
О Д И Т Е Н  Д О К Л А Д

№ 0400100811
за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното 

имущество на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА за периода 
от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Октомври 2011 г.

Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане № 227 от 31.10. 2011 г. на 
председателя на Сметната палата и е окончателен.



СЪДЪРЖАНИЕ

    Част първа Резюме 4
    Част втора Въведение 5
І. Основание за извършване на одита 5
ІІ. Одитиран обект 5
ІІІ. Одитиран период 5
ІV. Кратка информация за одитирания обект 5
V. Цели на одита 5
VІ. Обхват на одита 5
VІІ. Критерии за оценка 6
    Част трета Констатации 6
І. Съответствие на финансовата дейност на политическата партия с 
нормативните изисквания 

6

1. Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2010 г. в 
Сметната палата

6

2. Организация и функциониране на счетоводната система 6
3. Забрана за извършване на стопанска дейност и учредяване и 

участие в търговски дружества и кооперации
7

ІІ. Законосъобразност на набраните приходи и извършените разходи от 
политическата партия

8

          1.  Приходи 8
2. Разходи 9

ІІІ.  Управление  на  предоставеното  под  наем  имущество  –  държавна 
и/или общинска собственост

10

ІV. Създаване и водене на публичен регистър на интернет страницата на 
политическата партия. 

12

    Част четвърта Заключение 12
    Част пета Препоръки 13

2



СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ВАС Висш административен съд

ГФО Годишен финансов отчет

ДВ Държавен вестник

ЗПП Закон за политическите партии

ЗСч Закон за счетоводството

ЗКН Закон за културното наследство

ЗУТ Закон за устройство на територията

НСФОМСП Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни 
предприятия

ОПР Отчет за приходите и разходите

ПП АТАКА Политическа партия АТАКА

ПП БНПП ПП „Българска национално-патриотична партия”

СМР Строително-монтажни работи

СРР Строително-ремонтни работи
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Част първа
РЕЗЮМЕ

В съответствие с утвърдената Програма за одитната дейност на Сметната палата 
за 2011 г.  и на основание Заповед № ОД-4-008 от 04.04.2011 г. се извърши одит на 
финансовата  дейност  и  управлението  на  предоставеното  имущество  на  политическа 
партия ПП АТАКА за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 

ПП  АТАКА  е  регистрирана  на  12.07.2005  г.  в  Софийския  градски  съд  по 
фирмено дело № 7062, със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление – 
гр. София, ул. „Врабча” № 1.

Одитната задача обхвана проверка и оценка на: съответствието на финансовата 
дейност  на  политическата  партия  с  нормативните  изисквания,  относно  изготвяне  и 
представяне на годишния финансов отчет за 2010 г. в Сметната палата; организацията и 
функционирането  на  счетоводната  система  на  партията;  спазване  на  забраната  за 
извършване  на  стопанска  дейност  и  учредяване  и  участие  в  търговски  дружества  и 
кооперации;  законосъобразност  на  набраните  приходи  и  извършените  разходи; 
управление на предоставеното под наем имущество държавна и общинска собственост; 
поддържане на публичен регистър по чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии 
(ЗПП). 

Основни констатации и оценки:
Спазени  са  нормативните  изисквания  при  изготвянето  и  представянето  пред 

Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2010 г.
Счетоводната  система  е  организирана  в  съответствие  с  действащото 

законодателство.
Счетоводното отчитане е осъществено при спазването на основните счетоводни 

принципи, и на основата на документалната обоснованост на стопанските операции.
През 2010 г. партията спазва разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните 

за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и 
кооперации.

Формираните приходи за 2010 г.  от ПП АТАКА са в размер на  4 193 156 лв. 
Приходите са от държавна субсидия, членски внос, други приходи и лихви по депозити. 

Отразената  в  годишния  финансов  отчет  държавна  субсидия  за  2010 г. 
съответства на преведената от Министерството на финансите.

През  2010 г.  ПП АТАКА получава приход (отчетен  като „други  приходи”)  в 
размер  на  71 500  лв.,  на  основание  извънсъдебно  споразумение  с  ПП  „Българска 
национално - патриотична партия” (ПП БНПП).

Получените приходи са в съответствие със законовите разпоредби и са отчетени 
правилно.

За одитирания период са отчетени разходи на партията в размер на 3 942 806 лв. 
С  най-голям  относителен  дял  спрямо  общия  размер  на  разходите  са  разходите  за 
външни услуги (за ремонти, за рекламни материали и за организационни разходи по 
провеждане на партийни мероприятия).

При  одита  е  извършена  проверка  на  32  имота  (в  градовете  София,  Варна, 
Пловдив, Перник и Русе), ползвани под наем от ПП „Атака” през 2010 г., в т.ч.: 4 имота 
– частна държавна собственост и 28 – частна общинска собственост. 

През 2010 г. партията не изплаща в срок или за повече от три месеца наемната 
цена  за  четири  от  предоставените  й  под  наем  общински  имоти.  Създадени  са 
предпоставки  за  прекратяване  на  наемните  правоотношения  от  страна  на 
наемодателите съгласно разпоредбите на чл. 32, ал. 3 от ЗПП.
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При  два  от  предоставените  на  партията  под  наем  имоти  (в  гр.  Пловдив  и 
гр. Перник) са нарушени изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП имотите да се ползват от 
партията за цели, пряко свързани с дейността й, при преотстъпването им за ползване от 
трети  лица.  Договорът  за  имота  в  гр. Пловдив  е  прекратен  от  наемодателя,  поради 
допуснатото нарушение. Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на 
чл. 32,  ал.  3  от  ЗПП  за  прекратяване  на  наемните  правоотношения  от  страна  на 
наемодателя за имота в гр. Перник.

През  2010  г.  от  партията  са  извършени  основни  ремонти  на  наети  от  нея 
помещения частна държавна собственост. Ремонтите са извършени при нарушение на 
изискванията на договора на партията с наемодателя – областния управител на Област 
София  относно  съгласуване  с  наемодателя  на  извършването  на  основен  ремонт  в 
помещенията.

Спазено  е  изискването  на  чл.  29,  ал.  2  от  ЗПП  за  създаване  и  водене  на 
публичен регистър от партията.

Част втора
ВЪВЕДЕНИЕ

І. Основание за извършване на одита 
Одитът се осъществява на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона 

за  Сметната  палата,  одитна  задача  №  517  от  Програмата  за  одитната  дейност  на 
Сметната палата за 2011 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-008 от 04.04.2011 г. на 
г-н Валери Апостолов, заместник – председател на Сметната палата. 

ІІ. Одитиран обект
Обект на одита е финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на 

предоставеното имущество на ПП АТАКА.

ІІІ. Одитиран период
Одитираният период е от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

ІV. Кратка информация за одитирания обект
ПП  АТАКА  е  регистрирана  на  12.07.2005  г.  в  Софийския  градски  съд  по 

фирмено дело № 7062, със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление – 
гр. София, ул. „Врабча” № 1. За одитирания период партията се представлява от Волен 
Николов Сидеров, председател.

V. Цели на одита 
Целите на одита са:
1.  Да  се  анализира  и  оцени  финансовата  дейност  и  управлението  на 

предоставеното имущество на партията в съответствие с изискванията на ЗПП и ЗСч.
2. Да се осигури публичност и прозрачност на приходите и разходите на ПП 

АТАКА и управлението на предоставеното й имущество - държавна и/или общинска 
собственост.

VІ. Обхват на одита
Одитната задача обхваща проверка и оценка на:
1.  Набраните  приходи  и  извършените  разходи,  съобразно  нормативно 

регламентирания ред;
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2.  Управлението  на  предоставеното  под  наем  имущество  държавна  и/или 
общинска собственост; 

3.  Организацията  и  функционирането  на  счетоводната  система,  осигуряваща 
отразяване в счетоводните регистри на стопанските операции, съгласно изискванията 
на  Закона  за  счетоводството  (ЗСч)  и  изготвяне  на  отчетните  форми  за  одитирания 
период в съответствие с разпоредбите на счетоводното законодателство;

4. Създаване и поддържане на публичен регистър, съгласно изискванията чл. 29, 
ал. 2 от ЗПП. 

VІІ. Критерии за оценка
При одита  на  финансовата  дейност,  приходите,  разходите  и  управлението  на 

предоставеното имущество са използвани следните критерии за оценка:
1.  Съответствие  на  формираните  приходи  и  извършените  разходи,  съгласно 

ЗПП, ЗСч и договорите.
2.  Законосъобразно  управление  на  предоставеното  под  наем  имущество 

държавна и/или общинска собственост;
3. Съответствие на изготвените отчетни форми на Годишния финансова отчет 

(ГФО)  за  2010  г.  и  навременното  им  представяне  в  Сметната  палата,  съгласно 
изискванията на ЗПП, ЗСч и Националните стандарти за финансови отчети за малки и 
средни предприятия (НСФОМС);

4. Спазване на изискванията регламентирани в чл. 29, ал. 2 от ЗПП за създаване 
и поддържане на публичен регистър;

5.  Публичност  и  прозрачност  на  финансовата  дейност  и  управлението  на 
имуществото.

Част трета
КОНСТАТАЦИИ

І.  Съответствие  на  финансовата  дейност  на  политическата  партия  с 
нормативните изисквания 

1.  Изготвяне  и  представяне  на  годишния  финансов  отчет  за  2010  г.  в 
Сметната палата

Годишният  финансов  отчет  на  ПП АТАКА е  представен  в  Сметната  палата, 
вх. № 48-00-173 от 31.03.2011 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по 
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП.

Отчетът е съставен от специализирано счетоводно предприятие и е подписан от 
съставителя и от председателя на партията. Спазени са изискванията на чл. 34 и чл. 35 
от ЗСч за съставяне и подписване на финансовия отчет.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, е извършен независим финансов одит и 
заверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор. 

В  одиторския  доклад  е  изразено  мнение,  че  финансовият  отчет  представя 
достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на партията към 
31.12.2010 г.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред  
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2010 г.
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2. Организация и функциониране на счетоводната система
Счетоводната  система  на  ПП  АТАКА  е  организирана  в  съответствие  със 

счетоводната политика1 и индивидуалния сметкоплан2, утвърдени от председателя на 
партията.  За  осъществяване  на  счетоводното  отчитане  партията  прилага  двустранно 
счетоводство при автоматизирана обработка на информацията чрез софтуерни продукти.

Приетата счетоводна политика е разработена в съответствие с изискванията на 
ЗСч., ЗПП и НСФОМСП. 

Счетоводната  система  е  организирана  в  съответствие  с  действащото  
законодателство.

На основание чл. 17, ал. 3, т. 3 от устава на  ПП АТАКА е приет Правилник за 
разпределяне и контрол на постъпващите финансови средства. Към правилника е създаден 
образец на документ – разрешение за плащане, в който се отразяват името на лицето – 
заявител, сумата и основанието за извършване на разхода и документът се подписва от 
представляващия партията. 3

Текущото  отчитане  на  счетоводните  операции  е  извършено  в  съответствие  с 
принципа за документална обоснованост.  Счетоводните документи са съставени при 
спазване  на  разпоредбите  и  изискванията,  предвидени  в  ЗСч,  като  съдържат 
задължителните реквизити. От извършената документална проверка е установено, че са 
спазени основните изисквания, свързани с документооборота. 

Счетоводното  отчитане  е  осъществено  при  спазването  на  основните  
счетоводни  принципи,  и  на  основата  на  документалната  обоснованост  на  
стопанските операции.

Извършена е корекция на отчетната стойност на дълготрайните материални активи 
(ДМА) към 01.01.2010 г., като са осчетоводени активи на обща стойност 273 хил. лв. В 
данните  на  актива  на  баланса  за  2010 г.  корекциите  са  отразени,  като за  предходната 
2009 г. сумата в раздел Б, група II, т. 1 „Съоръжения и други” се променя от 17 хил. лв. на 
270 хил. лв.4

Корекциите  са  извършени  при  спазване  изискванията  на  Счетоводен  
стандарт №16 - „Дълготрайни материални активи” и Счетоводен стандарт № 8 -
„Отчитане на амортизации”, във връзка със Счетоводен стандарт № 1 – „Представяне 
на финансови отчети”.

В изпълнение на заповеди  на  председателя  на  партията  от  15.12.2010 г.  и  от 
04.01.2011 г. е извършена инвентаризация на активите и пасивите на ПП АТАКА. За 
резултатите от инвентаризацията са съставени инвентаризационен опис от 20.12.2010 г. 
и констативен протокол от 04.01.2011 г.5

Спазени  са  разпоредбите  на  чл.  22  от  ЗСч  относно  инвентаризацията  на 
активите  и  пасивите,  с  цел  достоверното  им  представяне  в  годишния  финансов  
отчет.

3. Забрана за извършване на стопанска дейност и учредяване и участие в 
търговски дружества и кооперации

В годишния финансов отчет за 2010 г. не са отразени дългосрочни финансови 
активи -  дялове и участия в търговски дружества  и кооперации.  При проверката  на 

1 Одитно доказателство № 1
2 Одитно доказателство № 2
3 Одитно доказателство № 3
4 Одитно доказателства № 4
5 Одитно доказателство № 5
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предоставените  документи  не  са  установени  факти  доказващи  дялове  и  участия  в 
търговски дружества и кооперации6 .

При анализа на предоставените счетоводни документи не се установиха приходи 
от стопанска дейност.

Спазени са разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните за извършване  
на  стопанска  дейност  и  за  учредяване  и  участие  в  търговски  дружества  и  
кооперации.

ІІ.  Законосъобразност  на  набраните  приходи  и  извършените  разходи  от 
политическата партия

Партията  прилага  Правилник  за  разпределяне  и  контрол  на  постъпващите 
финансови  средства.  Уредените  с  него  ред и  начин  за  разпределение  на  финансовите 
средства, източници на финансиране, ред за извършване на разходи при провеждане на 
мероприятия и документирането им са съобразени с изискванията на ЗПП7.

С прилагания Правилник за разделяне и контрол на постъпващите финансови  
средства  са  създадени  условия  за  спазване  на  изискванията  на  ЗПП  относно  
набирането и разходването на средства.

1. Приходи
За 2010 г. са отчетени приходи в общ размер на 4 193 156 лв. 

Структура на приходите

Вид приход Размер
(в лева)

Съотношение спрямо общия размер 
на приходите
(в проценти)

Държавна субсидия 4 102 108 97,82
Членски внос 10 892 0,25
Лихви по депозити 9 262 0,22
Други 71 500 1,71
От застрахователни премии 395 0,01

С най-голям относителен дял спрямо общия размер на приходите са приходите 
от държавна субсидия8 - 98 на сто. 

Проверени са приходи в размер на 4 173 608 лв. (99 на сто от общия размер на 
всички приходи), на които са извършени тестове на контроли и по същество.

Приходите  са  документално  обосновани  и  са  отразени  по  съответните 
счетоводни  сметки  в  съответствие  с  индивидуалния  сметкоплан,  при  спазване  на 
счетоводната политика на партията.

ПП АТАКА получава държавна субсидия като представена в 41-вото Народно 
събрание. 

На  основание  параграф  2  а,  ал.  1  от  ЗПП  годишната  държавна  субсидия  се 
предоставя на правоимащите политически партии и коалиции в размер на 85 на сто от 
общата сума по Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. 

От Министерството на финансите е извършена промяна на държавната субсидия 
по тримесечия на 2010 г. С 15 на сто е намалена полагащата се субсидия за третото и 
четвъртото тримесечия на годината. Размерът на субсидията за третото тримесечие е 
намален  и  със  сумата  равна  на  15  на  сто  от  преведената  субсидия  за  първото 
тримесечие, а субсидията за четвъртото тримесечие е занижена със сумата равна на  
15 на сто от преведената субсидия за второто тримесечие.

6 Одитно доказателство № 6
7 Одитно доказателство № 3
8 Одитни доказателства №№ 6 и 7
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Отразената  в  годишния  финансов  отчет  държавна  субсидия,  съответства  на 
преведената от Министерството на финансите.

През  2010 г.  от  партията  не  са  предоставяни  средства  за  обезпечение  на 
вземания на трети лица.

Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и изразходване  
на средства от държавна субсидия.

На основание  извънсъдебно  споразумение  от  11.10.2010  г.  с  ПП БНПП,  във 
връзка  с  искова  молба  №  37854  от  11.05.2010  г.  до  Софийски  градски  съд  от 
ПП АТАКА  срещу  ПП  БНПП  и  във  връзка  с  Решение  № 982  от  14.07.2009  г.  на 
Софийски Апелативен съд (по Решение № 20 от 25.07.2008 г.  на Софийски градски 
съд), ПП АТАКА получава сума в размер на 71 500 лв.9

Спазени са законовите изисквания при набирането на приходи от ПП АТАКА.

2. Разходи
Отчетените разходи към 31.12.2010 г. са в размер на 3 942 806 лв. – разходи 

за дейността. 

Структура на разходите

Вид разход Размер
(в лева)

Съотношение спрямо общия размер 
на разходите
(в проценти)

За материали 1 033 761 26,22
За външни услуги 1 650 747 41,87
За амортизации 269 162 6,83
За заплати 846 620 21,47
За осигуровки 116 334 2,94
Други 12 964 0,33
За лихви 2 005 0,05
По валутни операции 8 894 0,23
За данъци, такси 2 319 0,06

С най-голям относителен дял спрямо общия размер на разходите са разходите за 
външни услуги – 42 на сто и разходите за материали – 26 на сто.

Проверени са разходи в размер на 3 916 хил. лв.10 (99 на сто от общия размер на 
всички разходи), на които са извършени тестове на контроли и по същество.

От отчетените разходи за външни услуги,  21 на сто са разходи за извършени 
ремонти на отдадени на партията имоти - частна държавна собственост (находящи се в 
гр. София, площад „Славейков” № 4А и на ул. „Врабча” № 1, ет. 1 „Дом – паметник 
„Александър Стамболийски”).

От партията е извършен разход на стойност 78 919 лв. за закупуване на 60 броя 
интериорни  врати.  По  обяснения  на  председателя  на  партията,  същите  са 
предназначени за централите и клубовете на партията в София и страната. Вратите са 
предоставени  за  отговорно  пазене  на  фирмата  –  доставчик,  съгласно  протокол  от 
16.12.2010 г., подписан от председателя на партията. 11

Отчетените от партията задължения за 2010 г. са в размер на 279 хил. лв.12 (в т.ч. 
дължими над една година – 3 хил. лв.) От тях: задължения към персонала - 50 на сто; 
осигурителни задължения – 12 на сто; към доставчици – 32 на сто; данъчни задължения 
– 5 на сто и лизинг за лек автомобил - 1 на сто.

9 Одитни доказателства № 8
10 Одитно доказателство № 9
11 Одитно доказателство № 10
12 Одитно доказателство № 6
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ІІІ. Управление на предоставеното под наем имущество – държавна и/или 
общинска собственост

При  одита  е  извършена  проверка  на  32  имота13 (в  градовете  София,  Варна, 
Пловдив, Перник и Русе), ползвани под наем от ПП АТАКА през 2010 г., в т.ч.: 4 имота 
– частна държавна собственост и 28 – частна общинска собственост. 

През одитирания период са прекратени 8 договора за наем, като заповедта за 
прекратяването на един от тях (с община Пловдив, район Централен) се обжалва от 
партията.

Извършени са проверки на място на 21 от имотите14 относно ползването им  
(88 на сто от всички имоти, включени в обхвата на одита).

1. Управление на имущество – общинска собственост
Към 31.12.2010 г. партията допуска закъснение на плащания на наемни вноски 

за  повече  от  три  месеца  и  системно  неплащане  в  срок по 4  от  договорите  (един с 
община Русе и три със Столична община).15 

Създадени са предпоставки за прекратяване на наемните правоотношения от  
страна на наемодателите,  поради неплащане на наемната цена за повече  от три  
месеца или поради системното й неплащане в срок, в съответствие с изискванията на  
чл. 32, ал. 3 от ЗПП. 

Установено  е,  че  два  имота,  отдадени  под  наем  на  ПП  АТАКА  от  Община 
Пловдив, Район Централен и от Община Перник се ползват от трети лица16.

Договорът за ползваното помещение от трето лице в гр. Пловдив е прекратен 
със  Заповед  № 10ОА2469  от  21.10.2010  г.  на  кмета  на  община  Пловдив17,  поради 
неспазване на изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП - помещенията да се ползват за цели, 
пряко свързани с дейността на партията при преотстъпването им за ползване от трети 
лица.

Относно ползването от партията на предоставения  й под наем общински имот, 
находящ  се  в  гр.  Перник  се  установи,  че  към  12.05.2011 г.  в  помещението  се 
осъществява дейност, различна от дейността на партията18. Помещението е обозначено, 
като  закусвалня  и  не  е  идентифицирано  като  партиен  клуб.  Партията  представи  на 
одитния екип договор от 01.06.2010 г.  за  ползване от трето лице на наетото от нея 
помещение. 19 В договора е предвидено: да се извършва съвместна дейност „кафе-клуб – 
бърза закуска”, като фирмата, с която се сключва договора, се задължава да информира 
посетителите  за  дейността  на  партията  и  да  изложи  в  заведението  на  видно  място 
агитационни  материали.  С  писмо  от  13.07.2011  г.20 ковчежникът  на  ПП  АТАКА 
потвърждава  нарушението  и  декларира,  че  след  извършена  от  партията  проверка 
договорът с третото лице е прекратен. Не са представени документи в подкрепа на това 
обстоятелство.

Нарушени са изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП помещението да се ползва за  
цели, пряко свързани с дейността на партията, при преотстъпването му за ползване  
от  трето  лице.  Създадени  са  предпоставки  за  прекратяване  на  наемните  
правоотношения от страна на наемодателя.

13 Одитно доказателство № 11
14 Одитно доказателство № 12
15 Одитно доказателство № 11
16 Одитно доказателство № 12
17 Одитно доказателство № 13
18 Одитно доказателство № 14
19 Одитно доказателство № 15
20 Одитно доказателство № 16
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2. Управление на имущество – държавна собственост
Към 31.12.2010 г. партията не допуска закъснение при плащанията на наемните 

вноски за наетите държавни имоти.21

2.1  Областният  управител  на  област  София,  с  договор  от  18.12.2009  г., 
предоставя  под наем на  ПП АТАКА помещения в  сградата  на  площад „Славейков” 
№ 4А (втори надпартерен етаж). Съгласно чл. 12, ал. 2 от договора наемателят – ПП 
АТАКА може  да  извършва  основен  ремонт  в  помещенията  след  съгласуване  с 
наемодателя.  В  чл.  16,  т.  3  на  договора  е  предвидено  той  да  бъде  прекратен 
едностранно от наемодателя „при извършване на ново строителство, засягащо наетия 
имот,  както и при реконструирането му без  да е  спазен  установения законов ред и 
условията по договора”. 22 Сградата, в която са предоставените помещения, е със статут 
на архитектурно - строителна недвижима културна ценност. 23

През  2010 г.  ПП  АТАКА възлага  строително  -  монтажни  работи  (СМР)  в 
предоставените й под наем помещения на площад „Славейков” № 4А. Сключени са 
договори от 09.03.2010 г. и 15.04.2010 г. Част от извършените СМР са с характер на 
основен ремонт. Съгласно количествено - стойностните сметки към договорите и анекс 
от  30.06.2010  г.  за  извършените  СМР са  демонтирани  преградни  стени  (253 кв. м.), 
подменени са водопроводната, канализационната и електрическата инсталации.24

От партията не са представени документи за даване на съгласие от наемодателя 
за извършване на ремонтните дейности.25 

С писмо от 06.07. 2011 г. областният управител на Област София потвърждава, 
че не е искано съгласието на наемодателя от наемателя - ПП АТАКА за извършване на 
основни ремонти на помещенията на площад „Славейков” № 4А. 26

Основните ремонти на наетите помещения са извършени при нарушение на  
изискванията на  договора  на  партията с  областния  управител  на  Област  София  
относно съгласуване  с  наемодателя  на  извършването  на  основен  ремонт  в  
помещенията.

2.2  Областният  управител  на  област  София,  с  договор  от  18.12.2009  г., 
предоставя под наем на ПП АТАКА помещения в сградата ул.  „Врабча” № 1, ет. 1  
(Дом – паметник „ Александър Стамболийски”).  Съгласно чл.  12,  ал.  2  от договора 
наемателят  –  ПП  АТАКА може  да  извършва  основен  ремонт  в  помещенията  след 
съгласуване  с  наемодателя.  В  чл.  16,  т.  3  на  договора  е  предвидено  той  да  бъде 
прекратен  едностранно  от  наемодателя  „при  извършване  на  ново  строителство, 
засягащо наетия имот, както и при реконструирането му без да е спазен установения 
законов  ред  и  условията  по  договора”.27 Сградата,  в  която  са  предоставените 
помещения,  е  със  статут  на  групов  паметник  на  културата  –  групова  недвижима 
културна ценност28,

През  2010 г.  ПП  АТАКА  възлага  строително-ремонтни  работи  (СРР)  в 
предоставените й под наем помещения на ул. „Врабча” № 1, ет. 1. Сключен е договор 
от 22.04.2010 г. и последвали анекси към него от 12.07.2010 г. и 14.07.2010 г. Част от 
извършените  СРР  са  с  характер  на  основен  ремонт  –  демонтаж  на  дограма  на 
прозорците на външната фасада на наетия етаж от сградата и монтаж на PVC дограма.29

21 Одитно доказателство № 11
22 Одитно доказателство № 17
23 Одитно доказателство № 18
24 Одитни доказателства № 19
25 Одитно доказателство № 20
26 Одитно доказателство № 21
27 Одитно доказателство № 22
28 Одитно доказателство № 18
29 Одитно доказателство № 23
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От партията не са представени документи за даване на съгласие от наемодателя 
за извършване на ремонтните дейности.30

С писмо от 06.07. 2011 г. областният управител на Област София потвърждава, 
че не е искано съгласието на наемодателя от наемателя - ПП АТАКА за извършване на 
основни ремонти на помещенията на ул. „Врабча” № 1, ет. 1. 31

Основните ремонти на наетите помещения са извършени при нарушение на  
изискванията на  договора  на  партията с  областния  управител  на  Област  София  
относно съгласуване  с  наемодателя  на  извършването  на  основен  ремонт  в  
помещенията.

През  одитирания  период,  по  обяснения  на  ковчежника  на  партията,  са 
извършвани  системни  вътрешно  партийни  проверки  по  експлоатацията  на  клубната 
база.  Не  са  предоставени  документи  за  предприети  действия  при  констатирани 
нарушения.32

ІV. Създаване и водене на публичен регистър на интернет страницата на 
политическата партия. 

ПП  АТАКА  има  създаден  публичен  регистър,  публикуван  на  интернет 
страницата на партията.  Оповестени са данните,  които се изискват в чл. 29, ал. 2 от 
ЗПП.33

Спазено е изискването на чл.29, ал. 2 от ЗПП за създаване и водене на публичен  
регистър от партията.

Част четвърта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От извършения одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното 
имущество  на  ПП АТАКА за  периода от 01.01.2010 г.  до 31.12.2010 г.  могат  да  се 
изведат следните изводи: 

Спазени са нормативните изисквания за изготвяне и представяне пред Сметната 
палата на годишния финансов отчет за 2010 г.

Счетоводната система е организирана в съответствие със счетоводната политика 
и индивидуалния сметкоплан, утвърдени от председателя на партията и в съответствие 
с действащото законодателство.

Спазени са разпоредбите на чл. 22 от ЗСч относно инвентаризацията на активите 
и пасивите, с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет.

Спазени са разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните за извършване на 
стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.

С прилагания Правилник за разделяне и контрол на постъпващите финансови 
средства са създадени условия за спазване на изисквания на ЗПП относно набирането и 
разходването на средства.

Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и изразходване 
на средства от държавна субсидия.

Спазени  са  законовите  изисквания  на  ЗПП  при  набирането  на  приходи  от 
ПП АТАКА.

Създадени  са  предпоставки  за  прекратяване  на  наемните  правоотношения  от 
страна на наемодателите за четири имота, предоставени на партията, поради неплащане 

30 Одитно доказателство № 20
31 Одитно доказателство № 21
32 Одитно доказателство № 16
33 Одитно доказателство № 24
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на наемната цена за повече от три месеца или поради системното й неплащане в срок, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 32, ал. 3 от ЗПП. 

При  управлението  на  два  имота  (в  гр.  Пловдив  и  гр.  Перник)  са  нарушени 
изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП предоставените под наем помещения да се ползват 
за цели, пряко свързани с дейността на партията при преотстъпването им за ползване от 
трети  лица.  Договорът  за  имота  в  гр. Пловдив  е  прекратен  от  наемодателя  поради 
допуснатото нарушение. Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на 
чл. 32,  ал.  3  от  ЗПП  за  прекратяване  на  наемните  правоотношения  от  страна  на 
наемодателя за имота в гр. Перник.

През  2010  г.  от  партията  са  извършени  основни  ремонти  на  наети  от  нея 
помещения частна държавна собственост. Ремонтите са извършени при нарушение на 
изискванията в договора на партията с наемодателя – областния управител на Област 
София  относно  съгласуване  с  наемодателя  на  извършването  на  основен  ремонт  в 
помещенията.

Спазено  е  изискването  на  чл.  29,  ал.  2  от  ЗПП  за  създаване  и  водене  на 
публичен регистър от партията.

Част пета
ПРЕПОРЪКИ
В резултат на извършения одит се дава следната препоръка на председателя на 

ПП АТАКА:
Да  се  регламентират  контролни  процедури,  свързани  с  управлението  на 

предоставеното  имущество  на  партията,  с  цел  осигуряване  спазването  на 
изискванията на ЗПП.34.

На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до два месеца от 
получаването  на  настоящия  доклад,  председателя  на  ПП  „АТАКА”  следва  да 
предприеме  мерки  за  изпълнение  на  препоръката  и  да  уведоми  писмено  за  това 
председателя на Сметната палата. 

В  подкрепа  на  констатациите  от  одитния  доклад  са  събрани  24  бр.  одитни 
доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на 
одитния процес, се намират в Сметната палата. 

34  Част Трета, Раздел III, т. 1
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