493

 Одитно доказателство № 02; https://www.minfin.bg/bg/1389 
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2.2 Извършване на разходи 

За 2018 г. от ПП „ПК „Тракия” са отчетени административни разходи в размер на 

82 094 лв.
494

 

От обхвата на проверката са изключени разходите за: гориво, канцеларски 

материали, пощенски и куриерски услуги; счетоводно обслужване; нотариални и други 

такси; ремонти на техника; заверка на ГФО, интернет; заплати и социални осигуровки, 

банкови такси и др. Тези разходи са определени като несъществени по характер за целите 

на одита. 

Проверени са разходи, в размер на 55 595 лв., определени като съществени по 

характер за целите на одита, както следва: 

 

Разходите са извършени за: наем, 

абонамент на печатно издание, обучения и 

семинари, агитационни материали, външни 

услуги и за командировки, свързани с 

осъществяване на дейността на партията. 

Проверените разходи са документално обосновани, осчетоводени са съгласно 

индивидуалния сметкоплан и съответстват на отразените във финансовия отчет на 

политическата партия.
495

 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
496

. 

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

присъщи за политическата партия. 

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

ПП „ПК Тракия“ е парламентарно представена в 44-то Народно събрание, като част 

от Коалиция „БСП за България“ и има право да ползва държавни и общински помещения 

под наем, по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗПП.  

През одитирания период партията ползва под наем един имот
497

 - частна държавна 

собственост. Изплатените наемни вноски за ползвания имот са в размер на 864 лв., в т.ч. 

144 лв. - авансово предплатена вноска за 2019 г., като съответстват на определените в 

договора размери и срокове.
498

 Разходите за наеми са документално обосновани и са 

осчетоводени по съответните счетоводни сметки, съгласно индивидуалния сметкоплан, 

при спазване на счетоводната политика на партията. Към 31.12.2018 г. партията не отчита 

неразплатени задължения.
499

  

ПП „ПК „Тракия“ е спазила изискванията на ЗПП относно ползването на 

имотите и заплащането на наемните вноски в срок. 

4.  Създаване и поддържане на публичен регистър 

 При извършената проверка на интернет страницата на ПП „ПК „Тракия” е 

установено, че е създаден и се води публичен регистър, в който е вписана информацията, 

изискуема по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗПП, в т.ч. и възникналите през 2018 г. обстоятелства 

- годишен финансов отчет за 2018 г. и одиторски доклад за извършен независим финансов 

одит на ГФО. 

                                                 
494

 Одитни доказателства № XIII/05 и № XIII/06 
495

 Одитни доказателства №№ XIII/02, XIII/05 и XIII/06 
496

 чл. 29, ал. 1 от ЗПП 
497

 гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Острава“ № 19, вх. А/2; Одитни доказателства № XIII/08 и № XIII/09 
498

 Одитни доказателства №№ XIII/06, XIII/08, XIII/10 и XIII/11 
499

 Одитни доказателства №№ XIII/02, XIII/05 и XIII/06 

№ Вид разходи 
Размер  

(в лева) 

2.  За външни услуги 53 883 

3.  Други разходи 1 712 

  Общо: 55 595 
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 В съответствие с изискванията на ЗПП, на интернет страницата на  

ПП „ПК „Тракия” се води публичен регистър, в който е оповестена изискуемата и 

възникналата през одитирания период информация.  

 

 

Част четвърта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въз основа на резултатите от извършения одит на финансовата дейност и 

управлението на предоставеното имущество на политическите партии за периода от 

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., представени в одитния доклад и събраните одитни 

доказателства, са налице основания за изразяване на следните заключения: 

1. Организацията на финансовата дейност на политическите партии е в 

съответствие с изискванията на действащата правна рамка. 

2. Формирането на приходи и извършването на разходи от политическите партии е 

в съответствие с изискванията на действащата правна рамка, с изключение на размера на 

получената държавна субсидия. 

3. Дейността по управление на имуществото, предоставено от държавата и/или 

общините е осъществявана в съответствие с действащата правна рамка и договорите, с 

изключение на констатирани несъответствия по съществени аспекти от дейността, а 

именно: 

Неплащане на наемната цена за повече от три месеца за ползвани от 6 партии 

държавни и общински помещения по 40 договора.  

Една политическа партия
500

 ползва шест общински и един държавен имот за 

осъществяване на дейността си, в несъответствие с чл. 31 от ЗПП, тъй като след  

25.06.2018 г. не отговаря 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. 

5. По отношение спазване изискванията на ИК във връзка с предизборната 

кампания за частични избори за кметове, проведени през 2018 г., е констатирано 

съответствие по всички съществени аспекти от дейността при две от одитираните 

политически партии. 

За една политическа партия
501

 са установени съществени несъответствия с 

изискванията на действащата правна рамка, а именно: непредставяне в срок на извлечения 

от банковите сметки за обслужване на предизборните кампании; несъответствие между 

декларираните разходи във връзка с предизборната кампания и установените при 

проверката, както и неспазване на изискването на ИК за предоставяне на информация, за 

публикуване в ЕРИК, във връзка с предоставени за безвъзмездно ползване вещи от 

физически лица и декларации за собственост на предоставените вещи. 

 

 

Част пета 

ОТГОВОРИ НА ОДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Фактите и обстоятелствата, установени при одита, са съгласувани с 

представляващите/упълномощени лица на одитираните политически партии.  

От представителите на всички одитирани партии е изразено пълно съгласие и 

приемане на установените факти и обстоятелства по областите на изследване. 

 

 

                                                 
500

 ПП „ЗС „Ал. Стамболийски“ 
501

 ПП „БСП“ 
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В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 155 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 № 464 от 11.12.2019 г. на Сметната палата. 
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ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0600100119 

 

ИНДЕКС 

И № 

ОДИТНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА БРОЙ 

ЛИСТА 

01 

Писмо от МФ, наш вх. № 04-01-5/23.01.2019 г., Справка за 

предоставена държавна субсидия през 2018 г. на политическите 

партии 

4 

02 

Информация за възстановени средства по ЗПП, публикувана на 

официалната интернет страница на МФ 

3 

 

Раздел Първи – ПП „АТАКА” 

I/01 Счетоводна политика на ПП „Атака“ 1 

I/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Атака“ 2 

I/03 Оборотна ведомост от Януари до Декември 2018 г. 2 

I/04 
Хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г., на електронен носител 
1 бр. CD 

I/05 

Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП 

„Атака“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.,  

вх. № 48-00-294 от 15.05.2019 г. 

2 

I/06 

Констативен протокол за документиране на установените 

факти и обстоятелства при одит на финансовата дейност и 

управление на имуществото на ПП за периода от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г. - ПП „Атака“ за област на изследване 

„Управление на имуществото, предоставено от държавата 

и/или общините“ 

4 

I/07 

Работен документ за извършена проверка на място от 

10.07.2019 г., приложение приемо - предавателен протокол от 

11.03.2019 г. и договор за наем на недвижим имот - частна 

държавна собственост от 18.12.2009 г., сключен между 

Областна администрация на област София и ПП „Атака“ 

6 

I/08 
Справка № 2 за направените разходи от ПП „Атака“ за дарения 

за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
1 

I/09 Договори за дарения от 22.06.2018 г. и 09.11.2018 г. 2 

I/10 

Коалиционно споразумение между ПП „НФСБ“,  

ПП „АТАКА“ и ПП „ВМРО-БНД“ за създаване на коалиция 

„Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА, ВМРО“ 

3 

I/11 

Писмо № 48-00-458/18.07.2019 г. и РД за извършена проверка 

на касова наличност към 27.09.2019 г.; протокол на ПП „Атака” 

за проверена касова наличност към 27.09.2019 г.; декларация за 

касова наличност; заверена оборотна ведомост за периода от 

01.01.2019 г. до 27.09.2019 г. 

6 

Раздел Втори – ПП „Българска социалистическа партия” 

II/01 Счетоводна политика на ПП „БСП“ 7 

II/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „БСП“ 6 

II/03 
Правилник за финансовата и деловодна дейност в БСП, приет  с 

решение на НС от 24.02.2018 г. 
11 

II/04 Оборотна ведомост на НС на БСП от 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. 22 

II/05 
Хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г. и разбивка на приходи и разходи на ПП „БСП“ 
1 бр. CD 
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за 2018 г., на електронен носител 

II/06 

Договор от 07.02.2017 г. за създаване на коалиция „БСП за 

България“ и коалиционни споразумения по чл. 25, ал. 2 от ЗПП 

от 13.03.2018 г. и 25.06.2018 г. 

7 

II/07 Решение на Националния съвет на БСП от 02.09.2017 г. 3 

II/08 
Справка № 3 за получените приходи от членски внос за 

периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на ПП „БСП“ 
10 

II/09 

Констативен протокол от 09.08.2019 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства при одит на финансовата 

дейност и управление на имуществото на политическите 

партии за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. - ПП „БСП“  

за област на изследване „Формиране на приходи и извършване 

на разходи“, процес „Приходи от членски внос“ 

46 

II/10 

Констативен протокол от 15.08.2019 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства при одит на финансовата 

дейност и управление на имуществото на политическите 

партии за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. - ПП „БСП“  

за област на изследване „Управление на имуществото, 

предоставено от държавата и/или общините“ 

16 

II/11 
Фактура и фискален бон, издадени от община Септември на 

07.02.2019 г. 
1 

II/12 

Работен документ за извършена проверка на място от 

22.07.2019 г. и приложение предавателно-приемателен 

протокол от 15.02.2019 г. за освобождаване на ползван от 

партията под наем недвижим имот, находящ се в гр. София, 

бул. „Васил Левски“ № 122-124 

9 

II/13 

Писмо от 29.05.2019 г. по електронната поща за изискване от 

ПП „БСП“ Видин на извлечение от банковата сметка за 

обслужване на предизборната кампания за избори за кмет на 

община Макреш, област Видин 

1 

II/14 

Писмо от 11.06.2019 г., получено по електронната поща от  

ПП „БСП“ Видин с изпратено извлечение за периода 

29.01.2018 г. до 13.06.2018 г. от банковата сметка за 

обслужване на предизборната кампания 

6 

II/15 

Искане за писмени обяснения, писмо наш изх. № 48-00-462/ 

23.07.2019 г. до представляващ ПП „БСП“ Видин във връзка с 

отчетените разходи за гориво 

1 

II/16 

Писмени обяснения, писмо наш вх. № 48-00-462/02.08.2019 г. 

от представляващ ПП „БСП“ Видин във връзка с отчетените 

разходи за гориво и приложени сключени договори с 

физически лица за предоставени за безвъзмездно ползване на 

автомобили за предизборната кампания - 6 бр. 

8 

II/17 

Сканирани първични документи за извършени разходи по 

време на предизборната кампания за частични избори за кмет 

на община Макреш, област Видин, получени по електронната 

поща на 10.06.2019 г. и обяснение от съставител на отчета за 

допусната техническа грешка, на електронен носител 

1 бр. CD 

 

II/18 

Писмо от 29.05.2019 г. по електронната поща за изискване от 

ПП „БСП“ Смолян на извлечение от банковата сметка за 

обслужване на предизборната кампания и документи за 

извършени разходи за избори за кмет на кметство Беден, 

община Девин и писмо, наш вх. № 48-00-378/05.06.2019 г. за 

23 
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представяне на банково извлечение и първични документи за 

извършени разходи по време на предизборната кампания 

II/19 

Писмо изх. № 48-00-457/18.07.2019 г. и Писмо вх. № 48-00-

457/25.07.2019 г. и приложения към него; работен документ за 

извършена процедура по проверка на касова наличност; 

протокол за касова наличност; декларация за проверка на 

касова наличност; дневник на аналитична сметка 501; 

извлечения от сметки 501 и 520; синтетична оборотна ведомост 

- годишна 

34 

II/20 
Справка № 2 за направените разходи за дарения през 2018 г. от 

ПП „БСП“ 
2 

Раздел Трети – ПП „ВМРО - БНД” 

III/01 Заповед № 1/07.01.2018 г. за утвърждаване на счетоводна 

политика и Заповед № 2/07.01.2018 г. за утвърждаване на 

индивидуален сметкоплан, на електронен носител 

1 бр. CD 

III//02 Годишна данъчна декларация за 2018 г. 10 

III//03 Оборотна ведомост, на електронен носител  

III//04 
Хронологии на счетоводни сметки гр. 60 и гр. 70 за периода от 

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., на електронен носител 

 

III//05 
Справка № 3 за получени приходи от членски внос, Протоколи 

за събиран членски внос 
2 

III/06 

Препис-извлечение от протокол от заседание на ОС на ПП 

„ВМРО-БНД”, проведено ва 05.12.2009 г., относно определяне 

размера на членския внос, обобщени списъци по области за 

внесен членски внос; ПКО и протоколи за приет членски внос и 

поименни списъци на членовете на партията, на електронен 

носител 

 

III//07 

Справка № 2 за направени разходи за дарения от ПП „ВМРО-

БНД” през 2018 г., РКО, платежно нареждане, квитанции, 

договори за дарения  

9 

III//08 

Справка № 1 за извършени разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП 

„ВМРО-БНД” през 2018 г. 

13 

III//09 

Споразумение за прекратяване на договор за отдадено на 

партията общинско помещение в гр. Божурище и приемо – 

предавателен протокол, на електронен носител 

 

III//10 

Писмо изх. № 48-00-456/18.07.2019 г. и Писма вх. № 48-00-

456/25.07.2019 г. и вх. № 48-00-456/12.08.2019 г.; РД-И-III/1(1) 

за извършена проверка на касова наличност към 28.08.2019 г.; 

протокол на ПП „ВМРО-БНД” за проверена касова наличност 

към 28.08.2019 г.; декларация за касова наличност; заверена 

главна книга за периода от 01.01.2019 г. до 28.08.2019 г.; 

заверена хронология на банкови извлечения от банка ДСК и 

ПИБ за периода от 01.01.2019 г. до 28.08.2019 г.  на електронен 

носител 

8  

III//11 

РД-И-III-08 от 11.07.2019 г. за извършена проверка на място на 

предоставени от държавата и общините имоти на територията 

на гр. София 

2 

III//12 
Сканирани копия за сключени нови и прекратени договори за 

наем, на електронен носител 
 

Раздел Четвърти – ПП „ВОЛЯ“ 

IV/01 Счетоводна политика на ПП „Воля“ 8 
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IV/02 Индивидуален сметкоплан 5 

IV/03 Оборотна ведомост на ПП „Воля“ 2 

IV/04 
Хронологични извлечения от счетоводни сметки за периода от 

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  – на електронен носител  
1 бр. CD 

IV/05 
Справка № 3 за получените от ПП „Воля“ приходи от членски 

внос за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.   
1 

IV /06 Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

от държавата и общините помещения на ПП „Воля“ 
2 

IV/07 Договор за извършване на счетоводни услуги 3 

IV/08 Договори за наем, сключени през 2018 г. 13 

IV/09 Справка във връзка със Заповед № ОД-06-01-001/11.04.2019 г. 

от ПП „Воля“; нотариално заверено пълномощно от Веселин 

Марешки във връзка с упълномощаване на Албена Найденова  

3 

IV/10 Писмо изх. № 48-00-448/18.07.2019 г. и Писмо вх. № 48-00-

448/26.07.2019 г. и приложения към него; Работен документ за 

извършена процедура по проверка на касова наличност; 

протокол за касова наличност; декларация за проверка на 

касова наличност; оборотна ведомост към 05.09.2019 г.; главна 

книга на сметка 501 към 05.09.2019 г. от счетоводната система; 

главна книга на сметка 503 към 05.09.2019 г.; касова книга 

 

 

 

26 

Раздел Пети - ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” 

V/01 Счетоводна политика на ПП „Възраждане“ 3 

V/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „Възраждане” 1 

V03 Оборотна ведомост на ПП „Възраждане” 4 

V/04 Хронология на счетоводни сметки, на електронен носител 1 бр. CD 

V/05 Договор за счетоводно обслужване  2 

V/06 Справка № 1 за извършени от ПП „Възраждане“ разходи за 

наеми на предоставени от държавата и общините помещения 

по реда на чл. 31 от ЗПП за периода от 01.01.2018 г. до 

31.12.2018 г., договори за наем – 3 броя и заповед за отдаване 

под наем 

13 

V/07 Констативен протокол от 31.07.2019 г. за документиране на 

установени факти и обстоятелства  
2 

V/08 Справка № 2 за направените разходи за дарения за периода от 

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с приложени договори за дарения 
12 

V/09 Писмо изх. № 48-00-455/18.07.2019 г. и писмо вх. № 48-00-

455/26.07.2019 г.; РД-И-V/01(1) за извършена проверка на 

касовата наличност към 26.08.2019 г.; протокол за касова 

наличност на ПП „Възраждане”; декларация за проверка на 

касова наличност; каса на ПП „Възраждане“; разходни и 

приходни касови ордери; оборотна ведомост – 01.01.2019 г.; 

банково извлечение; хронология на сметка 501 – 01.01.2019 г. – 

26.08.2019 г. 

42 

Раздел Шести - ПП „ГЕРБ” 

VI/01 Счетоводна политика на ПП „ГЕРБ“ 8 

VI/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „ГЕРБ“ 6 

VI/03 Финансови правила на ПП „ГЕРБ“ за 2018 г.; Правилник за 

документооборота на ПП „ГЕРБ“ за 2018 г. 
11 

VI/04 Оборотна ведомост на ПП „ГЕРБ“ от 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. 3 

VI/05 Хронологии на счетоводни сметки за периода от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г. и разбивка на приходи и разходи на ПП „ГЕРБ“ 
1 бр. CD 
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за 2018 г., на електронен носител 

VI/06 Писмо изх. № 48-00-454/18.07.2019 г. и Писмо вх. № 48-00-

454/26.07.2019 г.; Работен документ за извършена физическа 

проверка на касова наличност  от 29.08.2019 г. с приложени 

протокол за касова наличност и заверени копия от касова 

книга, хронология на сметка 501 и оборотна ведомост 

47 

VI/07 Справка № 3 за получените приходи от членски внос за 

периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на ПП „ГЕРБ“ 

1 

VI/08 Заверени копия от фискални бонове от електронен касов апарат 

с фискална памет за плащане и отразяване на внесения членски 

внос за области Варна, Бургас, Силистра и София-град 

46 

VI/09 Справка № 2 за направени разходи за дарения от ПП „ГЕРБ“ за 

периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  
13 

VI/10 Справка № 1 за направени разходи за наеми на помещения 

предоставени от държавата и общините от ПП „ГЕРБ“ за 

периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  

6 

VI/11 Констативен протокол от 10.07.2019 г. за документиране на 

установените факти и обстоятелства при одит на финансовата 

дейност и управление на имуществото на политическите 

партии за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. - ПП „ГЕРБ“  

за област на изследване „Управление на имуществото, 

предоставено от държавата и/или общините“ 

8 

VI/12 Работен документ за извършена проверка на място на 

помещения, на територията на Столична община, предоставени 

на ПП „ГЕРБ“ от 11.07.2019 г.  

2 

VI/13 Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания на партията за 

участие в частичните избори за кмет на община Макреш, 

проведени на 20.05.2018 г. 

8 

VI/14 Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания на партията за 

участие в частичните избори за кмет на община Лозница, 

проведени на 20.05.2018 г. 

10 

VI/15 Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за 

плащане във връзка с предизборната кампания на партията за 

участие в частичните избори за кмет на кметство Суходол, 

община Главиница, проведени на 14.10.2018 г. 

10 

Раздел Седми – ПП „ДПС” 

VII/01 Индивидуален сметкоплан; Оборотна ведомост; Счетоводна 

политика, на електронен носител 

1 бр. CD 

VII//02 Годишна данъчна декларация за 2018 г. 8 

VII//03 

Хронологии на счетоводни сметки гр. 40, 50, 60 и гр. 70 за 

периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.; Хронология на 

частични избори 2018 г., проведени на 20.05.2019 г. в община 

Лозница, област Разград, на електронен носител 

 

VII//04 
Поименни списъци, приходни касови ордери за събран и внесен 

членски внос през 2018 г., на електронен носител 
 

VII//05 Справка № 3 за получени приходи от членски внос 3 

VII/06 

Писмо изх. № 48-00-453/18.07.2019 г. и Писмо вх. № 48-00-

453/26.07.2019 г.; РД-И-VII/1(1) за извършена проверка на 

касовата наличност към 28.08.2019 г.; протокол за касова 

8  
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наличност на ПП „ДПС”; декларация за проверка на касова 

наличност; заверено копие на касова книга към 28.08.2019 г.; 

оборотни ведомости от 01.01.2019 г. до 29.08.2019 г.; заверени 

копия на извлечение от банковата сметка от 31.12.2018 до 

28.08.2019 г.; хронология на счетоводна сметка 501 „Каса в 

лева” от 01.01.2019 г. до 28.08.2019 г.; хронология на 

счетоводна сметка 502 „Каса във валута” от 01.01.2019 г. до 

31.07.2019 г.; хронология на счетоводна сметка 505 

„Разплащателна сметка в лева” от 01.01.2019 г. до 29.08.2019 г.; 

хронология на счетоводна сметка „Евро” от 01.01.2019 г. до 

29.08.2019 г. на електронен носител 

VII//07 
Справка № 2 за направени разходи за дарения от ПП „ДПС” 

през 2018 г.  
1 

VII//08 
Първични четоводни документи за направени дарения, на 

електронен носител 
 

VII//09 

Справка № 1 за извършени разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП 

„ДПС” през 2018 г. 

9 

VII//10 Прекратени и нови договори; изплатени задължения от 2017 г.; 

платени остатъци за 2018 г. в 2019 г. 
 

VII//11 РД-И-VII/10 от 21.08.2019 г. за извършена проверка на място на 

предоставени от държавата и общините имоти на територията 

на гр. София 

3 

VII//12 Разписки за проведени на 20.05.2018 г. частични избори, на 

електронен носител 
 

Раздел Осми – ПП „ЗС „Александър Стамболийски” 

VIII/01 Счетоводна политика 8 

VIII/02 Индивидуален сметкоплан 2 

VIII/03 Оборотна ведомост 3 

VIII/04 Хронологии на счетоводни сметки, на електронен носител  1 бр. CD 

VIII/05 

Справка № 1 за извършените разходи за наеми на предоставени 

помещения от областна/общинска администрация на ПП „ЗС 

„Ал. Стамболийски“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

2 

VIII/06 
Констативен протокол - Управление на имуществото, 

предоставено от държавата и/или общините 
4 

VIII/07 Tрудов договор 2 

VIII/08 

Писмо изх. № 01.30-30 от 27.06.2018 г. от предеседателя на НС 

на БСП до МФ; Коалиционно споразумение по чл. 25, ал. 2 от 

ЗПП от 25.06.2018 г. 

3 

VIII/09 

Писмо изх. № 48-00-452/18.07.2019 г. и Писмо вх. № 48-00-

452/22.07.2019 г. и приложения към него; Работен документ за 

извършена процедура по проверка на касова наличност; 

протокол за касова наличност; декларация за проверка на 

касова наличност; оборотна ведомост; справка за сметка 501 

Каса 

16 

Раздел Девети - ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” 

IХ/01 Счетоводна политика на ПП „КПБ” 1 

IХ/02 Индивидуален сметкоплан на ПП „КПБ” 1 

IХ/03 Оборотна ведомост на ПП „КПБ” 1 

IХ/04 Хронология на счетоводни сметки, на електронен носител 1 бр. CD 

IХ/05 Граждански договор за текущо счетоводно отчитане дейността 1 
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на партията  

IХ/06 Справка № 3 за получените от ПП „КПБ“ приходи от членски 

внос за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., ведомости за 

партийния членски внос 

34 

IХ/07 Справка № 1 за извършени от ПП „КПБ“ разходи за наеми на 

предоставени от държавата и общините помещения по реда на 

чл. 31 от ЗПП за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и 

Договори за наем – 2 броя 

5 

IХ/08 Констативен протокол от 09.07.2019 г. за документиране на 

установени факти и обстоятелства  
1 

IХ/09 Писмо, изх. № 48-00-451/18.07.2019 г. и писмо вх. № 48-00-

451/25.07.2019 г. с приложени: оборотнa ведомост към 

30.06.2019 г.; ведомост за дебита на сметка 501 „Каса в лева“ за 

2019 г., за периода 01.01.-30.06.2019 г.; хронологичен и 

аналитичен регистър на сметка 501 „Каса в лева“ за 2019 г.; РД-

И-IХ/01(1) за извършена проверка на касовата наличност към 

27.08.2019 г.; протокол за касова наличност на ПП „КПБ”; 

декларация за проверка на касова наличност; справка за 

набраните приходи и извършените разходи в областните 

партийни комитети, за периода 01.01.-31.12.2018 г.; ведомост за 

дебита на сметка 501 „Каса в лева“ за 2019 г., за периода 01.01.-

16.08.2019 г.; хронологичен и аналитичен регистър на сметка 

501 „Каса в лева“ за 2019 г. 

28 

Раздел Десети – ПП „Национален фронт за спасение на България” 

X/01 Справка за оповестяване на счетоводната политика за 2018 г. 3 

X/02 Индивидуален сметкоплан към 31.12.2018 г. 1 

X/03 Оборотна ведомост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  1 

X/04 
Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г., на електронен носител 
1 бр. CD 

X/05 Договор за счетоводно обслужване 2 

X/06 
Коалиционно споразумение за създаване на Коалиция 

„Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ 
3 

X/07 Банкови извлечения 4 

X/08 

Справка № 3 за получените от ПП „НФСБ“ приходи от членски 

внос за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и констативен 

протокол от 25.07.2019 г. 

38 

X/9 

Справка № 2 за направените разходи от ПП „НФСБ“ за дарения 

за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и 2 бр. договори за 

дарения  

3 

X/10 

Справка № 1 за извършените от ПП „НФСБ“ разходи за наеми 

на предоставени от държавата или общините помещения  по 

реда на чл. 31 от ЗПП за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 

г. и констативен протокол от 25.07.2019 г. 

8 

X/11 Работен документ за извършена проверка на място 2 

X/12 

Констативен протокол от 25.07.2019 г. за извършените през 

2018 г. от ПП „НФСБ“ разпоредителни сделки с движимо или 

недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.; 

ползваните вещи, предоставени за безвъзмездно ползване и 

безвъзмездни услуги 

1 

X/13 

Писмо № 48-00-449/18.07.2019 г.; Писмо № 48-00-

449/24.07.2019 г. и приложения към него; работен документ за 

извършена проверка на касова наличност към 26.08.2019 г. на 

36 
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ПП „НФСБ; декларация за проверка на касова наличност; 

протокол за касова наличност на ПП „НФСБ“ към 26.08.2019 г., 

наличност – каса Бургас, главна книга на сметка 501 „Каса в 

левове“; главна книга на сметка 503 „Разплащателна сметка в 

левове“; оборотна ведомост за периода от 01.01.2019 г. до 

26.08.2019 г.; касова книга 

Раздел Единадесети – ПП „Нова Зора” 

XI/01 Счетоводна политика на ПП „Нова Зора“ за 2018 г. 3 

XI/02 Индивидуален сметкоплан към 31.12.2018 г. 3 

XI/03 Разчетно-платежни ведомости за 2018г. 12 

XI/04 Оборотна ведомост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  3 

XI/05 
Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г., на електронен носител 
1 бр. CD  

XI/06 
Справка № 3 за получените от ПП „Нова Зора“ приходи от 

членски внос за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  
1 

XI/07 

Справка № 1 за извършените от ПП „Нова Зора“ разходи за 

наеми на предоставени от държавата или общините помещения  

по реда на чл. 31 от ЗПП за периода от 01.01.2018 г. до 

31.12.2018 г. 

1 

XI/08 
Договор № РД-04-003/2006 г. за отдаване под наем на 

недвижим имот – частна държавна собственост 
4 

XI/09 
Писмо – обяснение от ПП „Нова Зора“ от 18.07.2019 г. във 

връзка с Договор № РД-04-003/2006 г. 
1 

XI/10 

Писмо изх. № 48-00-450/18.07.2019 г. и Писмо № 48-00-

450/25.07.2019 г. и приложения към него; работен документ за 

извършена процедура по проверка на касова наличност; 

протокол за касова наличност; декларация за проверка на 

касова наличност; касова книга в лева на сметка 501; оборотна 

ведомост към 28.08.2019 г.; аналитичен регистър на сметка 503 

22 

XI/11 РД-И-XI/07 от 10.07.2019 г. за извършена проверка на място 2 

Раздел Дванадесети – ПП „ПК „Екогласност” 

XII/01 Справка за оповестяване на счетоводната политика за 2018 г. 2 

XII/02 Индивидуален сметкоплан към 31.12.2018 г. 4 

XII/03 Оборотна ведомост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  2 

XII/04 
Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г., на електронен носител 
1 бр. CD 

XII/05 

Декларация за предоставена безвъзмездна услуга във връзка 

със счетоводното отчитане на политическата партия и 

изготвянето на годишния финансов отчет 

1 

XII/06 Банкови извлечения 4 

XII/07 

Справка № 3 за получените от ПП „ПК „Екогласност“ приходи 

от членски внос за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и 

Справка за отчетен членски внос от местните организации за 

2018 г. 

2 

XII/08 

Справка № 2 за направените разходи от ПП „ПК „Екогласност“ 

за дарения за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и актове 

за дарения 

3 

XII/9 

Справка № 1 за извършените от ПП „ПК „Екогласност“ 

разходи за наеми на предоставени от държавата или общините 

помещения  по реда на чл. 31 от ЗПП за периода от 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. 

1 
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XII/10 

Констативен протокол от 10.07.2019 г. за ползваните през 2018 

г. от ПП „ПК „Екогласност“ социологически и рекламни 

агенции, както и агенции за осъществяване на връзки с 

обществеността; за извършените разпоредителни сделки с 

движимо или недвижимо имущество, чиято стойност 

надхвърля 1000 лв.; ползваните вещи, предоставени за 

безвъзмездно ползване и безвъзмездни услуги 

1 

XII/11 

Писмо № 48-00-447/18.07.2019 г., Писмо № 48-00-

447/26.07.2019 г., работен документ за извършена проверка на 

касова наличност на ПП „ПК „Екогласност“ към 05.09.2019 г., 

протокол за касова наличност към 05.09.2019 г., декларация от 

Емил Георгиев, оборотна ведомост за периода от 01.09.2019 г. 

до 04.09.2019 г., аналитичен регистър на счетоводна сметка 501 

„Каса“ за периода от 01.09.2019 г. до 04.09.2019 г., на 

електронен носител, касова книга 

15 +  

1 бр. CD 

Раздел Тринадесети – ПП „ПК „Тракия” 

XIII/01 Счетоводна политика за 2018 г. 4 

XIII/02 Индивидуален сметкоплан за 2018 г. 4 

XIII/03 Договор за счетоводно – обслужване от 01.04.2017г. 2 

XIII/04 

Писмо изх. № 48-00-446/8.07.2019 г. и отговор; РД-И-XIII/1.1 

Работен документ за извършена процедура по проверка на 

касова наличност към 28.08.2019 г. на ПП „ПК „Тракия“; 

протокол за касова наличност; декларация; оборотна ведомост 

за периода 01.01-28.08.2019 г.; хронология на сметки 501 и 503 

към 28.08.2019 г.; касова книга към 28.08.2019 г.; приходни и 

разходни касови ордери за периода 01.01-28.08.2019 г. 

45 

XIII/05 Оборотна ведомост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 2 

XIII/06 
Хронология на счетоводни сметки за периода от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г., на електронен носител 
1 бр. CD 

XIII/07 
Справка № 3 за получените от ПП „ПК „Тракия“ приходи от 

членски внос за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
1 

XIII/08 

Справка № 1 за извършените от ПП „ПК „Тракия“ разходи за 

наеми на предоставени от държавата или общините помещения  

по реда на чл. 31 от ЗПП за периода от 01.01.2018 г. до 

31.12.2018 г. 

1 

XIII/09 

Договор за наем № 322/05.07.2018 г. между ПП „ПК „Тракия“ и 

Областна администрация Варна и акт за частна държавна 

собственост 

5 

XIII/10 
Писмени обяснения по договор за наем от 05.07.2018 г. с 

наемодател Областна администрация гр. Варна 
1 

XIII/11 
Фактура № 0000013963/21.08.2018 г. от Областна 

администрация Варна 
1 

 


