
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СМЕТНА  ПАЛАТА

ДОКЛАД
за извършен одит на финансовата дейност и

управлението на предоставеното имущество на
политическите партии за 2007 г.

ОБЩА ЧАСТ

1. Основание за извършване на одита
На  основание на  заповед №  ОР-4-1  от  10.01.2008 г. на  ръководителя  на

отделение  IV  на  Сметната  палата  се  извърши  одит  на  финансовата  дейност  и
управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2007 г.

2. Цели на одита
 Да  се  предостави  независима  и  обективна  оценка  на  потребителите  на

информация за съответствието на финансовата дейност и управлението на
предоставеното  имущество  на  политическите  партии  -  държавна  и/или
общинска собственост, с  изискванията на Закона за политическите партии
(ЗПП) и Закона за счетоводството (ЗСч).

 Да се постигне публичност и прозрачност като се информира обществеността
за  спазването  от  политическите  партии  на  законовите  изисквания  при
осъществяване  на  финансовата  им  дейност  и  управлението  на
предоставеното им имущество - държавна и/или общинска собственост.

3. Обхват на одита
Съгласно решение № 036 на  Сметната  палата  от  14.02.2008 г.,  на основание

чл. 5,  ал.  2,  т.  3 и т.  10 от Закона за Сметната палата, одитът обхваща финансовата
дейност  и  управлението  на  предоставеното  имущество  на политическите  партии,
получили държавна субсидия от централния бюджет за 2007 г., и законосъобразността
на получените дарения от политическите партии, участвали в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България и в местните избори през 2007 г.

Одитът на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество
на политическите партии за 2007 г. обхваща анализ и оценка на:

 законосъобразността на финансовата дейност на политическите партии;
 законосъобразността  на  управлението  на  предоставеното  имущество  от

държавата и/или общините на политическите партии.

4. Критерии за оценка при одита
При  одита  на  финансовата  дейност  и  управлението  на  предоставеното

имущество на политическите партии са използвани следните критерии:
1.  Съответствие  на  финансовата  дейност  на  политическите  партии  с

нормативните изисквания относно:
 забраната  за  извършване  на  стопанска  дейност,  учредяване  и  участие  в

търговски дружества и кооперации съгласно разпоредбите на ЗПП;



 набирането на приходи от политическите партии, регламентирано със ЗПП,
Закона за местните избори и Закона за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България;

 размера  на  отчетената  от  политическите  партии  държавна  субсидия  и
съответствието й с преведената сума от Министерството на финансите, както
и забраната за предоставяне на субсидията за обезпечение на вземания на
трети лица;

 разходването на средства от политическите партии, регламентирано с чл. 29
от ЗПП.

2.  Съответствие  на  управлението  на  предоставеното  имущество  на
политическите партии с нормативните изисквания относно:

 забраните  за  преотдаване,  преотстъпване  за  ползване  или  за  съвместно
ползване  по  договор  с  трети  лица  на  предоставените  им  под  наем  от
държавата и общините помещения за осъществяване на тяхната дейност;

 изискването  за  своевременно  заплащане  от  политическите  партии  на
определения  наем  за  предоставените  им  помещения  от  държавата  и/или
общините.

5. Одитни подходи и процедури
За постигане на целите  на одита  на  финансовата  дейност  и управлението на

предоставеното  имущество  на  политическите  партии  се  приложи  подходът  на
директните съществени проверки.

За получаване на достатъчни и надеждни одитни доказателства за финансовата
дейност  и  управлението  на  предоставеното  имущество  на  политическите  партии,
одитният екип използва следните процедури и техники:

 анализ  и  оценка  на  информацията  от  централните  управления  и
регионалните  структури  на  политическите  партии,  отразена  в  годишните
финансови отчети на политическите партии за 2007 г.;

 проверка и анализ на документи, справки, писма и договори;
 събеседване и провеждане на интервюта, изискване на писмени отговори на

въпроси, писмени обяснения от длъжностните лица във връзка с изясняване
на конкретни въпроси, възникнали в процеса на одита;

 сверяване и анализиране на данни, включително от регистъра на Института
на дипломираните експерт-счетоводители и регистър БУЛСТАТ;

 изискване на писмена информация от министерства и ведомства във връзка с
одита:  Министерство  на  финансите,  Софийски  градски  съд,  централни
избирателни комисии, Агенция по обществени поръчки, Държавна комисия
по хазарта, Агенция за приватизация, Национална агенция за приходите;

 извършване на насрещна проверка на договорите за предоставяне под наем
на държавно и/или общинско имущество на политическите партии за 2007 г.
в областните и общински администрации на територията на страната, както и
наблюдения на място относно използването на предоставените помещения от
политическите партии.

6. Използвани одитни стандарти
Одитът на финансовата дейност и управление на предоставеното имущество на

политическите партии за 2007 г.  се извърши в съответствие с одитните стандарти и
указания на Сметната палата, приложими за този вид одит.

7. Правна рамка
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Основните  нормативни  актове,  регламентиращи  финансовата  дейност  и
управлението на предоставеното имущество на политическите партии са представени в
Приложение № 1 към настоящия доклад.

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

Глава първа

ФИНАНСОВА  ДЕЙНОСТ  И  УПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРЕДОСТАВЕНОТО
ИМУЩЕСТВО  НА  ПОЛИТИЧЕСКИТЕ  ПАРТИИ,  ПОЛУЧИЛИ  ДЪРЖАВНА

СУБСИДИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 Г.

Раздел първи

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА
ПАРТИЯ” (ПП „БНПП”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „БНПП”  е  регистрирана  на 17.11.2004  г.  в  Софийския  градски  съд  по
фирмено дело № 11355 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
София, район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника”, бл. 26, вх. Б, ап. 40. За одитирания
период партията се представлява от Петър Станиславов Манолов, председател.

Годишният финансов отчет на партия “БНПП” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-166 от 28.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него,  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни документи
не са установени приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 420 549 лв. – получена държавна
субсидия.

ПП ”БНПП” участва в изборите за 40-то Народно събрание като съставляваща
партия на коалиция „Национално обединение Атака” и съгласно чл. 25 от ЗПП има
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право  да  получава  държавна  субсидия  през  2007  г.  Министерството  на  финансите
превежда на партията държавна субсидия в размер на 420 549 хил. лв. – за първите три
тримесечия  на  2007  г.  на  основание  на  споразумение  между  съставляващите
коалицията партии – ПП „Национално движение за спасение на отечеството” и ПП
„БНПП”.  Поради  възникнали  недоразумения  между  коалиционните  партньори
Министерството на финансите не превежда на коалицията средствата от държавната
субсидия  за  четвъртото  тримесечие  в  срока,  предвиден  в  чл.  28,  ал.  1  от  ЗПП.
Субсидията за четвъртото тримесечие на 2007 г. е изплатена през 2008 г.

Отразената в годишния финансов отчет държавна субсидия за 2007 г., получена
от ПП „БНПП”, съответства на преведената от Министерството на финансите.

При  одита  се  констатира,  че през  2007  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.

За  2007 г.  партия  ПП  “БНПП”  отчита  174 029 лв.  разходи.  Отчетени  са
125 504 лв.  за подготовка и участие в местни избори 2007 г.  и 48 525 лв. -  за други
присъщи за дейността на партията разходи. В годишния финансов отчет на партията са
отчетени и разходи за бъдещи периоди в размер на 285 000 лв.

На 28.08.2007 г. ръководствата на ПП „БНПП” и ПП „Съюз на патриотичните
сили-Защита”(ПП “СПС-Защита”) подписват коалиционно споразумение за съвместно
участие  на  местните  избори  през  2007  г.  Съгласно  клауза  от  споразумението  ПП
„БНПП” се задължава да преведе по сметката на ПП „СПС-Защита” парични средства в
размер на 56 000 лв. от получената от нея държавна субсидия. По данни от бюлетина на
централната избирателна комисия за Местни избори 2007 двете партии са коалиционни
партньори  на  изборите  в  общините  Аврен,  Провадия,  Хайредин,  Балчик,  Каварна,
Добрич, Шабла.

На заседание, проведено на 20.06.2007 г., изпълнителното бюро на ПП “БНПП”
взема решение партията да сключи 10-годишен договор за наемане на помещение от
“Жули – М” ЕООД. В протокола от заседанието е отбелязано:

- необходимостта от наемане на помещението е продиктувана от желанието на
партията да развива “партийна и медийна дейност”;

-  с  цел да  се осигури гарантиран наем,  независещ от промените в цените на
пазара  с  недвижими  имоти  и  дългосрочно  ползване  на  помещението  се  предлага
договор с авансово плащане на наема за десет години.

На  25.06.2007  г.  председателят  на  партията  сключва  договор  за  “временно
ползване  на  недвижим  имот”,  притежание  на  “Жули  –  М”  ЕООД.  Собственикът  и
управител на търговското дружество се намира в роднински връзки с председателя на
партията – негова дъщеря. Срокът на действие на договора е 10 години. Договореният
месечен наем е в размер на 2 500 лв. Клауза в договора предвижда авансово изплащане
на наемните вноски за целия срок на договора.

На основание на договора са платени авансово наемните вноски за целия срок на
договора  в  размер  на  300 000  лв.  Средствата  са  изплатени,  както  следва:  на
04.09.2007 г. – 190 000 лв., на 05.09.2007 г. – 50 000 лв., и на 03.10.2007 г. – 60 000 лв.
Направеният  разход  е  отразен,  както  следва:  285 000 лв.  -  в  актива  на  счетоводния
баланс на ПП „БНПП” на ред „разходи за бъдещи периоди” и 15 000 лв. - в отчета за
приходи и разходи на ред “административни разходи”

На 28.09.2007 г. изпълнителният съвет на партията взема решение партията да
сключи договор с наемодателя “Жули – М” ЕООД за съвместно извършване на ремонт
на наетото помещение за партийна дейност и медийни изяви. Договорът е сключен на
01.10.2007 г. с предмет:”наемателят ще извърши за своя сметка строителния ремонт на
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наетия имот и разходите за подмяна на електрическото захранване...., а наемодателят
ще финансира извършването на всички останали подобрения на имота ....”. В договора
е  предвидено,  че  “срещу  стойността  на  направените  подобрения  от  страна  на
наемодателя в наетия имот след завършване на ремонта той може да промени цената на
наема или да ползва помещенията за собствени нужди”. В резултат на договора през
2007 г.  партията  отчита  разходи за извършени строителни работи  в  общ размер  на
21 600 лв.

Съгласно устава на ПП „БНПП” предварителен, текущ и последващ финансов
контрол  се  осъществява  от  Контролна  комисия.  На  одитния  екип  е  предоставен
Протокол № 1 от 25.01.2008 г. за осъществена от Контролната комисия проверка на
финансовата  дейност  на  ПП  „БНПП”  през  2007 г.  Не  са  установени  финансови
нарушения.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
От направената проверка в областните и общински администрации в страната се

установи, че ПП „БНПП” не ползва помещения под наем, предоставени от държавата и
общините през 2007 г.

Съгласно  предоставената  документация  политическата  партия  не  притежава
собствени недвижими имоти.

Раздел втори

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
(ПП “БСП”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „БСП” е регистрирана на 10.04.1990 г. в Софийския градски съд по фирмено
дело № 1969, със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление - София,
“Позитано”  № 20.  За  одитирания  период  партията  се  представлява  от  Сергей
Дмитриевич Станишев, председател на Висшия съвет на БСП.

Годишният финансов отчет на партия “БСП” е представен в Сметната палата, вх.
№ 48-00-203 от 31.03.2008 г.,  в срока по чл.  34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни документи
не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
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документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 9 359 924 лв. Основна част от
тях са: държавна субсидия – 3 849 800 лв., дарения от физически и юридически лица –
3 859 646 лв., членски внос – 1 166 616 лв., приходи от фондонабиращи мероприятия –
290 497 лв.

ПП  „БСП” получава  държавна  субсидия  като  участник  в  40-то  Народно
събрание в коалиция „Коалиция за България”.

Размер на средствата, получени като държавна субсидия по тримесечия:
- първо – 962 450 лв.;
- второ – 962 450 лв.;
- трето – 962 450 лв.;
- четвърто - 962 450 лв.
През  2007 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.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите – физически и юридически лица и размера на получените дарения.

Получените за 2007 г. от партията дарения са, както следва:
-  дарения без  условие: 1 332 487 лв.  -   физически лица,  и 227 827 лв.  -  от

юридически лица;
-  дарения  за  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република

България: 477 191 лв. - от физически лица, и 19 675 лв. - от юридически лица;
-  дарения за  Местни избори 2007 г.:  1 497 079 лв.  -  от  физически лица,  и

305 387 лв. - от юридически лица.
Съгласно представена справка от Агенцията за обществени поръчки четири от

юридическите лица – дарители на партията през 2007 г., към момента на дарението са в
качеството  на  участници  в  процедура  по  възлагане  на  обществена  поръчка  и/или
изпълнители по договор за обществена поръчка:

 „Афис” ООД - с две дарения с обща стойност в размер на 1 000 лв.
 „Еко строй” ООД - с дарение в размер на 400 лв.
 СД „РИФ – 08 Тодоров, Христева и сие” - с две дарения с обща стойност в

размер на 10 300 лв.
 „Такси - Рони” ЕООД - с дарение в размер на 5 000 лв.
В нарушение  на  чл.  24,  т.  5  от  ЗПП  ПП  „БСП”  е  получила  дарения  от

участници  в  процедура по  възлагане на  обществена  поръчка и/или  изпълнители по
договор за обществена поръчка.

До приключване на одита ПП „БСП” възстанови на дарителите получените в
нарушение на чл. 24, т. 5 от ЗПП дарения.

Полученото от „Еко строй” ООД в размер на 400 лв. дарение е в нарушение
чл. 24,  т.  4  от  ЗПП.  Към момента  на  даряването  фирмата  е  с  20  на  сто  общинско
участие.

В  нарушение  на чл.  24,  т.  4  от  ЗПП  ПП  „БСП”  е  получила  средства  от
търговско дружество с над 5 на сто общинско  участие.
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До приключване на одита ПП „БСП” възстанови полученото дарение в размер
на 400 лв. на „Еко строй” ООД.

През 2007 г. партията е получила приходи от преотдаване под наем на трети
лица или съвместно ползване на предоставени й под наем недвижими имоти – частна
общинска/държавна  собственост,  за  осъществяване  на  дейността  й.  Получените
приходи от наеми са осчетоводени по сметка 741 „Бюджетни приходи на БСП”, група
74 „Приходи в предприятия с нестопанска цел”. По сметката се осчетоводяват и други
приходи и не е водена аналитична отчетност. В годишния финансов отчет на партията
приходите от наеми са отчетени като приходи от нестопанска дейност и са включени
към ред „Други приходи” в отчета й за приходите и разходите за 2007 г. По смисъла на
чл. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане приходите от отдаване под
наем са обект на облагане и се отчитат като приходи от стопанска дейност.

ПП  „БСП”  не  е  декларирала  пред  Националната  агенция  за  приходите
получените приходи от наеми през 2007 г.

За 2007 г. ПП “БСП” отчита 9 050 000 лв. разходи, основна част от които: за
избори за членове на Европейския парламент от Република България – 1 580 308 лв., за
Местни избори 2007 г. - 3 023 470 лв., за осигуряване работата на партийните структури
-  4 446 222  лв.,  за  наем  на  предоставени  от  държавата  и  общините  помещения  -
290 075 лв.

Не са установени разходи, извършени за неприсъщи на партията дейности.
Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е

организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Съгласно устава  на  ПП „БСП” предварителен,  текущ  и  последващ  финансов
контрол се осъществява от Общопартийна контролна комисия, а по места - от местни
контролни комисии. През 2007 г. не е извършвана финансова ревизия на Висшия съвет
на  БСП  от  Общопартийната  контролна  комисия.  Проверка  на  местните  партийни
съвети следва да бъде извършена от местните контролни комисии, като при открити
нарушения  да  бъде  информирана  Общопартийната  контролна  комисия.  За  2007  г.
такива сигнали за нарушения не са постъпвали от местните партийни съвети.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През 2007 г.  ПП „БСП” ползва недвижими имоти, предоставени под наем от

общински и областни администрации на територията на страната за осъществяване на
дейността й.

От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в
страната и извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се
установи, че:

 към 31.12.2007 г.  ПП „БСП” е допуснала закъснение на  плащането на
наемните вноски за повече от 3 месеца по 25 договора за наем;

 към 31.12.2007 г.  по 13 договора партията има неиздължени вноски за
повече от три месеца, като по 9 от тях неплащането е за целия одитиран
период (2007 г.).

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

По време на одита (през 2008 г.) ПП “БСП” изплати наемните вноски по 5 от
договорите, при които е допуснато неплащане за повече от три месеца през 2007 г.
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С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем, преотстъпване за ползване, както и при ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата и/или общини през 2007 г. имоти
се установи, че в 62 имота се осъществява дейност, различна от дейността на партията.
По време на одита партията представи на одитния екип договори за преотдаване под
наем и ползване съвместно по договор с трети лица за 42 от имотите.

В  40  от  предоставените  договори  е  предвидено  да  се  извършва  дейност,
запазваща основното предназначение на помещенията - клубна дейност на партията.

В  два  от  предоставените  договори  е  предвидено  да  се  извършва  дейност  от
наемателя, която не запазва основното предназначение на имотите – клубна дейност на
партията. Имотите са собственост на Столична община, район „Слатина”.

Нарушени са изискванията на чл.  32, ал.  2 от ЗПП относно запазването на
основното  предназначение  на  наетите  помещения  от  Столична  община,  район
„Слатина”,  при преотдаването им под наем.

По време  на  одита от ВС на БСП е  изпратено писмо,  изх.  № 01-31-32  от
29.06.2008 г., до председателите на областни и общински съвети на БСП и главните
счетоводители  за  предприемане на мерки относно спазването на  изискванията на
чл. 32  от  ЗПП,  свързани  с  преотдаването  на  помещенията  -  общинска/държавна
собственост,  и  своевременното  плащане  на  наемните  вноски  от  партийните
структури към общинските и областните администрации.

За имотите,  за които партията не е представила договори, не може да се
анализира дали помещенията се ползват законосъобразно.

Раздел трети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(ПП „БЗНС”)

1. Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет за 2007 г.,

ПП  „БЗНС”  е  регистрирана  на  16.04.1990 г.  в  Софийския  градски  съд  по
фирмено дело № 2274 със седалище по съдебна регистрация - София, ул. „Врабча” № 1.
За  одитирания  период  партията  се  представлява  от  Георги  Пинчев  Иванов,  главен
секретар.

Годишният финансов отчет на партия “БЗНС” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-186 от 28.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.
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2. Анализ и оценка на финансовата дейност
При анализа на предоставените счетоводни документи се установиха приходи и

разходи  за  стопанска  (издателска)  дейност.  Приходите  от  издателската  дейност  са
регламентирани като вид приход за политическите партии в чл. 23, ал. 1, т. 6 от ЗПП.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не  са  установени счетоводни  операции за  дялове  и участия  в  търговски
дружества и кооперации.

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

За  2007  г.  са  отчетени  приходи в  общ размер на  104 495 лв.,  в  това  число:
38 619 лв. - собствени приходи, и 65 876 лв. - държавна субсидия. От общия размер на
собствените приходи 14 096 лв. са приходи от дарение от физическо лице, 11 474. лв. -
приходи от издателска дейност, 7 035 лв. -  от членски внос, и 6 014 лв. – приходи от
отдаване под наем на недвижими имоти.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация с данни за
дарителя – физическо лице и размера на полученото дарение.

Спазени  са  законовите  ограничения  и  забрани  относно  източниците  на
направените дарения на партията.

Отчетената от партията държавна субсидия за 2007 г. в общ размер на 57 876 лв.,
съответства на преведената от Министерството на финансите.

В  годишния  финансов  отчет  за  2006  г.  ПП  „БЗНС”  не  е  отразила  част  от
получената държавна субсидия в размер на 9 876 лв. В годишния финансов отчет за
2007 г. са отчетени 8 000 лв. Към 31.12.2007 г. остават неосчетоводени и неотчетени
1 876 лв.

При  одита  се  констатира,  че  през  2007  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.

През одитирания период не са отстранени допуснати пропуски за предходния
отчетен период при осчетоводяване и отчитане на държавната субсидия. Нарушени
са изискванията на чл. 23, ал. 2 от ЗСч за вярно и честно представяне на финансовото
състояние на предприятието.

Към 31.12.2007 г. ПП „БЗНС” отчита 6 014 лв. приходи от преотдаване под наем
на помещения, предоставени за ползване на партията от общини.

Получените приходи от издателска дейност и от наеми не са декларирани пред
Националната агенция за приходите (НАП).

За  2007 г.  ПП  “БЗНС”  отчита  114 872 лв.  разходи,  от  които  за  осигуряване
работата  на  партийните  структури –  64 125 лв.,  29 747  лв.  –  разходи  за  издателска
дейност, за други присъщи за дейността на партията разходи - 21 000 лв.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции с изключение на неосчетоводена субсидия от 2006 г.
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През 2007 г. в партията не е упражняван финансов контрол от предвидените в
устава й контролни органи.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През 2007 г. ПП „БЗНС” ползва под наем 53 имоти – частна държавна и частна

общинска собственост, в различни райони на страната за осъществяване на дейността
й.

От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в
страната и извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се
установи, че:

 към 31.12.2007 г. ПП „БЗНС” е допуснала закъснение на плащането на
наемните  вноски  за  повече  от  3  месеца  по  два  договора  за  наем  в
общините Горна Оряховица и Момчилград;

 към 31.12.2007 г. по 3 договора за наем в общините Шумен, Силистра и
Несебър партията има неиздължени вноски за повече от три месеца, като
по договора с община Шумен неплащането е за целия одитиран период
(2007 г.). (Договорът с община Силистра е прекратен на 01.02.2008 г.)

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП се налага забрана за преотдаване под
наем, преотстъпване за ползване, както и при ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата и/или общини през 2007 г. имоти
се установи, че в 18 имота се осъществява дейност, различна от дейността на партията.

По  време  на  одита  партията  представи  на  одитния  екип  договорите  за
преотдаване под наем на трети лица за тези имоти.

В един от договорите за преотдаване е предвидено да се извършва дейност от
наемателя, която не запазва основното предназначение на имотите – клубна дейност на
партията. Имотът е собственост на Столична община, район Люлин.

Нарушени са изискванията на чл. 32, ал.  2 от ЗПП относно запазването на
основното предназначение на наетите помещения при преотдаването им под наем.

Раздел четвърти

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ” (ПП „ВМРО - БНД”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „ВМРО-БНД” е регистрирана на 12.05.2000 г. в Софийския градски съд по
фирмено дело № 8176, със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление -
София,  ул. „Пиротска”  №  5.  За  одитирания  период  партията  се  представлява  от
Красимир Дончев Каракачанов.

Годишният финансов отчет на партия „ВМРО - БНД”е представен в Сметната
палата,  вх.  № 48-00-207 от  31.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34,  ал. 4  от  ЗПП.  Отчетът
отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички
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изискуеми се елементи и приложението към него съгласно изискванията на чл. 26 от
ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни документи
не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 275 016 лв. - държавна субсидия.
Отразената  в  годишния  финансов  отчет  от  партията  държавна  субсидия  за

2007 г. съответства на преведената от Министерството на финансите.
При  одита  се  констатира,  че  през  2007  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.
При  извършване  на  одита  не  се  установи  партията  да  е  получавала

нерегламентирани законово приходи.
Спазени  са  изискванията  на  чл.  23  от  ЗПП  за  видовете  приходи  на

политическите партии.

За 2007 г. партията отчита 355 642 лв. разходи. За подготовка и участие в местни
избори  през  2007 г.  са  изразходвани  249 861  лв.  За  осигуряване  на  работата  на
партийните структури са отчетени разходи в размер на 92 363 лв., 2 017 лв. – разходи за
наем, и 11 400 лв. – други присъщи за дейността на партията разходи.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Контролен орган върху дейността на ПП „ВМРО–БНД”, определен с устава на
партията, е Националната контролна комисия. През 2007 г. комисията не е извършила
проверки.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През  2007 г.  ПП „ВМРО-БНД”  ползва  под  наем имоти  -  частна държавна  и

частна  общинска  собственост,  в  различни  райони  на  страната  за  осъществяване  на
дейността й.
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От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в
страната и извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се
установи, че:

 към  31.12.2007  г.  партията  е  допуснала  закъснение  на  плащането  на
наемните вноски за повече от 3 месеца по 2 договора за наем;

 към 31.12.2007 г.  по 10 договора партията има неиздължени вноски за
повече от три месеца, като по 3 от тях неплащането е за целия одитиран
период (2007 г.).

Създадени са предпоставки за прилагане на  разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата и/или общини през 2007 г. имоти
се установи, че в 14 имота се осъществява дейност, различна от дейността на партията.

За  7  от  тези  имоти  партията  представи  договори за  преотдаване  под наем и
ползване съвместно по договор с трети лица.

Всички представени договори са сключени с клауза за подпомагане на дейността
на партията и запазване на основното предназначение на помещенията.

Спазени  са  изискванията  на  чл.  32,  ал.  2  от  ЗПП  относно  запазването  на
основното предназначение на наетите помещения при преотдаването им под наем.

За имотите,  наети от общините Пловдив,  Пазарджик,  Перник и  Столична
община  –  райони  „Илинден”,  „Подуяне”,  „Сердика”  и  „Оборище”,  поради
непредставяне на договори не може да се анализира дали помещенията се ползват
законосъобразно.

Раздел пети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”
(ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „Движение  Гергьовден”  е  регистрирана  на  11.02.1997 г.  в  Софийския
градски съд по фирмено дело № 15549/1996 със седалище по съдебна регистрация -
София,  бул.  "Витоша"  №  148,  бл.69,  ет.1.  За  одитирания  период  партията  се
представлява от Петър Иванов Стоянович.

Годишният финансов отчет на партия  ПП “Движение Гергьовден” е представен
в Сметната палата, вх. № 48-00-196 от 31.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП.
Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва
всички изискуеми  се  елементи  и приложението към него  съгласно изискванията  на
чл. 26  от  ЗСч  и  Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на
предприятията с нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
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независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

По време на одита дипломираният експерт-счетоводител представи обяснителна
записка,  изготвена  съвместно  с  управителя  на  дружеството,  организиращо
счетоводната  отчетност  на  партията,  относно  допуснати  неточности  и  грешки  при
съставяне на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
При анализа на предоставените счетоводни документи не се установиха приходи

и  разходи  за  стопанска  дейност.  В  отчета  за  приходите  и  разходите  за  2007  г.
отразеният финансов резултат от извършена стопанска дейност в размер на 3 000 лв. е
формиран от получени приходи от отдаване под наем на недвижими имоти. Съгласно
чл. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане тези приходи подлежат на
облагане с данък.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За  2007  г.  са  отчетени  приходи  в  общ  размер  на  158  хил. лв.,  в  т.ч.:
144 хил. лв. - приходи от дарения под условие, 11 хил. лв. - приходи от дарения без
условие,  и 3 хил. лв. - приходи от стопанска дейност.

Партията е получила дарение от „Финанс инженеринг” АД в размер на 600 лв. за
предизборна  кампания  за  Местни  избори  2007  г.  Към  момента  на  даряването
дружеството е с 87,50 на сто чуждестранно участие в капитала. Дарението е отразено в
извлечение от банковата сметка на партията, представено към отчета на партията за
набраните и изразходвани средства за предизборната кампания за местните избори.

В нарушение на чл. 68, ал. 3, т. 2 от Закона за местните избори ПП „Движение
Гергьовден”е получила средства от смесено търговско дружество с над 25 на сто
чуждестранно участие в капитала.

Получената от партията държавна субсидия за 2007 г. в размер на 115 728 лв.,
отразена в годишния финансов отчет, съответства на преведената от Министерството
на финансите съгласно изискванията на ЗПП.

При  одита  се  констатира,  че през  2007  г.  от  партията  не  са  предоставяни
средства за обезпечение на вземания на трети лица.

Спазени са разпоредбите на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и ползване на
държавна субсидия.

За 2007 г.   ПП „Движение Гергьовден” отчита 158 хил. лв. разходи, от тях: за
регламентирана  дейност  -  121  хил.  лв.,  административни  разходи  -  36  хил.  лв.,  и
разходи по финансови операции - 1 000 лв.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

При  анализа  на  отчитането  на  получената  и  изразходваната  от  партията
държавна  субсидия  в  годишния  финансов  отчет  за  2007 г.  се  констатираха  грешки
относно неправилно счетоводно отразяване на размера на изразходваната субсидия и
остатъка от нея в края на отчетния период.
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По отношение на годишното счетоводно приключване на сметка 602 „Разходи за
външни услуги” се установи наличие на кредитно салдо.

Нарушени  са  изискванията  на   чл.  23,  ал.  2   от  ЗСч  за  вярно  и  честно
представяне на финансовото състояние на предприятието.

В  представената  от  партията  обяснителна  записка  относно  допуснатите
счетоводни грешки се отбелязва, че ще бъдат отстранени през следващия отчетен
период.

Съгласно устава  на  партията  контрол  за  правилното  придобиване  и
разпореждане с имуществото на партията, финансирането и разходването на средствата
се  осъществява  от  Контролен  съвет.  ПП  „Движение  Гергьовден”  не  е  представила
документ за осъществен контрол от съвета върху финансовата дейност на партията за
2007 г.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През 2007 г. партията ползва под наем пет имота - частна държавна собственост,

и три имота - частна общинска собственост, при осъществяване на дейността си.
С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП се налага забрана за преотдаване под

наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата и/или общини през 2007 г. имоти
се установи, че в два имота (в Пловдив и Перник) се осъществява дейност, различна от
дейността на партията.

Партията предостави договор за преотдаване под наем за имота в Пловдив. В
договора е включена клауза  за периодично ползване на имота за клубна дейност от
партията.

Спазени са законовите изисквания на чл. 32, ал. 2 от ЗПП относно запазване на
основното предназначение на наетото помещение при преотдаването му под наем.

За имота в Перник поради непредставяне на договор не може да се направи
анализ за законосъобразността на ползването на помещението.

Раздел шести

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
(ПП “ДПС”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „ДПС” е регистрирана на 26.04.1990 г. в Софийския градски съд по фирмено
дело № 2574 със  седалище по съдебна регистрация и офис за управление -  София,
бул.  „Александър  Стамболийски”  № 45А.  За  одитирания  период  партията  се
представлява от Ахмед Демир Доган.

Годишният  финансов  отчет  на  ПП  „ДПС”  е  представен  в  Сметната  палата,
вх. № 48-00-111 от 21.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от ЗСч и
Счетоводен  стандарт  № 9 “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.
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В справката за оповестяване на счетоводната политика към годишния финансов
отчет  на  партията  е  декларирано,  че  отчетът  включва  информация  за  централното
управление и регионалните структури на партията.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите на партията за 2007 г. не е отразен финансов

резултат от извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни
документи не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени общо 2 383 496 лв. приходи, от които приходи от членски
внос – 496 049 лв., приходи от дарения от физически лица – 121 000 лв., приходи от
лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа – 655 лв., и субсидия от
централния бюджет - 1 765 792 лв.

При  извършване  на  одита  не  се  установи  партията  да  е  получавала
нерегламентирани законово приходи.

Спазени  са  изискванията  на  чл.  23  от  ЗПП  –  получените  приходи  за  2007  г.
съответстват  на  нормативно  установените  видове  приходи,  които  политическите
партии могат да получават.

Получените дарения са направени под условие за предизборната кампания на
политическата партия за изборите за членове за Европейския парламент от Република
България.

Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.
Спазени са законовите забрани и ограничения относно размера и източника на

направените дарения.

Получената от партията държавна субсидия за 2007 г. в размер на 1 765 792 лв.,
отразена в годишния финансов отчет, съответства на преведената от Министерството
на финансите.

Получената през 2007 г. държавна субсидия не е предоставяна за обезпечение на
вземания на трети лица.

Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП.

За  2007 г.  ПП  “ДПС”  отчита  2 235  160 лв.  разходи.  От  тях  за  подготовка  и
участие в Местни избори 2007 г. са изразходвани 483 299 лв., за изборите за членове на
Европейския  парламент  –  941 668  лв.,  за  осигуряване  на  работата  на  партийните
структури  –  408  349 лв.,  за  други  присъщи  за  дейността  на  партията  разходи  –
401 844 лв.,  в  това  число разходи за  наеми за  предоставени държавни и общински
имоти – 63 924 лв.
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През  2007  г.  партията  е  направила  дарения  на  обща  стойност  26  608  лв.
Даренията са документално обосновани. Основната част от тях са: за целодневна детска
градина, с. Карапелит; за дом за деца в с. Овча могила; за Фондация „Остров Персин
Белене”; за обучение; за лечение в МБАЛ „Св. Марина” , Варна; за ремонт на детска
градина в с. Петко Славейков, община Севлиево и др.

При  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Контролен орган на ПП “ДПС”, определен с устава на партията, е Централната
контролна  комисия,  осъществяваща  предварителен,  текущ  и  последващ  финансов
контрол. На одитния екип е представен доклад за резултатите от проведения финансов
контрол  на  партията  за  периода  от  01.01.2007 г.  до  31.12.2007 г.  от  Централната
контролна комисия. Не са констатирани нарушения.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
От направената проверка в областните и общински администрации в страната и

извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се установи,
че  за  одитирания  период  на  ПП “ДПС”  са  предоставени  под  наем  имоти  –  частна
държавна  и  частна  общинска  собственост,  в  различни  райони  на страната  за
осъществяване на дейността й.

През  одитирания  период наемната  цена  не  е  изплащана  своевременно  по  16
договора за наем с общински и областни администрации, като закъснението е повече от
3 месеца.

За 2007 г. партията има неиздължени наемни вноски за повече от три месеца по
15  договора за наем. По 5 от тях неплащането е за целия одитиран период, а по 8
договора се дължат наемни вноски за предходни периоди.

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

По  време  на  одита  ПП  „ДПС”  изплати  наемните  вноски  по  договорите  с
областни и общински администрации, при които е допуснато неплащане за повече от
три месеца през 2007 г. и за предходни години.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата и/или общини през 2007 г. имоти
се установи, че в 2 имота в Пловдив и 1 имот в Троян се осъществява дейност, различна
от дейността на партията.

С писмо, изх. № 48-00-121 от 27.05.2008 г., одитният екип изиска от партията
копия  от  договорите  и  платежни  документи  за  отдаването  под  наем/  или  за
преотстъпването за ползване/ или за ползване съвместно с трети лица за имотите, за
които е констатирано преотдаване.

С писмо, вх. № 48-00-356 от 06.06.2008 г., партията дава обяснение, в което се
отбелязва, че предоставените на партията помещения не се преотдават под наем, не се
преотстъпват за ползване, както и не се ползват съвместно по договор с трети лица.
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Раздел седми

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”
(ПП “ДСХ”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „ДСХ” е регистрирана в Софийския градски съд на 11.06.2003 г. по фирмено
дело № 5006, със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление - София,
район „Оборище”, ул. „Мърфи” № 15. За одитирания период партията се представлява
от Александър Владимиров Радославов, председател.

Годишният  финансов  отчет  на  ПП  „ДСХ”  е  представен  в  Сметната  палата,
вх. № 48-00-135 от 26.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП (31.03.2008 г.). Отчетът
отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички
изискуеми се елементи и приложението към него съгласно изискванията на чл. 26 от
ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите на партията за 2007 г. не е отразен финансов

резултат от извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни
документи не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

През 2007 г. от партията са отчетени общо 101 657 лв. приходи, в т. ч.: държавна
субсидия  –  52  024 лв.,  членски  внос –  48  591 лв.,  дарение от  юридическо лице за
Местни избори 2007 г. – 1 000 лв.

Спазени  са  изискванията  на  чл.  23  от  ЗПП  –  получените  приходи  за  2007  г.
съответстват  на  нормативно  установените  видове  приходи,  които  политическите
партии могат да получават.

ПП  „ДСХ”  получава  държавна  субсидия  за  2007  г.  като  част  от  коалиция
„Коалиция за България” в 40-то Народно събрание.

Получената от партията държавна субсидия за 2007 г. в размер на 52 024 лв. е
отразена в годишния финансов отчет.

При одита се констатира, че през 2007 г. държавната субсидия не е предоставяна
за обезпечение на вземания на трети лица.
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Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и изразходване
на средства от държавна субсидия.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите – физически и юридически лица, с вида, размера, стойността и целта на
получените дарения. Политическата партия е получила дарение в размер на 1 000 лв. от
едно юридическо лице под условие за Местни избори 2007 г. Полученото дарение е
документално обосновано.

Спазени  са  законовите  ограничения  и  забрани  относно  източника  на
получените дарения.

За  2007 г.  ПП  „ДСХ”  отчита  90 913  лв.  разходи.  За  подготовка  и  участие  в
избори  са  изразходвани  53  304  лв.,  от  които  2 286  лв.  -  за  избор  на  членове  на
Европейския парламент от Република България, и 51 018 лв. - за Местни избори 2007 г.,
за осигуряване на работата на партийните структури – 12 720 лв.,  за провеждане на
мероприятия  –  9  649 лв.,  и  други  присъщи  за  дейността  на  партията  разходи  –
15 240 лв.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

На одитния екип е представен протокол на Националната контролна комисия  на
политическата партия за резултатите от извършена проверка на финансовото състояние
и отчетност на партията през 2007 г., при която не са констатирани нарушения.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През 2007 г. на партията е предоставен под наем един имот  във. Варна - частна

общинска собственост, за осъществяване на дейността й.
От направената проверка се установи, че дължимите наемни вноски за 2007 г. не

са изплатени своевременно, като закъснението е с повече от 3 месеца.
Създадени са предпоставки за прилагане на  разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от

ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

Във връзка  със  системно  неплащане  на  наемните вноски  е  издадена  заповед
№ 1431/16.05.2006  г.  от  кмета  на  община  Варна  за  прекратяване  на  договора  с
едномесечно предизвестие. Имотът не е освободен в определения срок и е изготвена
заповед  №  4364/20.12.2007  г.  на  кмета  съгласно  чл.  65  от  Закона  за  общинската
собственост за изземване на обекта. Води се съдебно производство за изясняване на
случая.

През 2007 г. предоставеният имот - частна общинска собственост, е ползван
от партията съобразно разпоредбите на чл. 32 от ЗПП.

Раздел осми

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”
(ПП “ДСБ”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата
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ПП „ДСБ” е регистрирана на 26.04.2004 г. в Софийския градски съд по фирмено
дело № 6019 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление -. София,
бул.  „Витоша”  №  18.  За  одитирания  период  партията  се  представлява  от  Иван
Йорданов Костов, председател.

Годишният финансов отчет на партия “ДСБ” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-205 от 31.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”. Отчетът е съставен от лице, което е в трудовоправно отношение
с партията, притежава задължителната минимална степен на завършено образование и
съответстващ  към  него  професионален  стаж  и  е  подписан  от  упълномощено  от
представляващия партията лице, с което са спазени изискванията на чл. 34 и чл. 35 от
ЗСч.

В справката за оповестяване на счетоводната политика към годишния финансов
отчет  на  партията  е  декларирано,  че  отчетът  включва  информация  за  централното
управление и регионалните структури на партията.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите на партията за 2007 г. не е отразен финансов

резултат от извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни
документи не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 1 145 448 лв., в т.ч. 33 395 лв. -
от членски внос, 223 210 лв. - от дарения от физически и юридически лица, 887 004 лв.
- държавна субсидия, и 3 620 лв. – други приходи. От общия размер на получените
дарения 99 360 лв. са приходи от дарения от физически лица, 123 850 лв. – от юридически
лица.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Даренията  са  направени  без  условие.  Средствата,  получени  от  дарения,  са
документално обосновани.

Спазени са законовите ограничения и забрани относно получените дарения.

Получената от партията държавна субсидия за 2007 г. в размер на 887 004 лв.,
отразена в годишния финансов отчет, съответства на преведената от Министерството
на финансите.

През  2007 г.  от  партията  не  са  предоставяни  средства  за  обезпечение  на
вземания на трети лица.
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Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и изразходване
на средства от държавна субсидия.

За 2007 г. ПП “ДСБ” отчита 1 056 270 лв. разходи. Основна част от тях са за:
средства  за  подготовка  и  участие  в  избори  –  391 621  лв.,  от  които  227 740  лв.  за
избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и 163 000 лв. -
за Местни избори 2007, осигуряване работата на партийните структури – 208 441 лв., за
наеми за  предоставени държавни и общински имоти – 25 097 лв.,  административни
разходи – 380 741 лв.,  и други присъщи за дейността разходи – 75 466 лв. Към тях
спадат разходи за дарения и благотворителност - 57 630 лв., разходи за членски внос в
Европейската народна партия – 7 649 лв., и разходи за лихви – 10 187 лв.

В разходите, направени за дарения, влизат 55 000 лв. за предизборна кампания
на кандидата за кмет на София на Коалиция „Алианс за София” Мартин Заимов.

Не са установени разходи, извършени за неприсъщи на партията дейности.
Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е

организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Контролен орган на ПП “ДСБ”, определен с устава на партията, е Централната
контролна  комисия,  осъществяваща  предварителен,  текущ  и  последващ  финансов
контрол. За одитирания период не е извършвана проверка на финансовата дейност на
партията.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
От направената проверка в областните и общинските администрации в страната

се установи, че за одитирания период на ПП “ДСБ” са предоставени под наем 72 имота,
от които 4 - частна държавна, и 68 - частна общинска собственост, в различни райони
на страната за осъществяване на дейността й.

Установи се, че:
 към 31.12.2007 г.  ПП „ДСБ”  е  допуснала  закъснение на плащането на

наемните вноски за повече от 3 месеца по 4 договора за наем;
 към 31.12.2007 г.  по  7  договора  партията  има неиздължени вноски  за

повече от три месеца, като по 5 от тях неплащането е за целия одитиран
период (2007 г.).

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

До  приключване  на  одита  политическата  партия  погаси  неиздължените
наемни вноски за 2007 г.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията  на  предоставените  й  под  наем  от  държавата  и/или  от  общини  имоти  се
установи, че в 6 имота, собственост на Столична община – район Триадица, Илинден,
Красна  поляна,  и  общините  Перник,  Разлог  и  Кюстендил  се  осъществява  дейност,
различна от дейността на партията. В представените от партията договори за пет от
имотите,  собственост  на  Столична  община  -  райони  Илинден,  Триадица  и  Красна
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поляна, общините Кюстендил и Разлог е предвидено да се ползват от наемателите за
дейности, запазващи основното предназначение на помещенията – партийни клубове.

Спазени са законовите изисквания на чл. 32, ал. 2 от ЗПП относно запазване на
основното предназначение на наетите помещения при преотдаването им под наем.

За имота, предоставен на партията от община Перник, за който партията не
е  представила  договор,  не  може  да  се  анализира  дали  помещенията  се  ползват
законосъобразно.

Раздел девети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
(ПП „ДП”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „ДП” е регистрирана на 21.03.1990 г. в Софийския градски съд по фирмено
дело  №  94  със  седалище  по  съдебна  регистрация  -  София,  община  „Средец”,
бул. „Дондуков” № 39, и адрес на управление – София, бул. Христо Ботев № 61. За
одитирания период партията  се  представлява  от Александър Манолов Праматарски,
председател.

Годишният финансов отчет  на партия “ДП” е  представен  в  Сметната  палата,
вх. № 48-00-176 от 28.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни документи
не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 638 228 лв., в т.ч. 517 058  лв. -
собствени приходи, и 121 170 лв. - държавна субсидия. От общия размер на собствените
приходи 462 600 лв. са приходи от дарения от физически и юридически лица и 54 407 лв. -
от членски внос.
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Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.

Получените  от  партията  дарения  включват  парични  дарения  от  физически
лица – 294 300 лв., и от юридически лица – 168 300 лв.

Дарения в общ размер на 452 900 лв. са направени за предизборната кампания за
Местни избори 2007 г.

Спазени  са  законовите  ограничения  и  забрани  относно  източниците  на
получените от партията дарения.

Отчетената  от  партията  държавна  субсидия  за  2007 г.  съответства  на
преведената от Министерството на финансите.

При  одита  се  констатира,  че  през  2007  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.

През отчетния период партията е платила данък върху получените дарения за
2007  г.  по  Закона  за  местните  данъци  и  такси  (ЗМДТ)  в  размер  на  23 130  лв.
С изменение и допълнение на ЗМДТ (ДВ, бр. 105 от 2006г., в сила от 01.01.2007 г.),
юридическите  лица  с  нестопанска  цел,  които  получават  субсидии  от  централния
бюджет, се освобождават от данък върху получените дарения.

За  2007 г.  ПП  “ДП”  отчита  620 559 лв.  разходи.  За  подготовка  и  участие  в
местни  избори  2007  г.  са  изразходвани  508 976  лв.,  за  осигуряване  работата  на
партийните  структури –  41 426 лв.,  за  организационни  разходи  по  провеждане  на
мероприятия -  2 506 лв.,  и  67 651 лв.  –  за други  присъщи за дейността на партията
разходи.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Органът,  осъществяващ предварителен,  текущ  и последващ контрол съгласно
устава на ПП „ДП”, е централната контролна комисия. На одитния екип e предоставен
доклад  за  извършена от  комисията  проверка  на  финансово-счетоводната  дейност  за
периода  01.01.2007  г.  –  31.12.2007  г.  Заключението  на  комисията  е,  че  годишният
финансов отчет представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и
финансовото състояние на партията.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в

страната и извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се
установи, че:

 към  31.12.2007  г.  ПП  „ДП”  е  допуснала  закъснение  на  плащането  на
наемните вноски за повече от 3 месеца по 5 договора за наем;

 към 31.12.2007 г.  по  6  договора  партията  има неиздължени вноски  за
повече от три месеца, като по 3 от тях неплащането е за целия одитиран
период (2007 г.).

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.
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По време на одита (през 2008 г.) ПП “ДП” изплати наемните вноски по 3 от
договорите, при които е допуснато неплащане за повече от три месеца през 2007 г.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При извършени проверки на място  от одитния екип относно ползването от
партията на предоставените й под наем от държавата  и/или от общини през  2007 г.
имоти се установи, че в 15 имота се осъществява дейност, различна от дейността на
партията. За 10 от имотите партията представи договори за преотдаване под наем и
ползване  съвместно  по  договор  с  трети  лица,  а  за  един  от  имотите  -  обяснение.
Предоставените  договори  са  за  имоти  в  общините  Пловдив,  Перник,  Кюстендил,
Банско и в Столична община - райони Люлин, Връбница, Изгрев, Слатина, Триадица и
Красно село. Съгласно договорите наемателите се задължават да подпомагат дейността
на партията  и  да  осигуряват  условия  за  провеждане  на  политически  и  обществени
мероприятия.

Спазени са изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП при преотдаване на помещения
– частна държавна и частна общинска собственост,  и/или съвместно ползване по
договор с трети лица.

За имотите, наети от общински администрации Разлог, Плевен и Столична
община – райони Искър,  Подуяне и Сердика,  поради непредставяне  на договори не
може да се анализира дали помещенията се ползват законосъобразно.

В договорите за имотите в общините Пловдив, Перник, Кюстендил, Банско и в
Столична  община  -  райони  Люлин,  Връбница,  Изгрев,  е  предвидено  наемателят  да
заплаща наемните вноски по договорите за наем, с които клубовете са отдадени под
наем  на  партията.  Партията  не  е  отчела  и  декларирала  като  приходи  от  наеми
средствата, изплатени за наемни вноски от наемателите.

Раздел десети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЕВРОРОМА”
(ПП „ЕВРОРОМА”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „Евророма” е регистрирана на 02.02.2001 г.  в  Софийския градски съд по
фирмено дело № 135, със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление -
София, ж.к. „Изток”, ул. „А.П.Чехов”, бл.58, ет.18, ап.97.

За  одитирания  период партията  се  представлява  от  Цветелин  Цанов  Кънчев,
председател.

Годишният финансов отчет на партия „Евророма”  е  представен  в Сметната
палата,  вх.  № 48-00-097 от  17.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34,  ал. 4  от ЗПП.  Отчетът
отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички
изискуеми се елементи и приложението към него съгласно изискванията на чл. 26 от
ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
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независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност.
В  годишния  финансов  отчет  не  са  отразени  дългосрочни  финансови  активи,

дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За  2007  г.  са  отчетени  приходи  в  общ  размер  на  172  415 лв.,  в  т.ч.:
172 412 - държавна субсидия, и 3 лв. – приходи от лихви по разплащателна сметка в
банка.

Партията не е получавала дарения от физически и юридически лица.
Спазени  са  изискванията  на  чл.  23  от  ЗПП  –  получените  приходи  за  2007  г.

съответстват  на  нормативно  установените  видове  приходи,  които  политическите
партии могат да получават.

Получената от партията държавна субсидия за 2007 г. в размер на 172 412 лв,
отразена в годишния й финансов отчет, съответства на преведената от Министерството
на финансите съгласно изискванията на чл. 28 от ЗПП.

При  одита  се  констатира,  че през  2007  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.

За  2007  г.  ПП  „Евророма”  отчита  149 847,86 лв.  разходи.  За  подготовка  и
участие в местни избори 2007 г. са изразходвани 45 333,46 лв., за осигуряване работата
на  партийните  структури  –  54 646,55  лв.,  и  49 864,85 лв.  -  за  други  присъщи  за
дейността на партията разходи.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

По  време  на  извършвания  одит  бяха  предоставени  документи  за  направени
дарения от името на ПП „Евророма” на стойност 369,50 лв. Даренията са документално
обосновани.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Контролен  орган  на  ПП  „Евророма”,  определен  с  устава  на  партията,  е
Национален контролен съвет. Предоставени са протокол от заседание на Националния
контролен съвет и решение за осъществен от него контрол върху финансовата дейност
на  партията  през  2007  г.  Не  са  установени  нарушения  по  организацията  и
осъществявания  текущ  и  последващ  контрол  по  отношение  на  имуществото  и
финансовото състояние на партията.
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3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
От направената проверка в областните и общински администрации в страната се

установи, че за одитирания период на ПП „Евророма” е предоставен под наем един
имот в гр. Омуртаг. През 2007 г. има допуснато закъснение на плащането на наемните
вноски повече от три месеца.

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

По  време  на  одита  е  представено  обяснение  на  одитния  екип,  с  което
председателят на партията заявява, че не е упълномощавал регионалната структура в
гр.  Омуртаг  да  сключва  договор  с  общината  за  ползване  на  имот  за  нуждите  на
партията и съответно не е представена информация за сключения договор и дължимите
суми от регионалната структура и не са постъпвали за осчетоводяване на централно
ниво.  Приложени  са  разходооправдателни  документи,  с  които  се  удостоверява,  че
задължението към общината е погасено и договорът за наем прекратен.

През 2007 г. предоставеният имот - частна общинска собственост, е ползван
от партията съобразно разпоредбите на чл. 32 от ЗПП.

Раздел единадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2008 г.,  представен на Сметната
палата

ПП “Зелена  партия в  България”е  регистрирана на  15.02.1990 г.  в  Софийския
градски съд по фирмено дело № 575. Съгласно решение от 21.06.2006 г. на Софийския
градски съд наименованието на партията се променя на „Зелена партия”, със седалище -
София,  ул.  Лавеле  №  30.  През  одитирания  период  партията  се  представлява  от
Александър Панайотов Каракачанов, председател.

Годишният финансов отчет на партия „Зелена партия” е представен в Сметната
палата,  вх.  № 48-00-116 от  24.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34,  ал. 4  от  ЗПП.  Отчетът
отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички
изискуеми се елементи и приложението към него съгласно изискванията на чл. 26 от
ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
При анализа на предоставените счетоводни документи не се установиха приходи

и разходи за стопанска дейност.
В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -

дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.
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Спазени са разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните за извършване
на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 245 хил. лв., от тях: 71 хил. лв. –
дарения,  52 хил. лв. –  държавна субсидия,  18 хил. лв.  – членски внос,  105 хил. лв. -
други приходи.

Отразените в Отчета за приходите и разходите на ред „Други приходи” средства
в размер на 105 хил. лв. са формирани от средства с характер на дарения в размер на
95 422 лв. и приходи от отдаване под наем в размер на 9 000 лв.

Съгласно  направена  справка  в  Агенцията  по  обществени  поръчки  две  от
юридическите лица – дарители на партията през 2007 г., към момента на даряването са
в качеството на изпълнители по договори за обществена поръчка:

 „Вестранс”  ООД  -  с  три  дарения  от  18.09.2007  г.  с  общ  размер  от
1 608 лв.;

 „ЕМУ” АД - с дарение от 26.10.2007 г. в размер на 2 000 лв.
В нарушение на чл. 24, т. 5 от ЗПП ПП „Зелена партия” получава дарения от

изпълнители по договор за обществена поръчка.

ПП „Зелена партия” е получила дарение от „Албена” АД в размер на 388 лв. Към
момента на даряването фирмата е с 7,851 на сто общинско участие.

В нарушение на чл. 24, т. 4 от ЗПП ПП „Зелена партия” е получила средства
от търговско дружество с над 5 на сто общинско участие.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на  дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения
съгласно  чл.  34,  ал.  4  от  ЗПП.  Съгласно  декларацията  през  2007  г.  политическата
партия е получила дарения в размер на 21 530 лв. - от юридически лица, и 12 930 лв. -
от физически лица под условие за Местни избори 2007 г., и 35 100 лв. – от физически
лица за предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от
Република България.

В  декларацията  по  чл.  34,  ал.  4  от  ЗПП,  не  са  описани  физическите  лица,
направили дарения на партията и дарените от тях средства за Местни избори 2007 г. - за
избор  на  кметове  и  общински  съветници  в:  община  Своге,  община  Тополовград,
община Стамболийски, община Кресна, Столична община, община Ботевград, община
Павел  баня,  община Петрич,  община Плевен,  община Димитровград,  община Стара
Загора, община Пазарджик, община Благоевград, община Якоруда, община Казанлък,
община Балчик, община Карнобат, община Ситово, община Пловдив, община Червен
бряг,  община Поморие,  община Добрич,  кметство в с. Горни Дъбник,  община Русе,
община Костинброд, община Елин Пелин.

Общият размер на недекларираните дарения е 95 422 лв. В отчета на партията за
предизборната  кампания  за  Местни  избори  2007  средствата  са  отчетени  като
„собствени средства на партията”.

Съгласно  писмено  обяснение  на  председателя  на  ПП  „Зелена  партия”
неописаните в Декларацията по чл. 34, ал. 4 от ЗПП  дарения са „собствени средства на
кандидатите за съветници и кметове от листата на Зелената партия или от съответната
коалиция”.

Средствата на кандидати за съветници и кметове от дадена партия, изразходвани
от тях за предизборната кампания на партията, представляват дарение за политическата
партия и следва да бъдат отразени в декларацията по чл. 34, ал. 4 от ЗПП, приложена
към годишния финансов отчет на партията.
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Нарушени са изискванията на чл.  34,  ал.  4 от ЗПП относно деклариране на
дарителите и размера на получените от тях дарения.

Отчетените на ред „Други приходи” средства в размер на 9 000 лв. са по договор
за преотдаване под наем на предоставен на партията имот – държавна собственост. ПП
„Зелена партия” ползва помещения в София на ул.  „Лавеле” № 30, предоставени от
областната администрация на област София с размер на месечния наем 267,50 лв. На
20.12.2006 г. партията сключва договор за съвместно ползване на помещенията с трето
лице. Определената месечна наемна вноска в договора, която трябва да бъде платена на
партията, е в размер на 460 евро.

Приходите  от  наеми  са  неправилно  отразени  в  годишния финансов  отчет  на
партията  като  приходи  от  нестопанска  дейност,  а  не  като  финансов  резултат  от
извършена стопанска дейност,  формиран от получени приходи от отдаване под наем на
недвижими имоти.

Нарушени  са  изискванията  на  чл.  23,  ал.  2  от  ЗСч  за  вярно  и  честно
представяне на финансовото състояние на предприятието.

Приходите от отдаване под наем са декларирани от партията в законовия срок
пред НАП.

ПП „Зелена партия” е част от „Коалиция за България” в 40-то Народно събрание.
Съгласно  коалиционно  споразумение  от  16.04.2007  г.  партията  получава  една
осемдесет и втора част от размера на предоставената на коалицията държавна субсидия.

В отчета за приходите и разходите на партията за 2007 г. държавната субсидия е
отчетена на ред „Приходи от дарения под условие”. Получената субсидия съответства
на преведената от Министерството на финансите, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 3
от ЗПП и заповед на министъра на финансите № ЗМФ – 328 от 26.03.2007 г.

При  одита  се  констатира,  че  през  2007  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.

За 2007 г. ПП „Зелена партия” отчита 241 096 лв. разходи. Основна част от тях
са разходите за подготовка и участие в избори в размер на 203 961 лв. Изразходваните
средства за предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент
от Република България са в размер на 51 961 лв., а за Местни избори 2007 – 152 000 лв.

Не са установени разходи, извършени за неприсъщи на партията дейности.
Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е

организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции, с изключение на приходите от отдаване под наем и
част от приходите от дарения.

През 2007 г. в партията не е осъществяван финансов контрол от предвидените в
устава на партията контролни органи.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
От направената проверка в областните и общински администрации в страната се

установи, че за одитирания период на ПП „Зелена партия” са предоставени под наем
седем имота – частна държавна и частна общинска собственост, в различни райони на
страната за осъществяване на дейността й.

За  одитираният  период  е  допуснато  закъснение  при  плащането  на  наемните
вноски за повече от три месеца по договор с община Балчик.
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Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата  и/или от общини през  2007 г.
имоти се установи, че в четири имота в общините Плевен, Бургас, Вълчедръм и София
област  се  осъществява  дейност,  различна  от  дейността  на  партията.  Партията
предостави  договори  за  имотите  в  София  и  Плевен.  В  представените  договори  са
предвидени клаузи за запазване на основното предназначение на помещенията.

Спазени са изискванията на чл. 32 от ЗПП при преотдаването под наем на
имотите,  собственост  на  община  Плевен  и  София  област,  относно  запазване  на
основното им предназначение.

За  имотите,  наети  от  общинските  администрации  в  Бургас  и  Вълчедръм,
поради непредставяне  на договори не може да се анализира дали помещенията се
ползват законосъобразно.

Раздел дванадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(ПП „ЗНС”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „ЗНС” е регистрирана на 16.07.1997 г. в Софийския градски съд по фирмено
дело № 7509 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление – София,
пл. „Славейков” № 4А. За одитирания период партията се представлява от Анастасия
Димитрова Мозер, а след 23.03.2007 г. за председател и представляващ на партията е
вписан Стефан Петров Личев.

Годишният  финансов  отчет  на  ПП  ”ЗНС”  е  представен  в  Сметната  палата,
вх. № 48-00-121 от 25.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
При анализа на предоставените счетоводни документи се установиха приходи и

разходи  за  стопанска  (издателска)  дейност  и  приходи  от  отдаване  под  наем  на
собствени недвижими имоти. Приходите от издателска дейност са регламентирани като
вид приход за политическите партии в чл. 23, ал. 1, т. 6 от ЗПП.
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В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 322 146 лв., в т.ч.: 47 130 лв. -
собствени приходи, и 275 016 лв. - държавна субсидия. От общия размер на собствените
приходи 43 730 лв. са приходи от дарения и 3 400 лв. – приходи от собствени недвижими
имоти.

Получените  от  партията  дарения  включват:  парични  дарения  от  физически
лица – 6 230 лв., и от юридически лица – 37 500 лв.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите – физически и юридически лица, и размера на получените дарения.

Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.
Спазени  са  законовите  ограничения  и  забрани  относно  източниците  на

получените от партията дарения.

Отчетената  от  партията  държавна  субсидия  за  2007 г.  в  общ  размер  на
275 016 лв. съответства на преведената от Министерството на финансите.

В годишния  финансов  отчет  за  2006  г.  ПП  „ЗНС”  не  е  отразила  част  от
получената държавна субсидия в размер на 55 793 лв. В годишния финансов отчет за
2007 г. са отчетени 25 128 лв. Към 31.12.2007 г. остават неосчетоводени и неотчетени
30 665 лв.

При  одита  се  констатира,  че  през  2007  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.

През одитирания период не са отстранени допуснати пропуски за предходния
отчетен период при осчетоводяване и отчитане на държавната субсидия. Нарушени
са изискванията на чл. 23, ал. 2 от ЗСч за вярно и честно представяне на финансовото
състояние на предприятието.

За 2007 г. ПП „ЗНС” отчита 3 400 лв. приходи от собствени недвижими имоти.
Получените приходи съответстват на разпоредбата на чл. 23, ал. 1, т. 2 от

ЗПП.
За  2007 г.  ПП  “ЗНС”  отчита  201 052 лв.  разходи.  За  подготовка  и  участие  в

избори са изразходвани общо 106 323 лв., в т.ч.: 77 371 лв. - за местните избори през
2007 г.,  и  28 952 лв.  -  за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от
Република България. За осигуряване на работата на партийните структури са отчетени
средства в размер на 40 637 лв., от които 8 901 лв. -  разходи за наем, и 31 736 лв. –
разходи  за  извършваната  издателска  дейност.  През  одитирания  период  ПП  „ЗНС”
извършва други присъщи на партията разходи в размер на 54 092 лв.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции с изключение на неосчетоводена субсидия от 2006 г.
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През  одитирания  период  няма  извършени  проверки  от  органи  за  финансов
контрол на партията.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През  2007 г.  ПП „ЗНС” ползва  под  наем имоти  -  частна  държавна и частна

общинска собственост, в различни райони на страната за осъществяване на дейността
й.

От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в
страната и извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се
установи, че:

 към 31.12.2007 г.  ПП „ЗНС” е допуснала  закъснение на плащането на
наемните вноски за повече от 3 месеца по 6 договора за наем;

 към 31.12.2007 г.  по  9  договора  партията  има неиздължени вноски  за
повече от три месеца, като по 7 от тях неплащането е за целия одитиран
период (2007 г.).

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

По време на одита (през 2008 г.) ПП “ЗНС” изплати наемните вноски по 5 от
договорите, при които е допуснато неплащане за повече от три месеца през 2007 г.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата и/или общини имоти се установи,
че в 19 имота се осъществява дейност, различна от дейността на партията. С писмо,
изх. № 19 от 09.06.2008 г., ръководството на партията е уведомило бившия председател
на партията, че е необходимо да се представят на Сметната палата копия на договорите
за  преотдаване  на  тези  имоти.  До  приключване  на  одита  документите  не  бяха
представени.

Раздел тринадесет

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ” (ПП “ЗС „Ал. Стамболийски”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП “ЗС  „Ал.  Стамболийски”  е  регистрирана  на 21.04.1993  г.  в  Софийския
градски съд по фирмено дело № 7371 от 1993 г., със седалище по съдебна регистрация
и  адрес  на  управление  -  София,  район  „Триадица”,  ул.  „Цар  Самуил”  №  49.  За
одитирания период партията се представлява от Спас Янев Панчев, председател.

Годишният финансов отчет на партия ПП „ЗС „Ал. Стамболийски” е представен
в Сметната палата, вх. № 48-00-221 от 02.3.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП.
Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва
всички изискуеми  се  елементи  и приложението към него  съгласно изискванията  на
чл. 26  от  ЗСч  и  Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на
предприятията с нестопанска дейност”.
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В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност.
В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -

дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 81 795. лв., от които 52 024 лв. -
държавна субсидия, и 29 771 лв. – собствени приходи. От общия размер на собствените
приходи 19 550 лв. са приходи от дарения под условие, 10 130 лв. - от членски внос, и
други приходи в размер на 91 лв.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на  дарителите  –  физически  лица  и  размера  на  получените  дарения.  Даренията  са
направени  под  условие  за  местните  избори  през  2007  г.  Средствата,  получени  от
дарения, са документално обосновани.

Спазени  са  законовите  ограничения  и  забрани  относно  източника  на
получените дарения.

Получената  от  партията  държавна субсидия  за  2007  г.,  отразена в  годишния
финансов отчет, съответства на преведената от Министерството на финансите съгласно
изискванията на чл. 28 от ЗПП.

При  одита  се  констатира,  че през  2007  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.

За 2007 г.  партия ПП „ЗС „Ал.  Стамболийски” отчита 59 433 лв. разходи. За
подготовка  и  участие  в  местни  избори  са  изразходвани  37 183 лв.,  за  осигуряване
работата  на  партийните  структури  –  14  409 лв.,  и  7  841 лв.  -  за  други  присъщи за
дейността на партията разходи.

Дължимият данък върху размера на получените дарения съгласно разпоредбите
на ЗМДТ за 2006 г. е преведен на 01.11.2007 г. Партията е внесла като данък върху
получените дарения сумата от 910 лв.,от които 100 лв. - за 2006 г., и 810 лв. - за 2007 г.
С направените изменения на ЗМДТ (доп., бр. 105 от 2006 г./ и в съответствие с чл. 48,
ал. 4, юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния
бюджет, се освобождават от този данък.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.
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Съгласно устава  на  ПП  „ЗС  „Ал.  Стамболийски”  предварителен,  текущ  и
последващ финансов контрол се осъществява от Контролен съвет.  При извършената
през 2007 г. проверка от Контролния съвет на финансовото състояние на партията и
воденето  на  счетоводната  отчетност  е  установено  спазване  на  нормативните
изисквания.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
Одитният  екип  установи,  че през  2007  г.  политическа  партия  „ЗС

„Ал.  Стамболийски”  ползва  пет  помещения,  предоставени  от  държавата  и/или
общините в пет населени места.

През  2007 г.  предоставените  имоти  -  частна  държавна  и  общинска
собственост, са ползвани от партията съобразно разпоредбите на чл. 32 от ЗПП.

Раздел четиринадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”
(ПП „КПБ”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „КПБ” е регистрирана в Софийския градски съд на 06.03.1997 г. по фирмено
дело № 902, със седалище по съдебна регистрация - София, район „Красна поляна”,
ул. „Суходолска” № 69, бл. 13, ет. 4, ап. 19, и адрес за управление - София, ул. „Калоян”
№  10.  За  одитирания  период  партията  се  представлява  от  Александър  Димитров
Паунов, първи секретар на Централния комитет.

Годишният финансов отчет на партия “КПБ” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-172 от 28.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите на партията за 2007 г. не е отразен финансов

резултат от извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни
документи не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации

Спазени са разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните за извършване
на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.
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За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 70 458 лв., в т.ч.: 18 434 лв. -
собствени приходи, и 52 024 лв. - държавна субсидия. От общия размер на собствените
приходи 16 310 лв. са приходи от дарения и 2 124 лв. – приходи от членски внос.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Основната част от даренията – 15 590 лв., са от физически лица. От юридически лица е
дарена  сумата  от  720  лв.  Даренията  са  направени  за  предизборните  кампании  на
партията за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и за
Местни избори 2007 г. Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.

Спазени  са  законовите  ограничения  и  забрани  относно  източника  на
получените дарения.

Отразената  в  годишния  финансов  отчет  държавна  субсидия,  получена  от
партията, съответства на преведената от Министерството на финансите.

При  одита  се  констатира,  че  през  2007  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.

Спазени са изискванията на чл. 23 от ЗПП – получените приходи за 2007 г.
съответстват на нормативно установените видове приходи, които политическите
партии могат да получават.

За  2007 г.  ПП  “КПБ”  отчита  62  343 лв.  разходи.  За  подготовка  и  участие  в
избори са изразходвани 46 326 лв.: 41 063 лв. - за изборите за членове на Европейския
парламент на Република България и 5 263 - за Местни избори 2007 г. За други присъщи
за дейността на партията разходи са изразходвани 16 017 лв.

При  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Органът за извършване на предварителен, текущ и последващ финансов контрол
за правилността и точността на водената отчетност – финансова и организационна, е
Централната контролно-ревизионна комисия, а по места – областните и общинските
ревизионни  комисии.  На  одитния  екип  са  предоставени  докладите  от  извършените
проверки в областните комитети на КПБ в Ямбол, Смолян и Варна. Не са констатирани
нарушения.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в

страната  се  установи,  че  през  2007 г.  ПП  „КПБ”  ползва  под  наем  имоти  –  частна
държавна  и  частна  общинска  собственост,  в  различни  райони  на  страната  за
осъществяване на дейността й.

В  годишния  финансов  отчет  са  отразени  платените  наемни  вноски  само  за
помещението в София.

Наемът за останалите помещенията е платен от събрания членски внос, отразен
като  разход  в  касовата  книга  на  партийната  организация,  или  с  лични  средства  от
членове  на  политическата  партия  в  съответните  партийни  структури.  Изплатените
средства не са възстановени на лицата от партийната каса и не са осчетоводени през
2007 г.
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С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата  и/или от общини през 2007 г.
имоти се установи, че в имота в община Раднево се осъществява дейност, различна от
дейността на партията.

Договорът между партията и община Раднево е сключен с клауза за подпомагане
дейността на партията и запазване на основното предназначение на помещенията.

Спазени  са  изискванията  на  чл.  32,  ал.  2  от  ЗПП  относно  запазване  на
основното предназначение на наетите помещения при преотдаването им под наем.

Раздел петнадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА
ОТЕЧЕСТВОТО” (ПП „НДСО”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „НДСО”  е  регистрирана  на  18.06.2003  г.  в  Софийския  градски  съд  по
фирмено дело № 11650 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
София, ул.  „Елин Пелин” № 17. За одитирания период партията се представлява от
Илия Иванов Киров, председател на Изпълнителния комитет.

Годишният финансов отчет на партия “НДСО” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-229 от 31.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите на партията за 2007 г. не е отразен финансов

резултат от извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни
документи не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
счетоводни документи не се установиха счетоводни операции по дялове и участия в
търговски дружества и кооперации

Спазени са разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните за извършване
на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.
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За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 169 256 лв., в т.ч.: 168 221 лв. -
държавна субсидия, и 1 000 лв. – лихви от парични депозити в банки и доходи от ценни
книжа.

Министерството на финансите превежда на ПП „НДСО” държавна субсидия за
три тримесечия на 2007 г. в размер на 420 549 лв.

ПП „НДСО” отчита като приходи в годишния финансов отчет за 2007 г. част от
преведената от Министерството на финансите субсидия в размер на 168 221 лв.

Останалата част от получената от партията субсидия в размер на 252 328 лв. е
осчетоводена в разчетна сметка „Други кредитори” и не намира отражение в годишния
финансов отчет на партията за 2007 г.

Нарушени  са  изискванията  на  чл.  23,  ал.  2  от  ЗСч  за  вярно  и  честно
представяне на финансовото състояние на предприятието.

ПП  „НДСО”  получава  държавна  субсидия  на  основание  участието  й  в
парламентарните  избори  през  2005  г.  като  част  от  коалиция  „Атака”.  Съгласно
решение № 80 от 11.05.2005 г. на Централната избирателна комисия в коалиция Атака
участват ПП ”НДСО” и ПП ”БНПП”. Определеният от министъра на финансите ред за
разпределяне  на  държавната  субсидия  предвижда  коалиционните  партньори  да
представят пред министерството коалиционно споразумение, в което да посочат как да
бъде разпределена полагащата се на коалицията субсидия. Коалиция „Атака” представя
на Министерството  на  финансите  споразумение  (вх.  № 09-00-7  от  13.07.2007  г.)  за
разпределяне на субсидията. В документа е отбелязано, че коалиция „Атака” се състои
от ПП „НДСО” и ПП „БНПП” – мандатоносителки, и ПП „Атака”, ПП ”СПС-Защита” и
ПП  „Нова  Зора”.  Цитира  се  приложено  „вътрешнокоалиционно споразумение”  като
основание за превеждане на държавна субсидия от партиите – „мандатоносителки”, на
партиите, които не са регистрирани в ЦИК.

Одиторът заверил годишния финансов отчет на ПП „НДСО” за 2007 г. обръща
внимание в доклада си, че има несъответствие между Учредителния акт за създаване на
Коалицията (има се предвид споразумението, в което фигурират ПП „Нова Зора” и ПП
„СПС –  Защита”  и  ПП  „Атака”)  и  неговото  вписване  в  регистъра  на  Централната
избирателна комисия (ЦИК вписва като коалиционни партньори ПП „НДСО” и ПП
„БНПП”).

На  основание  на  представеното  пред  Министерството  на  финансите
споразумение от 13.07.2007 г. ПП „НДСО” превежда неотчетената част от получената
от нея държавна субсидия, както следва:

-  на  09.08.2007 г.  част  от  получената  държавна  субсидия  за  първите  две
тримесечия на 2007 г. по разчетната сметка на ПП „Нова Зора” в размер на 112 146 лв.
и на ПП „СПС – Защита”- в размер на 56 073 лв.;

-  на  08.10.2007  част  от  средствата  от  субсидията  за  третото  тримесечие  на
2007 г. в размер на 56 073 лв. на ПП „Нова Зора” и 28 036 лв. на ПП „СПС – Защита”.

ПП „Нова Зора” и ПП „СПС – Защита” не отговарят на изискванията на
чл. 25,  ал.  1  от  ЗПП  за  получаване  на  държавна  субсидия  и  липсва  нормативно
основание  да  им  се  превежда  държавна  субсидия.  Представеното  коалиционно
споразумение от 11.07.2007 г. за разпределяне на държавната субсидия за 2007 г. не
отговаря  на  законовите  изисквания  за  регистрация  в  ЦИК,  поради  което  няма
основание за получаване на държавна субсидия.

С превеждането на  държавна субсидия  на  ПП „Нова Зора” и ПП „СПС –
Защита”  ПП  „НДСО”  нарушава  изискванията  на  чл.  25,  ал.  1  от  ЗПП  и
представеното пред Министерството на финансите коалиционно споразумение във
връзка  с  чл.  25,  ал.  3  от  ЗПП,  според  което  държавната  субсидия  за
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мандатоносителите на коалиция „Национално обединение – „Атака” се разпределя
по равно между ПП „НДСО” и ПП „БНПП”.

За 2007 г. партия ПП “НДСО” отчита 43 540 лв. разходи. Основната част от тях в
размер на 27 550 лв. са за подготовка и участие в избори и 15 813 лв. - за осигуряване
на работата на партийните структури.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Контролен орган на ПП „НДСО” е Централната контролно-ревизионна комисия.
На  одитния  екип  са  предоставени  протоколи  от  извършен контрол  на  финансовото
състояние  на  партията  през  2007 г.  При  извършените  проверки  комисията  е
констатирала,  че  отчетността  е  водена  правилно,  няма  съществени  пропуски  и
препоръчва  разходите  да  се  оформят  своевременно  с  необходимите  подписи  и
съобразно изискванията.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
От направената проверка в областните и общински администрации в страната се

установи, че за одитирания период на ПП „НДСО” не са предоставени под наем имоти
– частна държавна и частна общинска собственост.

Раздел шестнадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “СИМЕОН ВТОРИ”
(ПП “НДСВ”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет за 2007 г.

ПП  „НДСВ”  е  регистрирана  на  22.05.2002 г.  в  Софийския  градски  съд  по
фирмено дело № 3631 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
София, ул. „Врабча” № 23. За одитирания период партията се представлява от Симеон
Борисов Сакскобургготски, председател.

Годишният финансов отчет на партия “НДСВ” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-147 от 27.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  за
счетоводството  и  Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на
предприятията с нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни документи
не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не  са  установени счетоводни  операции за  дялове  и участия  в  търговски
дружества и кооперации.
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Спазени са разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните за извършване
на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 3 054 152 лв., в т.ч.: 313 988 лв. -
собствени  приходи,  и  2 740 164 лв.  -  държавна  субсидия.  От  общия  размер  на
собствените приходи 184 600 лв. са приходи от дарения, 101 480 лв. – приходи от членски
внос, 18 578 лв. – приходи от лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни
книжа, и 9 000 лв. – приходи от преотдадени под наем недвижими имоти.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Даренията, направени под условие, са в размер на 162 200 лв. Получените дарения без
условие са в размер на 22 400 лв. Средствата, получени от дарения, са документално
обосновани.

Получените  от  партията  дарения  включват:  парични  дарения  от  физически
лица – 179 100 лв., и от юридически лица – 5 500 лв.

ПП  „НДСВ”  на  18.10.2007  г.  е  получила  дарение  от  „Трансфинанс”  ООД  в
размер  на  500 лв.  Към момента  на  даряването  фирмата  е  с  24.51  на  сто  държавно
участие.

В нарушение  на  чл.  24,  т.  4  от ЗПП ПП „НДСВ” е  получила средства  от
търговско дружество с над 5 на сто държавно участие.

До  приключване  на  одита  ПП  „НДСВ”  възстанови  направеното  дарение  в
размер на 500 лв. на „Трансфинанс” ООД.

Отразената  в  годишния  финансов  отчет  на  партията  държавна  субсидия  за
2007 г.  в  размер  на  2 740 164 лв.  съответства  на  преведената  от  Министерството на
финансите.

При  одита  се  констатира,  че  през  2007  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.

Към 31.12.2007 г.  ПП „НДСВ” отчита  9 000 лв.  приходи от  преотдаване  под
наем на помещения, предоставени за ползване на партията от областни и общински
администрации.

Получените приходи от преотдаване на наети помещения от държавата и
общини  не  са  декларирани  и  не  е  внесен  дължимият  данък  по  Закона  за
корпоративното подоходно облагане в определения законов срок.

По време  на  одита,  на  10.07.2008 г.,  ПП “НДСВ” преведе дължимия данък
върху получените приходи от наем по Закона за корпоративното подоходно облагане.

За 2007 г. ПП “НДСВ” отчита 4 305 938 лв. разходи. За подготовка и участие в
избори са изразходвани общо 2 687 547 лв., в т.ч.: 1 402 670 лв. - за местните избори
през  2007 г.,  и 1 284 877 лв.  -  за изборите за  членове на Европейския  парламент  от
Република България. За осигуряване на работата на партийните структури са отчетени
средства в размер на 125 741 лв. – разходи за наем. От отчетените административни
разходи в размер на 1 472 272 лв. основна част съставляват разходите за външни услуги
–  940 817 лв.  През  отчетния  период  ПП  „НДСВ”  прави  дарения  в  общ  размер  на
17 000 лв., от които 10 000 лв. - на Център „Фонд за лечение на деца”, 5 000 лв. - на
школата  по  атракционни  изкуства  към  Дом  за  деца,  лишени  от  родителска  грижа
„П.Р.Славейков”,  София,  и  2 000 лв.  -  за  подпомагане  на  лице,  нуждаещо  се  от
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оперативна  намеса  и  следоперативно  лечение.  Отчетени  са  и  финансови  разходи  в
размер на 3 378 лв.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Органът,  осъществяващ предварителен,  текущ  и последващ контрол съгласно
устава на партията, е Контролна комисия. На одитния екип сe предостави доклада за
извършената от комисията проверка на отчета за приходите и разходите на ПП „НДСВ”
за 2007 г. Контролната комисия е установила, че счетоводното отчитане е организирано
в  съответствие  с  действащото  законодателство,  отчетите  отговарят  по  форма  и
съдържание на изискванията на ЗПП, ЗСч и Националните счетоводни стандарти.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През 2007 г. ПП „НДСВ” ползва под наем имоти – частна държавна и частна

общинска собственост, в различни райони на страната за осъществяване на дейността
си.

От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в
страната и извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се
установи, че:

 към 31.12.2007 г. ПП „НДСВ” е допуснала закъснение на плащането на
наемните вноски за повече от 3 месеца по 13 договора за наем;

 към 31.12.2007 г.  по 29 договора партията има неиздължени вноски за
повече от три месеца, като по 9 от тях неплащането е за целия одитиран
период (2007 г.).

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

По време на одита (през 2008 г.) ПП “НДСВ” изплати наемните вноски  по 14
от  договорите,  при  които е  допуснато  неплащане  за  повече  от три  месеца  през
2007 г.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем, преотстъпване за ползване, както и при ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията  на  предоставените  й  под  наем  от  държавата  и/или  от  общини  имоти  се
установи, че в 18 имота се осъществява дейност, различна от дейността на партията. По
време на одита партията представи на одитния екип договори за преотдаване под наем
и  ползване  съвместно  по договор  с  трети  лица  за  12  от  имотите.  В  представените
договори  е  включена  клауза  за  подпомагане  дейността  на  партията  и  запазване  на
основното предназначение на помещенията.

Спазени са законовите изисквания на чл. 32, ал. 2 от ЗПП относно запазване на
основното предназначение на наетите помещения при преотдаването им под наем.

За  имотите,  наети  от  областни  администрации  Кърджали  и  Бургас,
общините Нови пазар, Добрич, Чирпан и Столична община – район Слатина, поради
непредставяне на договори не може да се анализира дали помещенията се ползват
законосъобразно.
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Раздел седемнадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВОТО ВРЕМЕ” (ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „Новото време” е регистрирана на 28.07.2004 г. в Софийския градски съд по
фирмено дело № 8130 със седалище по съдебна регистрация - София, бул. „Витоша”
№ 12 и офис на управление – София, ул. „6-ти септември” № 7А. За одитирания период
партията се представлява от Емил Илиев Кошлуков, председател.

Годишният финансов отчет на партия “Новото време” е представен в Сметната
палата,  вх.  № 48-00-227 от  31.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34,  ал. 4  от  ЗПП.  Отчетът
отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички
изискуеми се елементи и приложението към него съгласно изискванията на чл. 26 от
ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите на партията за 2007 г. не е отразен финансов

резултат от извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни
документи не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 716 089 лв., в т.ч.: 308 989 лв. -
собствени приходи, и 407 100 лв. - държавна субсидия. От общия размер на собствените
приходи 226 781 лв. са приходи от дарения, 63 996 лв. - от членски внос, 17 189 лв. –
приходи от фондонабиращи мероприятия, и 1 000 лв. – други приходи.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите – физически и юридически лица, и размера на получените дарения.

Получените  от  партията  дарения  включват  парични  дарения  от  физически
лица – 132 100 лв., и от юридически лица – 31 997 лв. Получени са непарични дарения
под условия от физически лица на обща стойност 62 684 лв.

Спазени  са  законовите  ограничения  и  забрани  относно  източника  на
получените дарения.

Отразената  в  годишния  финансов  отчет  от  партията  държавна  субсидия  за
2007 г.  в  размер  на  407 100  лв.  съответства  на  преведената  от  Министерството  на
финансите съгласно изискванията на ЗПП.

При  одита  се  констатира,  че  през  2007  г.  от  партията  не  са  предоставяни
средства за обезпечение на вземания на трети лица.
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Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и изразходване
на средства от държавна субсидия.

Спазени са изискванията на чл. 23 от ЗПП – получените приходи за 2007 г.
съответстват на нормативно установените видове приходи, които политическите
партии могат да получават.

За 2007 г. ПП “Новото време” отчита общо 463 396 лв. разходи, в т.ч.: разходи за
подготовка  и  участие  в  Местни  избори  2007  г.  –  440 374  лв.,  разходи  за  наеми  за
предоставени държавни и общински имоти – 4 999 лв., за работни заплати – 10 544 лв.,
за осигуровки – 2 065 лв., и 5 414 лв. – други разходи.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

На  одитния  екип  са  предоставени  протоколи  от  заседания  на  Финансовия
Комитет на ПП „Новото време”. Не са констатирани нарушения.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
ПП  „Новото  време”  ползва  под  наем  имоти  –  частна  държавна  и  частна

общинска собственост, в различни райони на страната за осъществяване на дейността
си.

От направената проверка в областните и общински администрации в страната и
извършения сравнителен анализ с предоставената от партията информация се установи,
че за 2007 г. по 2 договора за наем с община Търговище и Столична община – район
Младост, е допуснато закъснение на плащането на наемните вноски за повече от три
месеца,  а  по  4  договора  за  наем  с  общините  Димитровград,  Плевен,  Разград  и
Симеоновград е допуснато неплащане на наемните вноски за повече от три месеца,
като по договора за наем с община Симеоновград не са извършвани плащания през
цялата година. Договорът с община Разград е прекратен на 01.12.2007 г.

За констатираните нарушения при плащане на наемните вноски на одитния екип
е предоставено обяснение от председателя на ПП „Новото време”.  Като причина за
допускане  на  закъснения  при  плащане  на  задължения  към  общините  се  посочват
липсата на комуникация между старото и новото ръководство на партията и късното
пристигане на документи в централата на партията.

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

По време на одита (през 2008 г.) ПП “Новото време” изплати наемните вноски
по договорите, при които е допуснато неплащане за повече от три месеца през 2007 г.

При  извършени  проверки  на  място  относно  ползването  от  партията  на
предоставените  й  под  наем помещения през  2007  г.  се  установи,  че  помещения  се
ползват по предназначение.

Спазени са  изискванията  на  чл.  32,  ал.  2  от  ЗПП  относно  запазване  на
основното предназначение на наетите помещения при преотдаването им под наем.

Раздел осемнадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
(ПП “ПБС”)
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1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „ПБС” е регистрирана в Софийския градски съд на 12.12.2002 г. по фирмено
дело № 11 104 със седалище по съдебна регистрация -. София, ул. „Екзарх Йосиф” 37.
За  одитирания  период  партията  се  представлява  от  Георги  Чавдаров  Анастасов,
председател.

Годишният  финансов  отчет  на  ПП  „Партия  Български  социалдемократи”  е
представен в Сметната палата, вх. № 48-00-132 от 26.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4
от ЗПП. Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП –
включва  всички  изискуеми  се  елементи  и  приложението  към  него,  съгласно
изискванията на чл. 26 от ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите
отчети на предприятията с нестопанска дейност”. Отчетът е съставен от лице, което
притежава  задължителната  минимална  степен  на  завършено  образование  и
съответстващ  към  него  професионален  стаж  и  е  подписан  от  представляващия
партията, с което са спазени изискванията на чл. 34 и чл. 35 от ЗСч.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация, че отчетът
включва  информация  за  централното  управление  и  регионалните  структури  на
партията.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите на партията за 2007 г. не е отразен финансов

резултат от извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни
документи не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

През 2007 г. от партията са отчетени общо 116 098 лв. приходи, в т. ч.: държавна
субсидия – 104 048 лв., дарения - 11 988 лв., членски внос – 46 лв., и приходи от лихви
– 16 лв.

Спазени  са  изискванията  на  чл.  23  от  ЗПП  –  получените  приходи  за  2007  г.
съответстват  на  нормативно  установените  видове  приходи,  които  политическите
партии могат да получават.

ПП  „ПБС”  получава  държавна  субсидия  за  2007 г.  като  част  от  коалиция
„Коалиция за България” в 40-то Народно събрание.

Получената от партията държавна субсидия за 2007 г. в размер на 104 048 лв. е
отразена в годишния финансов отчет.

При одита се констатира, че през 2007 г. държавната субсидия не е предоставяна
за обезпечение на вземания на трети лица.
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Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и изразходване
на средства от държавна субсидия.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Политическата партия е получила дарения в размер на 11 988 лв. от три юридически
лица – без условие. Получените дарения са документално обосновани.

Съгласно  представена  справка  от  Агенцията  за  обществени  поръчки едно  от
юридическите лица – дарители на партията през 2007 г. към момента на даряването е
изпълнител по договор за обществена поръчка:

 „Петрол” АД - с дарение от 14.02.2007 г. в размер на 10 268,11 лв.
Към  момента  на  получаване  на  дарението  дружеството  е  изпълнител  на

обществена поръчка по няколко договора.
В  нарушение  на  чл.  24,  т.  5  от  ЗПП  ПП  „ПБС”  получава  дарения  от

изпълнители по договор за обществена поръчка.

За  2007 г.  ПП  „ПБС”  отчита  96 383  лв.  разходи.  За  подготовка  и  участие  в
Местни  избори  2007  г.  са  изразходвани  25  104  лв.,  за  осигуряване  работата  на
партийните структури – 43 910 лв., други присъщи за дейността на партията разходи –
19 300 лв., от които 18 759 лв. за извършване на ремонтни дейности по предоставено
под наем от Областна управа на София-град помещение.

Съгласно направено допълнение на чл. 48, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ (бр. 105 от 2006 г.
ДВ) ПП “ПБС” не дължи данък за получените през 2007 г. дарения.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

На одитния екип  е  представен  доклад  на  Централната  контролно-ревизионна
комисия  на  ПП  „ПБС”  за  резултатите  от  извършена  проверка  на  финансовото
състояние  и  отчетност  на  партията  през  2007  г.,  при  която  не  са  констатирани
нарушения.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През 2007 г. партията ползва под наем имоти - частна общинска и/или държавна

собственост, в седем града за осъществяване на дейността си.
При направената проверка от одитния екип в страната през периода м. 02.2007 г.

- м. 04.2007 г. се установи, че един от имотите - частна общинска собственост, не се
ползва по предназначение. В Перник имотът е разделен на пет помещения, преотдавани
и ползвани съвместно с трети лица по договор за съвместна дейност – кафе-клуб и пет
магазина.

При направената проверка от одитния екип в страната през периода м. 02.2008 г.
- м. 04.2008 г. се установи, че помещението се използва за магазин за аудио техника,
магазин за бои и лакове, два магазина за дрехи и пункт на „Еврофутбол”.

От ПП „ПБС” на одитния екип не бяха предоставени договори за преотдаване на
помещенията  в  Перник.  С  писмо,  изх. № 00096  от  03.06.2008  г.,  партията  е  дала
обяснения, в които се твърди, че предоставените имоти не се преотдават под наем, не
се преотстъпват за ползване, както и не се ползват съвместно по договор с трети лица.
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Предоставените от община Перник помещения на партията са преотдадени
на трети лица, като се използват за дейност различна от разрешената в ЗПП, в
нарушение на разпоредбите на чл. 32 от ЗПП.

Раздел деветнадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „РОМА”
(ПП „ПП „РОМА”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

Политическа партия „Политическа партия „Рома” е регистрирана в Софийския
градски  съд  на  20.04.2001  г.  по  фирмено  дело  №  3595  със  седалище  по  съдебна
регистрация  -.  София,  ж.к.  „Люлин”,  бл.  908,  вх.  Б,  ет.  1.  За  одитирания  период
партията се представлява от Тома Янков Томов, председател, и Тома Алексиев Иванов,
главен секретар.

Годишният финансов отчет на партия е представен в Сметната палата, вх. № 48-
00-238 от 31.3.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП.

Съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗПП, годишният финансов отчет на политическа партия
„Рома”,  която  е  получила  средства  в  размер  над  50 000  лв.  през  отчетния  период,
подлежи на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор.

В нарушение  на  чл.  34,  ал.  2  от ЗПП,  отчетът не е  заверен  от независим
финансов одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност.
В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -

дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За  2007  г.  са  отчетени  приходи  в  общ  размер  на  39  000 лв.  от  държавна
субсидия. Партията няма отчетени приходи от дарения  и от членски внос.

Министерството на финансите  е превело  на ПП „Рома” държавна субсидия за
2007 г. в общ размер на 52 024 лв. Субсидията е преведена на четири части - за всяко
тримесечие в размер на 13 006 лв. Партията е отразила в годишния си финансов отчет
получените  средства  за  първо,  второ  и  трето  тримесечие  на  2007  г.  Получената
субсидия  за четвърто тримесечие,  преведена по  банковата  сметка на партията,  не  е
отчетена в годишния финансов отчет.

При  счетоводното  отчитане  на  стопанските  операции  не  е  обхваната
предоставена на партията държавна субсидия  в размер на 13 006 лв.

Нарушени  са  изискванията  на  чл.  23,  ал.  2  от  ЗСч  за  вярно  и  честно
представяне на имущественото и финансовото състояние на предприятието.

За 2007 г. партия ПП „Рома” отчита 39 000 лв. разходи, които са изразходвани за
подготовка и участие в местните избори.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.
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Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции с изключение на средствата, получени от държавна
субсидия.

На одитния екип е представен протокол за резултатите от проведен финансов
контрол на партията за  2007 г. от Контролния съвет. Не са констатирани финансови
нарушения.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
От направената проверка в областните и общински администрации в страната се

установи, че за одитирания период на ПП „Рома” са предоставени два имота под наем –
частна  държавна  и  частна  общинска  собственост,  в  гр.  Омуртаг  и  гр.  Провадия  за
осъществяване на дейността й.

За  имота,  предоставен  на  партията  от  община  Омуртаг,  има  неплащане  на
наемните вноски за повече от три месеца и неиздължена сума за предходни периоди.

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП от страна на наемодателите.

Раздел двадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”
(ПП „РЗС”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „РЗС” е регистрирана на 20.12.2000 г. в Софийския градски съд по фирмено
дело № 14 403, със седалище по съдебна регистрация и адрес за управление - София,
район „Оборище”, ул. „Врабча” № 12 А.

За одитирания период ПП ”РЗС” се представлява от Георги Евдокиев Марков,
председател,  и  Яне  Георгиев  Янев,  главен  секретар,  заедно  и  поотделно  съгласно
правомощията им по устав.

Годишният  финансов  отчет  на  ПП  “РЗС”  е  представен  в  Сметната  палата,
вх. № 48-00-190 от 28.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП.

Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП –
включва  всички  изискуеми  се  елементи  и  приложението  към  него  съгласно
изискванията на чл. 26 от ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите
отчети на предприятията с нестопанска дейност.

Представена  е  декларация  от  съставителя  на  годишния  финансов  отчет  на
партията, че отчетът включва информация за централното управление и регионалните
структури на партията.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
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В отчета за приходите и разходите на партията за 2007 г. не е отразен финансов
резултат от извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни
документи не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не са  установени счетоводни операции по дялове и участия  в търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. отчетените приходи са в размер на 353 866 лв. От тях 73 127 лв. от
членски внос, 222 843 лв. - дарения от физически и юридически лица, 57 876 лв. – държавна
субсидия, и 20 лв. – лихви.

Спазени  са  изискванията  на  чл.  23  от  ЗПП  –  получените  приходи  за  2007  г.
съответстват  на  нормативно  установените  видове  приходи,  които  политическите
партии могат да получават.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на  дарителите  –  физическите  и  юридическите  лица,  направили  даренията,  вида,
размера, стойността и целта на даренията. Дарените средства от физически лица са в
размер на 110 840 лв., а от юридически лица – 112 003 лв. Средствата,  получени от
дарения, са документално обосновани.

Партията е получила дарение от „Металагро” АД на 22.10.2007 г. в размер на
1 975  лв.  Към  момента  на  даряването  дружеството  е  с  12%  държавно  участие  в
капитала си.

В нарушение на чл. 24, т. 4 от ЗПП ПП „РЗС” получава дарение от търговско
дружество с над 5 на сто държавно  участие.

Не  са  спазени  законовите  ограничения  и  забрани  относно  източниците  на
направените дарения на партията.

Получената от партията държавна субсидия за 2007 г. в размер на 57 876 лв.
съответства на преведената от Министерството на финансите.

През 2007 г. не са предоставяни средства от получената държавна субсидия 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.

За 2007 г. партия ПП “РЗС” отчита 264 533 лв. разходи. За подготовка и участие
в  избори  са  изразходвани  219  908  лв.,  за  осигуряване  на  работата  на  партийните
структури – 366 лв., и за други присъщи за дейността на партията разходи – 44 259 лв.

Не са установени разходи, извършени за неприсъщи на партията дейности.
Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е

организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

През  2007  г.  комисия,  определена  от  партийното  ръководство,  е  извършила
годишна  инвентаризация  на  паричните  средства  на  партията.  Не  са  констатирани
нарушения.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През  2007  г.  ПП  ”РЗС”  ползва  пет  имота  -  частна  общинска  собственост,

предоставени под наем за осъществяване на дейността й.
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Предоставените  на  партията  помещения  за  ползване  –  частна  общинска
собственост,  не  са  преотдавани,  не  са  преотстъпвани  за  ползване  или  ползвани
съвместно по договор с трети лица.

Спазена е разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП.

Раздел двадесет и първи

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
(ПП”ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „ПД  Социалдемократи”  е  регистрирана  на  19.07.2000  г.  в  Софийския
градски съд по фирмено дело № 8812 със седалище по съдебна регистрация и адрес на
управление  –  София,  район  „Лозенец”,  бул.  “Васил  Левски”  № 25.  За  одитирания
период партията се представлява от Николай Георгиев Камов, председател.

Годишният финансов отчет на партия „ПД Социалдемократи” е представен в
Сметната палата,  вх. № 48-00-168 от 28.03.2006 г.,  в  срока по чл.  34, ал. 4 от ЗПП.
Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва
всички изискуеми  се  елементи  и приложението към него  съгласно изискванията  на
чл. 26  от  ЗСч  и  Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на
предприятията с нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност. При анализа на предоставените счетоводни документи
не се установиха приходи и разходи за стопанска дейност.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
документи  не  са  установени счетоводни  операции за  дялове  и участия  в  търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 125 867 хил. лв., в т.ч.: 73 847 лв.
- собствени приходи, и 52 024 лв. - държавна субсидия. От общия размер на собствените
приходи 50 424 лв. са приходи от дарения, 10 204 лв. - от членски внос, и 13 215 лв. –
възстановена сума от грешен превод.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.

Получените  от  партията  дарения  включват:  парични  дарения  от  физически
лица – 46 424 лв., от юридически лица – 4 000 лв.

46



Отразената  в  годишния  финансов  отчет,  получена  от  партията  държавна
субсидия  за  2007 г.  в  размер  в  размер  на  52 024 лв.,  съответства  на  преведената  от
Министерството на финансите.

При  одита  се  констатира,  че  през  2007  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.

Спазени са изискванията на чл. 23 от ЗПП – получените приходи за 2007 г.
съответстват на нормативно установените видове приходи, които политическите
партии могат да получават.

За  2007 г.  партия  ПП „ПД Социалдемократи”  отчита  127 817 лв.  разходи.  За
подготовка и участие в избори са изразходвани 78 240 лв., за осигуряване на работата
на  партийните  структури  –  3 501 лв.,  3 217 лв.  –  за  провеждане  на  мероприятия,  и
42 858 лв. – за други присъщи за партията разходи.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Контролният  орган,  който  осъществява  финансов  контрол  на  финансово-
счетоводната дейност на ПП „ПД Социалдемократи” е Национален контролен съвет. На
одитния екип е представен документ за резултатите от проведен финансов контрол на
партията.  В  представения  документ  не  са  отразени  нарушения  и/или  нередности,
установени от контролния съвет.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
На ПП „ПД Социалдемократи” са предоставени под наем недвижими имоти –

частна държавна и частна общинска собственост,  в  различни райони на страната за
осъществяване на дейността си.

През  2007  г.  ПП  „ПД  Социалдемократи”ползва  под  наем  имоти  –  частна
държавна  и  частна  общинска  собственост,  в  различни  райони  на  страната  за
осъществяване на дейността си.

От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в
страната и извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се
установи, че:

 към 31.12.2007 г. ПП „ПД Социалдемократи”е допуснала закъснение на
плащането на наемните вноски за повече от 3 месеца по два договора за
наем с общините Перник и Ямбол и по един договор за наем с областна
администрация Велико Търново;

 към 31.12.2007 г.  по  5  договора  за  наем с  общините  Разград,  Сливен,
Провадия и Смядово партията има неизплатени вноски за повече от три
месеца,  като  по  2  от  тези  договорите  в  община  Разград  и  Смядово
неплащането  е  за  целия  одитиран  период  (2007 г.).  В  представена  от
партията  справка  е  отбелязано,  че  договорите  за  наем  с  общините
Разград, Смядово и Провадия са прекратени.

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.
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По  време  на  одита  (през  2008  г.)  ПП  „ПД  Социалдемократи”  изплати
наемните вноски по 3 от договорите, при които е допуснато неплащане за повече от
три месеца през 2007 г.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  относно  ползването  от  партията  на
предоставените  й  под  наем  помещения  през  2007  г.  се  установи,  че  помещението,
предоставено от община Пловдив,  се ползва за дейности,  различни от дейността  на
партията. Партията не представи на одитния екип договор за преотдаване на имота. В
писмено  обяснение  на  председателя  на  градския  съвет  на  партията  в  Пловдив  е
отбелязано,  че  помещението  е  предоставено  за  стопанисване  на  член  на  градската
организация  до  24.03.2008  г.,  когато  договорът  е  прекратен  от  кмета  на  Община
Пловдив.

Раздел двадесет и втори

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”
(ПП “СДС”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет за 2007 г.

ПП „СДС” е регистрирана на 18.02.1997 г. в Софийския градски съд по фирмено
дело № 1661 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление – София,
ул. „Г.С. Раковски” № 134. За одитирания период партията се представлява от Пламен
Любенов Юруков, председател.

Годишният финансов отчет на партия “СДС” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-187 от 28.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
При анализа на предоставените счетоводни документи не се установиха приходи

и  разходи  за  стопанска  дейност.  В  отчета  за  приходите  и  разходите  за  2007 г.
отразеният  финансов  резултат  от  извършена  стопанска  дейност  е  формиран  от
получени приходи от отдаване под наем на недвижими имоти. Съгласно чл.1, т. 2 от
Закона за корпоративното подоходно облагане тези приходи подлежат на облагане с
данък.

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -
дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При анализа на предоставените
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документи  не  са  установени счетоводни  операции за  дялове  и участия  в  търговски
дружества и кооперации.

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 1 946 068 лв., в т.ч.: 1 239 682 лв.
-  собствени  приходи,  и  706 386 лв.  -  държавна  субсидия.  От  общия  размер  на
собствените приходи 1 000 193 лв. са приходи от дарения, 113 062 лв. – приходи от членски
внос, 49 871 лв. – финансови приходи, и 76 542 лв. – приходи от преотдадени под наем
недвижими имоти.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите – физически и юридически лица, и размера на получените дарения.

Получените  от  партията  дарения  включват:  парични  дарения  от  физически
лица – 680 124 лв., и от юридически лица – 320 069 лв.

Партия „СДС” получава дарение от „ЕДРИНА” ООД на 08.10.2007 г. в размер на
2 000 лв.  Към момента на  даряването  фирмата е с  40 на сто чуждестранно участие.
Фирмата  –  дарител  е  отбелязана  в  отчета  за  набраните  и  изразходвани  средства  за
предизборната кампания на партията за Местни избори 2007 г.

В нарушение на чл. 68, ал. 3, т. 2 от Закона за местните избори ПП „СДС” е
получила средства от търговско дружество с над 25 на сто чуждестранно участие.

До приключване на одита ПП „СДС” възстанови полученото дарение в размер
на 2 000 лв. на „ЕДРИНА” ООД.

Съгласно  направена  справка  в  Агенцията  по  обществени  поръчки  две  от
юридическите лица – дарители на партията през 2007 г., към момента на даряването, са
в качеството на изпълнители по договори за обществени поръчки:

 „Разпространение на печата” АД - с дарение в размер на 500 лв.
 „Елко 91 ЦИ” ООД - с дарение в размер на 1200 лв.

В нарушение на чл. 24, т. 5 от ЗПП политическа партия „СДС” е получила
дарения от дружества, изпълнители по договор за обществена поръчка.

До  приключване  на  одита  ПП  „СДС”  възстанови  направените  дарения  на
„Разпространение на печата” АД и „Елко 91 ЦИ” ООД.

Отразената  в  годишния  финансов  отчет  на  партията  държавна  субсидия  за
2007 г.  в  размер  на  706 386 лв.  съответства  на  преведената  от  Министерството  на
финансите.

През  2007  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.

Към 31.12.2007 г. ПП „СДС” отчита 76 542 лв. приходи от преотдаване под наем
на помещения, предоставени за ползване под наем на партията от областни и общински
администрации за периода 01.01.2007 г.  до 13.09.2007 г.  Председателят  на партията
издава  заповед  № 840  от  13.09.2007  г.  за  прекратяване  на  договорите,  по  които  са
получавани приходи от наем.

Получените  приходи  от  преотдаване  на  наети  помещения  от  държавата  и
общини  са  декларирани  пред  НАП  и  е  внесен  дължимият  данък  по  Закона  за
корпоративното подоходно облагане в определения законов срок.
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За 2007 г. ПП “СДС” отчита 1 951 855 лв. разходи. За подготовка и участие в
избори са изразходвани общо 706 144 лв., в т.ч.: 427 660 лв. за местните избори през
2007 г.  и  278 484 лв.  за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от
Република България. За осигуряване на работата на партийните структури са отчетени
средства в размер на 1 245 711 лв., от тях 231 421 лв. са разходи за наеми.

Към  31.12.2007  г.  партията  отчита  дългосрочни  задължения  в  размер  на
69 270 лв. по сключени договори за лизинг за закупени автомобили. Партията отчита и
задължения за неплатени данъци върху получени дарения през 2005 и 2006 години в
общ размер на 106 479 лв. През 2008 г. партията е изплатила дължимия данък за 2006 г.
в размер на 21 857 лв.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

Органите за осъществяване на контрол на партията са определени с правилника
й  за  финансов  ред.  Извършва  се  основно последващ  контрол след  приключване  на
финансовата година и текущ при необходимост (при подаден сигнал). На одитния екип
не e предоставен документ за извършена финансова проверка за 2007 г.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През  2007 г.  ПП „СДС” ползва  под наем имоти – частна държавна и частна

общинска собственост в различни райони на страната за осъществяване на дейността
си.

От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в
страната и извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се
установи, че:

 към 31.12.2007 г.  ПП „СДС” е допуснала закъснение на плащането на
наемните вноски за повече от 3 месеца по 23 договора за наем;

 към 31.12.2007 г.  по 21 договора партията има неиздължени вноски за
повече от три месеца, като по 7 от тях неплащането е за целия одитиран
период (2007 г.).

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

По време на одита (през 2008 г.) ПП “СДС” изплати наемните вноски по 14 от
договорите, при които е допуснато неплащане за повече от три месеца през 2007 г.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата и/или общини имоти се установи,
че в 159 имота се осъществява дейност, различна от дейността на партията. За 94 от
тези имоти партията представи договори за преотдаване под наем и ползване съвместно
по договор с трети лица.

В осем от предоставените договори е предвидено да се извършва дейност от
наемателя, която не запазва основното предназначение на имотите – клубна дейност на
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партията. Имотите са собственост на Столична община – райони Витоша и Овча купел,
и общините Пловдив – три имота, Добрич и Ловеч – два имота.

Нарушени  са  изискванията  на  чл.  32,  ал.  2  от  ЗПП  относно  запазване  на
основното предназначение на наетите помещения при преотдаването им под наем.

До  приключване  на  одита,  ПП  „СДС”  прекрати  договорите,  които  са  в
нарушение на чл. 32, ал. 2 от ЗПП като не е запазено основното предназначение на
наетите помещения при преотдаването им под наем .

За имотите,  за които партията не е представила договори, не може да се
анализира, дали помещенията се ползват законосъобразно.

Раздел двадесет и трети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”
(ПП “ССД”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „ССД” е регистрирана на 18.02.2002 г. в Софийския градски съд по фирмено
дело  № 82,  със  седалище по съдебна  регистрация  и  адрес  на  управление  -  София,
община „Средец”, бул. „В. Левски” № 91.

С решение № 7 от 24.08.2007 г.  Софийският градски съд вписва промени по
партидата на партията. Освобождава като председател Стефан Антонов Софиянски и
вписва за председател Милан Стоянов Миланов, който е и представляващ партията.

За одитирания период партията се представлява от Стефан Антонов Софиянски
до 24.08.2007 г., а след тази дата от Милан Стоянов Миланов.

Годишният финансов отчет на партия “ССД” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-264 от 02.04.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Анализ и оценка на финансовата дейност
В отчета за приходите и разходите за 2007 г. не е отразен финансов резултат от

извършена стопанска дейност.
В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи -

дялове и участия в търговски дружества и кооперации.
Спазени са разпоредбите на чл. 22 от ЗПП относно забраните за извършване

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

За 2007 г. са отчетени приходи в общ размер на 276 016 лв., в т.ч.: 111 012 лв. -
собствени приходи, и 165 004 лв. - държавна субсидия. От общия размер на собствените
приходи 110 895 хил. лв. са приходи от дарения под условие. Партията няма декларирани
приходи от членски внос.
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Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци
на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Получените дарения са документално обосновани.

Политическата  партия  е  получила  дарение  от  „Български  бизнес  партньори”
ООД  в  размер  на  20  000  лв.  Към  момента  на  даряването  фирмата  е  с  50  на  сто
чуждестранно  участие.  Дарението  е  направено  за  финансиране  на  предизборната
кампания на партията за изборите за избиране на членове на Европейския парламент от
Република  България.  Дарението  е  отчетено  в  отчета  за  приходите  и  разходите  на
партията за съответните избори.

В  нарушение  на чл.  76,  ал.  3,  т.  2  от Закона  за  избиране  на  членове  на
Европейския парламент от Република България ПП „ССД” е получила средства от
търговско дружество с повече от 25 на сто чуждестранно участие.

До  приключване  на  одита  партията  ПП  “ССД”  възстанови  полученото
дарение в размер на 20 000 лв.  на „Български бизнес партньори” ООД.

Получената от партията държавна субсидия за 2007 г. в размер на 165 004 лв.,
отразена в годишния финансов отчет, съответства на преведената от Министерството
на финансите съгласно изискванията на ЗПП.

При  одита  се  констатира,  че  през  2007  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.

За 2007 г.  ПП “ССД” отчита 299 505 лв.  разходи.  За  подготовка и участие  в
изборите за членове на Европейския парламент от Република България са изразходвани
97 694  лв., за участие в Местни избори 2007 г. - 61 677 лв.,  за осигуряване на работата
на партийните структури - 96 351 лв., в т.ч. разходи за наеми за предоставени държавни
и общински имоти в размер на 26 855 лв. и 43 783 лв. - за други присъщи за дейността
на партията разходи, от които 15 042 лв. – депозит за участие в избори, 28 541 лв. –
средства  за  организационни  разходи  по  провеждане  на  мероприятия,  и  200  лв.  -
дарение.

Отчетено е задължение за 2005 г. – данък върху размера на получените дарения,
съгласно  разпоредбите  на  ЗМДТ  в  размер  на  17 000  лв.  с  дължимите  лихви.  На
22.10.2008  г.  партията  внесе  дължимия  данък  и  лихви  за  получените  дарения  през
2005 г.

От  проверката  на  предоставените  документи  не  са  установени  разходи,
извършени за неприсъщи на партията дейности.

Счетоводното отчитане  на  постъпилите приходи и  направените разходи  е
организирано  в  съответствие  с  действащото  законодателство,  обхванати  са
извършените стопански операции.

ПП “ССД” осъществява предварителен, текущ и последващ финансов  контрол,
като  предварителният  контрол на  разходите на  финансови  средства  се  извършва от
общинските и районни председатели,  които извършват  разходване на  средства  след
съгласуване  с Управителния съвет.  Последващият  контрол се извършва от комисия,
определена  с  решение  на  Управителния  съвет  на  ПП  „ССД”,  както  и  месечна
инвентаризация на касовите наличности. На одитния екип са представени протоколи от
извършени ежемесечни проверки на редовността на финансовите документи и касовата
наличност  на  партията  за  периода  от  01.01.2007 г.  до  31.12.2007 г.  от  комисия,
определена от Управителния съвет.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
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От направената проверка в областните и общински администрации в страната се
установи, че за одитирания период ПП “ССД” дължи наемни вноски на територията на
Столична община по 9 договора и неиздължени наемни вноски за предходни години по
два  договора.  По  време  на  одита  са  издължени  част  от  сумите  за  наем  по  4  от
договорите. Изцяло са погасени задълженията по 3 от договорите за наем.

Относно неплащане на наемни вноски  е  дадено  допълнително обяснение от
партията, в което е отбелязано, че неплатените суми ще бъдат издължени на части през
2008 г.

Забавяне  на  плащането  на  наемните  вноски  с  повече  от  три  месеца  е
констатирано по 10 договора на територията на Столична община.

По  време  на  одита  дължимите  наемни  вноски  бяха  платени.  За  одитирания
период се установи, че има закъснение на плащането на наемните вноски повече от три
месеца по един договор и неиздължени наемни вноски в страната - по три договора.

Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата и/или общини през 2007 г. имоти
се установи, че в 3 имота се осъществява дейност, различна от дейността на партията.

В  предоставените  договори  за  преотдаване  под  наем  е  предвидено  да  се
извършва дейност от наемателя, която запазва основното предназначение на имотите –
клубна дейност на партията.

Сключените  от  партията  договори  за  преотдаване  на  помещения  –  частна
общинска собственост, са с юридически лица в общините Перник, Пазарджик и Троян.
Договорени  са  финансови  взаимоотношения  между  наемодателя  и  наемателя  на
основата на договор за дарение. Съгласно писмено обяснение на председателя на ПП
„ССД”  с  двустранно  подписани  протоколи  относно  ползването  на  помещенията,
задълженията  на  фирмите  за  дарения  към  ССД  не  са  изпълнени  през  2007  г.,  а  е
договорено ползващите клубната база да поемат следните ангажименти:

- за помещението в Перник – извършване на частичен ремонт на покрива;
- за помещението в Пазарджик – освежителен ремонт;
- за помещението в Троян – закупуване на столове.
В писменото обяснение председателят на политическата партия заявява, че тези

допълнителни договорености между ПП „ССД” и юридическите лица – наематели на
помещенията, приключват през 2008 г., оформени с надлежни документи.

Спазени  са  изискванията  на  чл.  32,  ал.  2  от  ЗПП  относно  запазване  на
основното предназначение на наетите помещения при преотдаването им под наем.

Глава втора

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
ПАРТИИ, УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ

ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2007 Г.

Раздел първи

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”
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(ПП “АТАКА”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

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 -.
София,  бул.  „Васил  Левски”  №  90,  ет.1,  ап.  2.  За  одитирания  период  партията  се
представлява от Волен Николов Сидеров, председател.

Годишният финансов отчет на партия “Атака” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-235 от 31.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП “Атака” участва  в  предизборните  кампании  за  избиране  на  членове  на
Европейския парламент от Република България и местните избори през 2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 119 620 лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци

на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Получените  от  партията  дарения  включват:  парични  дарения  от  физически  лица –
94 620 лв., и от юридически лица – 25 000 лв.

Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.
Спазени са законовите ограничения и забрани относно получените дарения.
През 2007 г. партията не е начислила и не изплатила дължимия данък върху

получените дарения по ЗМДТ.
По време на одита, на 11.06.2008 г. ПП “Атака” преведе дължимия данък по

ЗМДТ върху получените през 2007 г. дарения.

3. Анализ и оценка на управлението на предоставеното имущество
През 2007 г. ПП „Атака” ползва под наем имоти – частна държавна и частна

общинска собственост, в различни райони на страната за осъществяване на дейността
си.

От извършената проверка в съответните областни и общински администрации в
страната и извършения сравнителен анализ с предоставените от партията документи се
установи, че:

 към 31.12.2007 г. ПП „Атака” е допуснала закъснение на плащането на
наемните вноски за повече от 3 месеца по 4 договора за наем;

 към 31.12.2007 г.  по 11 договора партията има неиздължени вноски за
повече  от  три  месеца,  като  по  един  от  тях  неплащането  е  за  целия
одитиран период (2007 г.).
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Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от
ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

По време на одита (през 2008 г.) ПП “Атака” изплати наемните вноски по 11
договора, при които е допуснато неплащане за повече от три месеца през 2007 г.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗПП, се налага забрана за преотдаване под
наем,  преотстъпване за ползване, както и за ползване съвместно по договор с трети
лица  на  предоставени  под  наем  частни  общински  и/или  държавни  помещения  на
политически  партии,  освен  когато  с  това  се  подпомага  дейността  на  партията  и  се
запазва основното предназначение на помещенията.

При  извършени  проверки  на  място  от  одитния  екип  относно  ползването  от
партията на предоставените й под наем от държавата  и/или от общини през  2007 г.
имоти се установи,  че  в 6 имота,  собственост на Столична община,  се  осъществява
дейност, различна от дейността на партията. В представените от партията договори за
пет от имотите в районите Илинден, Триадица, Красна поляна, Подуяне и Сердика е
предвидено  да  се  ползват  от  наемателите  за  дейности,  запазващи  основното
предназначение на помещенията – партийни клубове.

В един от предоставените договори е предвидено да се извършва дейност от
наемателя, която не запазва основното предназначение на имотите – клубна дейност на
партията. Имотът е собственост на Столична община, район Възраждане.

Нарушени  са  изискванията  на  чл.  32,  ал.  2  от  ЗПП  относно  запазване  на
основното предназначение на наетото помещение в район Възраждане на Столична
община  при преотдаването му под наем.

До  приключване  на  одита  ръководството  на  партията  предприе  мерки  за
отстраняване  на  нарушението.  До  наемателя  на  имота  в  район  Възраждане  бе
изпратено уведомление за прекратяване на договорните отношения.

Към 31.12.2007 г. ПП „Атака” е получила приходи в общ размер на 7552 лв. от
преотдаване  под  наем  на  помещения,  предоставени  за  ползване  на  партията  от
общински администрации.

Получените приходи от преотдаване на наети помещения от държавата и от
общини  не  са  декларирани  и  не  е  внесен  дължимият  данък  по  Закона  за
корпоративното подоходно облагане в определения законов срок.

До  приключване  на  одита,  на  25.09.2008 г.  ПП “Атака”  преведе  дължимия
данък върху  получените приходи от наем по Закона за корпоративното подоходно
облагане.  Ръководството  на  партията  предприе  мерки  за  отстраняване  на
нарушението и уведоми наемателите си за прекратяване на договорните отношения.

Раздел втори

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН
ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” (ПП “БД НИЕ”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „БД  НИЕ”  е  регистрирана  на  01.07.2003 г.  в  Софийския  градски  съд  по
фирмено дело № 6309 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
София, ул. „Ами Буе” № 80, вх. Б. За одитирания период партията се представлява от
Пламен Димитров Кенаров,  председател  (освободен),  и Борислав Хинков Бочев -  от
18.07.2007 г.
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Годишният  финансов  отчет  на  партия  “БД  НИЕ”  е  представен  в  Сметната
палата,  вх.  № 48-00-244 от  31.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34,  ал. 4  от  ЗПП.  Отчетът
отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички
изискуеми се елементи и приложението към него съгласно изискванията на чл. 26 от
ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП “БД НИЕ” участва  в  предизборната  кампания  за  местните  избори  през
2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 194 хил. лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци

на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Получените  от  партията  дарения  включват:  парични  дарения  от  физически  лица –
77 245 лв. и от юридически лица – 117 000 лв.

Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.
През  2007  г.  партията  не  е  начислила  и  изплатила  дължимия  данък  върху

получените дарения по ЗМДТ.

Раздел трети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ” (ПП „ГЕРБ”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „ГЕРБ”  е  регистрирана  на  05.03.2007 г.  в  Софийския  градски  съд  по
фирмено дело № 1545 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
София, ул. „Г.С.Раковски” №101. За одитирания период партията се представлява от
Цветан Генчев Цветанов, председател.

Годишният финансов отчет на партия “ГЕРБ” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-215 от 31.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.
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ПП  “ГЕРБ” участва  в  предизборните  кампании  за  избиране  на  членове  на
Европейския парламент от Република България и местните избори през 2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 1 293 650 лв.
Получените  от  партията  дарения  включват:  парични  дарения  от  физически

лица – 416 956 лв., и от юридически лица – 876 694 лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък

на дарителите –физически и юридически лица, и размера на получените дарения.
Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.
Съгласно направена справка в Агенцията по обществени поръчки ПП “ГЕРБ” е

получила дарения в нарушение на чл. 24, т.5 от ЗПП от следните дарители:

дарител
дата на

договора за
дарение

размер/
стойност на
дарението в

лева

констатация

"АБ" АД 26.04.2007 г. 2 000 участник в процедура по
възлагане на обществена поръчка

"АБ" АД 04.05.2007 г. 1 000 участник в процедура по
възлагане на обществена поръчка

Енерго Инвест Ремко АД 10.10.2007 г. 500 участник в процедура по
възлагане на обществена поръчка

Oргахим АД - Русе 21.04.2007 г. 6 000 изпълнител на обществена
поръчка

Енергоремонт Гълъбово 30.10.2007 г. 20 000 участник в процедура по
възлагане на обществена поръчка

Агенция Дага-С ООД - София 04.10.2007 . 1 600 изпълнител на обществена
поръчка

Ал и Ко АД - Шумен 05.12.2007 г. 1 000 изпълнител на обществена
поръчка

Аришоп Фарма АД - София 23.10.2007 г.. 1 680 участник в процедура по
възлагане на обществена поръчка

Дейзи технолоджи ООД 04.05.2007 . 189 изпълнител на обществена
поръчка

ЕТ Агро-Индустриал - Божидар
Петракиев - София 19.10.2007 г. 5 000 изпълнител на обществена

поръчка

ЕТ Изотекс-1 – Пламен Тодоров 10.10.2007 г. 200 изпълнител на обществена
поръчка

Инжстрой София АД 18.10.2007 г. 5 800 изпълнител на обществена
поръчка

Киров АД - София 26.04.2007 г. 27 000 участник в процедура по
възлагане на обществена поръчка

Киров АД - София 09.10.2007 г. 26 324 участник в процедура по
възлагане на обществена поръчка

Кондор ООД 28.04.2007 г. 3 000 изпълнител на обществена
поръчка
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Пътинженеринг ЕООД -
Пловдив 15.10.2007 г. 1 000

изпълнител на обществена
поръчка и участник в процедура
по възлагане на обществена
поръчка

Пътинженеринг ООД - Русе 29.08.2007 г. 15 000 изпълнител на обществена
поръчка

Сиенсис АД - София 12.07.2007 г. 25 128 участник в процедура по
възлагане на обществена поръчка

Тип-топ куриер АД - София 23.04.2007 г. 6 000 изпълнител на обществена
поръчка

Тис ООД - Габрово 13.09.2007 г. 200 участник в процедура по
възлагане на обществена поръчка

В  нарушение  на чл.  24,  т.  4  от  ЗПП ПП  ”ГЕРБ”  е  получила  средства  от
търговски дружества с над 5 на сто държавно участие в капитала, както следва:

дарител
дата на

договора за
дарение

размер/
стойност на
дарението в

лева

констатация

"АБ" АД 26.04.2007 г. 2 000 20% държавно участие в капитала

"АБ" АД 04.05.2007 г. 1 000 20% държавно участие в капитала

"Енерго Инвест Ремко" АД 10.10.2007 г. 500 16% държавно участие в капитала

"Инкомс ЕСТ Милин Камък" АД 10.10.2007 г. 666 37% държавно участие в капитала

Енергоремонт Гълъбово 30.10.2007 г. 20 000 35% държавно участие в капитала

В  нарушение  на чл.  76,  ал.  3,  т.  2  от  Закона  за  избиране  на  членове  на
Европейския парламент от Република България ПП ”ГЕРБ” е получила средства от
смесени дружества с над 25 на сто чуждестранно участие в капитала, както следва:

дарител
дата на

договора за
дарение

размер/
стойност на
дарението в

лева

констатация

"Булсан" ЕООД 25.04.2007 г. 500 100% чуждестранно участие в капитала

"Енерджи Партнърс" АД 07.05.2007 г. 3 000 95% чуждестранно участие в капитала

Oргахим АД - Русе 21.04.2007 г. 6 000 60% чуждестранно участие в капитала

Даренията са декларирани от партията в отчета й за набраните и изразходваните
в предизборната кампания средства за избиране на членове на Европейския парламент
от Република България през 2007 г.

До приключване на одита ПП “ГЕРБ” възстанови получените в нарушение на
законови ограничения и забрани дарения на съответните дарители.
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Партията е начислила и изплатила дължимия данък по ЗМДТ за получените от
нея през 2007 г. дарения.

Раздел четвърти

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
(ПП „ПП „Граждански съюз за нова България”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „Граждански  съюз  за  нова  България” е регистрирана  на  14.12.2006 г.  в
Софийския  градски  съд  по  фирмено  дело  №  13116  със  седалище  по  съдебна
регистрация и адрес  на  управление  – гр.  Добрич,  бул.  „25-ти  септември” № 43.  За
одитирания период партията се представлява от Георги Атанасов Желев, председател.

Годишният финансов отчет на партия „Граждански съюз за нова България” е
представен в Сметната палата, с вх. № 48-00-140 от 27.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4
от ЗПП. Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП –
включва  всички  изискуеми  се  елементи  и  приложението  към  него  съгласно
изискванията на чл. 26 от ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите
отчети на предприятията с нестопанска дейност”.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП „Граждански съюз за нова България” участва в предизборната кампания за
избиране на членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 27 382 лв. Получените от
партията дарения включват: парични дарения от физически лица – 15 700 лв., и от едно
юридическо лице – 11 682 лв.

Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък
на дарителите – физически и юридически лица, и размера на получените дарения.

Спазени са законовите ограничения и забрани относно получените дарения.
През 2007 г. партията не е начислила и не изплатила дължимия данък върху

получените дарения по ЗМДТ.

Раздел пети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ГЛАС”
(ПП „Гражданско движение глас”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „Гражданско движение глас” е регистрирана на 11.07.2007 г. в Софийския
градски съд по фирмено дело № 1545 със седалище по съдебна регистрация и адрес на
управление – Варна, ул. „Братя Миладинови” № 24. За одитирания период партията се
представлява от Пламен Иванов Андреев, председател.

Годишният финансов отчет на ПП „Гражданско движение глас” е представен в
Сметната палата, вх. № 48-00-152 от 27.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34, ал. 4 от ЗПП.
Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва
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всички изискуеми  се  елементи  и приложението към него  съгласно изискванията  на
чл. 26  от  ЗСч и  Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на
предприятията с нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП „Гражданско движение глас” участва в предизборната кампания за местните
избори през 2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 194 000 лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък

на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.

Съгласно  направена  справка  в  Агенцията  по  обществени  поръчки  две  от
юридическите лица – дарители на партията през 2007 г., към момента на даряването са
в качеството на участници в процедура или изпълнители по договори за обществена
поръчка:

 „Хидроремонт ИГ” ООД  с дарения в размер на 10 000 лв. от 24.09.2007 г. -
участник в процедура по възлагане на обществена поръчка;

 Хидроремонт ИГ” ООД с дарения в размер на 10 000 лв. от 12.10.2007 г. -
изпълнител на обществена поръчка;

 „Инекс консулт”  ООД с  дарение в размер на 5 000 лв.  от  05.10.2007 г.  –
изпълнител на обществена поръчка.

В нарушение  на  чл.24,  т.  5  от  ЗПП   ПП  „Гражданско  движение  глас”  е
получила дарения от дружества, изпълнители по договор за обществена поръчка.

През  2007  г.  партията  е  начислила  и  изплатила  дължимия  данък  върху
получените дарения по ЗМДТ.

Раздел шести

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА”
(ПП “ДЕН”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „Ден” е регистрирана на 03.08.2000 г. в Софийския градски съд по фирмено
дело № 9422 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление – София,
бул. „Евлоги Георгиев” № 169. За одитирания период партията се представлява от Тони
Димитров Баждаров- председател.

Годишният финансов отчет на партия “Ден” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-142 от 27.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.
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Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП “Ден” участва в предизборната кампания за местните избори през 2007 г.
За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 1 350 лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация с данни за

юридическото  лице,  дарител  на  партията,  и  размера  на  полученото  дарение.
Средствата, получени от дарението, са документално обосновани.

Спазени са законовите ограничения и забрани относно полученото дарение.
През  2007  г.  партията  е  начислила  и  е  изплатила  дължимия  данък  върху

полученото дарение по ЗМДТ.

Раздел седми

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ”
(ПП „Движение за свобода и справедливост”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „Движение за свобода и справедливост” е регистрирана на 14.06.2007 г. в
Софийския градски съд по фирмено дело № 7326 със седалище по съдебна регистрация
и адрес на управление – Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 1, ет. 2, офис 14. За
одитирания период партията се представлява от Христо Андреев Асенов, политически
секретар.

Годишният финансов отчет на партия „Движение за свобода и справедливост” е
представен в Сметната палата, вх. № 48-00-146 от 27.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4
от ЗПП. Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП –
включва  всички  изискуеми  се  елементи  и  приложението  към  него  съгласно
изискванията на чл. 26 от ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите
отчети на предприятията с нестопанска дейност”.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

Одит  относно  законосъобразността  на  получените  от  политическа  партия
“Движение за свобода и справедливост” дарения през 2007 г.  не е извършен поради
непредставяне на документи от партията.

Раздел осми

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”
(ПП „Движение Нашият град”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „Движение Нашият  град”  е  регистрирана  на  03.05.2007 г.  в  Софийския
градски съд по фирмено дело № 1654 със седалище по съдебна регистрация и адрес на
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управление – Варна, ул. „Русе” № 59. За одитирания период партията се представлява
от Неделчо Михайлов Димов, председател.

Годишният финансов отчет на партия „Движение Нашият град” е представен в
Сметната палата,  вх. № 48-00-279 от 03.04.2008 г.,  в  срока по чл.  34, ал. 4 от ЗПП.
Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва
всички изискуеми  се  елементи  и приложението към него  съгласно изискванията  на
чл. 26  от  ЗСч  и  Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на
предприятията с нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП „Движение Нашият град” участва  в предизборната кампания за местните
избори през 2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 235 хил. лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци

на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Получените  от  партията  дарения  включват:  парични  дарения  от  физически  лица –
2 300 лв., и от юридически лица – 232 900 лв.

Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.
Политическата партия на 19.10.2007 г. е получила дарение от „Армеец” ЗПАД в

размер на 30 000 лв.  Към момента на  даряването  фирмата е с  8,2  на сто държавно
участие в капитала.

В нарушение на чл. 24, т. 4 от ЗПП ПП „Движение Нашият град” е получила
средства от търговско дружество с над 5 на сто държавно участие.

Съгласно направена справка в Агенцията по обществени поръчки юридическото
лице “Андела” АД, дарител на партията през 2007 г., към момента на даряването е в
качеството на изпълнител по договор за обществена поръчка. Дарението е направено на
16.10.2007 г. и е в размер на 10 000 лв.

В нарушение на чл. 24, т. 5 от ЗПП ПП „Движение Нашият град” е получила
дарения от дружество, изпълнител по договор за обществена поръчка.

През  2007  г.  партията  не  е  начислила  и  изплатила  дължимия  данък  върху
получените дарения по ЗМДТ.

По време  на одита,  на  07.10.2008 г.  ПП „Движение Нашият град” преведе
дължимия данък върху получените дарения по ЗМДТ.

Раздел девети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ”
(ПП „Зелена България”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „Зелена България” е регистрирана на 03.07.2007 г. в Софийския градски съд
по фирмено дело № 8706 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
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София, бул. „Г.М.Димитров” № 16. За одитирания период партията се представлява от
Велислав Милков Христов, политически секретар, и Илиян Стилиянов Матеев, главен
секретар.

Годишният финансов отчет на ПП „Зелена България” е представен в Сметната
палата,  вх.  № 48-00-222 от  31.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34,  ал. 4  от  ЗПП.  Отчетът
отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички
изискуеми се елементи и приложението към него съгласно изискванията на чл. 26 от
ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП „Зелена България” участва в предизборната кампания за местните избори
през 2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 93 хил. лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци

на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Общият  размер  на  даренията,  описани  в  декларацията,  не  отговаря  на  отчетените
приходи от дарения в годишния финансов отчет на партията. В декларацията размерът
на даренията е 87 хил. лв. В писмено обяснение счетоводителят на партията поясни, че
е  допусната  техническа  грешка  при  отразяване  на  размера  на  даренията  при  двама
дарители – физически лица, в декларацията.  Представена е декларация с нанесените
корекции, подписана от представляващия партията.

Спазени са законовите ограничения и забрани относно получените дарения.
През  2007  г.  партията  не  е  начислила  и  изплатила  дължимия  данък  върху

получените дарения по ЗМДТ.
По време на одита, на 10.07.2008 г. ПП „Зелена България” преведе дължимия

данък върху получените дарения по ЗМДТ.

Раздел десети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО
ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ”

(ПП “ЛИДЕР”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП “ЛИДЕР” е  регистрирана  на  24.07.2007 г.  в  Софийския  градски  съд  по
фирмено дело № 10918 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
София, ж.к. „Борово”, ул. „Родопски извор” № 45, вх. В, ет.7. За одитирания период
партията се представлява от Кънчо Янев Филипов, председател.

Годишният финансов отчет на партия “ЛИДЕР” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-240 от 31.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
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елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП “ЛИДЕР” участва в предизборната кампания за местните избори през 2007 г.
За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 427 100 лв.
Получените  от  партията  дарения  включват:  парични  дарения  от  физически

лица – 63 100 лв., и от юридически лица – 364 000 лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък

на дарителите –физически и юридически лица, и размера на получените дарения.
Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.
Съгласно направена справка в Агенцията по обществени поръчки „Монтажна

база” ООД - дарител на партията с дарение в размер на 7 000 лв. от 17.09.2007 г., към
момента  на  даряването  е  в  качеството  на  участник  в  процедура  по  възлагане  на
обществена поръчка.

В нарушение  на  чл.  24,  т.  5  от ЗПП ПП „ЛИДЕР” е  получила  дарение от
дружество, участник в процедура по възлагане на обществена поръчка.

До  приключване  на  одита  ПП  “ЛИДЕР”  възстанови  полученото  дарение  в
размер на 7 000 лв. на „Монтажна база” ООД.

Политическата партия получава дарение от “Мина Балкан – 2000” АД в размер
на  20 000  лв.  на  11.10.2007  г.  Към  момента  на  даряването  фирмата  е  с  20  на  сто
държавно участие в капитала.

В нарушение на чл.  24, т.  4  от ЗПП ПП ”ЛИДЕР” е получила средства от
търговско дружество с над 5 на сто държавно участие.

До  приключване  на  одита ПП  “ЛИДЕР”  възстанови  полученото  дарение  в
размер на 20 000 лв. на “Мина Балкан – 2000” АД.

През 2007 г. партията не е начислила и не е изплатила дължимия данък върху
получените дарения по ЗМДТ.

По време на одита, на 27.08.2008 г.  ПП “ЛИДЕР” преведе дължимия данък
върху получените дарения по ЗМДТ.

Раздел единадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА”
(ПП „Обединен блок на труда”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „Обединен  блок  на  труда” е  регистрирана  на  06.03.1997 г.  в  Софийския
градски съд по фирмено дело № 1309 със седалище по съдебна регистрация и адрес на

64



управление  –  София,  ул.  „Г.С.Раковски”  № 199  За  одитирания  период  партията  се
представлява от Кръстьо Илиев Петков, председател.

Годишният финансов отчет на партия „Обединен блок на труда” е представен в
Сметната палата,  вх. № 48-00-231 от 31.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34, ал. 4 от ЗПП.
Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва
всички изискуеми  се  елементи  и приложението към него  съгласно изискванията  на
чл. 26  от  ЗСч  и  Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на
предприятията с нестопанска дейност”.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП „Обединен блок на труда” участва в предизборната кампания за местните
избори през 2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 3 600 лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък

на  дарителите  –  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.  Средствата,
получени от дарения, са документално обосновани.

Спазени са законовите ограничения и забрани относно получените дарения.
През 2007 г. партията не е начислила и не изплатила дължимия данък върху

получените дарения по ЗМДТ.
По време на одита, на 10.07.2008 г.  ПП „Обединен блок на труда” преведе

дължимия данък върху получените дарения по ЗМДТ.

Раздел дванадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТЕЧЕСТВО”
(ПП “ОТЕЧЕСТВО”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП „Отечество” е регистрирана на 23.08.2007 г. в Софийския градски съд по
фирмено дело № 11093 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
Варна, бул. „Цар Освободител” № 76Г, ет. 8, офис 816. За одитирания период партията
се представлява от управителен съвет.

Годишният  финансов  отчет  на  партия  „Отечество”  е  представен  в  Сметната
палата,  вх.  № 48-00-199 от  31.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34,  ал. 4  от  ЗПП.  Отчетът
отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички
изискуеми се елементи и приложението към него съгласно изискванията на чл. 26 от
ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност”.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП  „Отечество”  участва  в  предизборната  кампания  за  местните  избори през
2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 19 400 лв.
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Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък
на  дарителите  –  физически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.  Средствата,
получени от дарения, са документално обосновани.

Спазени са законовите ограничения и забрани относно получените дарения.
През 2007 г. партията не е начислила и не е изплатила дължимия данък върху

получените дарения по ЗМДТ.
По време на одита, на 18.06.2008 г. ПП „Отечество” преведе дължимия данък

върху получените дарения по ЗМДТ.

Раздел тринадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ РОДИНА”
(ПП”РОДИНА”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  “Родина”  е  регистрирана  на  30.07.2007 г.  в  Софийския  градски  съд  по
фирмено дело № 8248 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
Хасково, бул. „Васил Левски” № 13. За одитирания период партията се представлява от
централен комитет.

Годишният финансов отчет на ПП “Родина” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-180 от 28.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП “Родина” участва в предизборната кампания за местните избори през 2007 г.
За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 16 000 лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък

на  дарителите  –  физически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.  Средствата,
получени от дарения, са документално обосновани.

Спазени са законовите ограничения и забрани относно получените дарения.
През 2007 г. партията не е начислила и не изплатила дължимия данък върху

получените дарения по ЗМДТ.
По време  на одита,  на 16.06.2008 г.  ПП “Родина” преведе дължимия данък

върху получените дарения по ЗМДТ.

Раздел четиринадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ”
(ПП „Политически клуб „Екогласност”)
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1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „Политически  клуб  „Екогласност” е  регистрирана  на  23.04.1990 г.  в
Софийския градски съд по фирмено дело № 2471 със седалище по съдебна регистрация
и  адрес  на  управление  –  София,  ж.к.  „Младост”  3,  бл.  309,  вх.1,  ет.  4,  ап.13.  За
одитирания период партията се представлява от Емил Ценов Георгиев, председател.

Годишният  финансов  отчет  на  партия „Политически  клуб  „Екогласност”  е
представен в Сметната палата, вх. № 48-00-079 от 06.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4
от ЗПП. Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП –
включва  всички  изискуеми  се  елементи  и  приложението  към  него  съгласно
изискванията на чл. 26 от ЗСч и Счетоводен стандарт 9 “Представяне на финансовите
отчети на предприятията с нестопанска дейност”.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП  „Политически  клуб  „Екогласност”  участва  в  предизборната  кампания  за
местните избори през 2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 9 000 лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък

на дарителите  –  физически  и  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.
Средствата, получени от дарения, са документално обосновани.

Спазени са законовите ограничения и забрани относно получените дарения.
През 2007 г. партията не е начислила и не е изплатила дължимия данък върху

получените дарения по ЗМДТ.
По време  на  одита,  на  24.06.2008 г.  ПП „Политически клуб  „Екогласност”

преведе дължимия данък върху получените дарения по ЗМДТ.

Раздел петнадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА”
(ПП „Средна европейска класа”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „Средна  европейска  класа” е  регистрирана  на  11.07.2007 г.  в  Софийския
градски съд по фирмено дело № 9446 със седалище по съдебна регистрация и адрес на
управление  –  Бургас,  ул.  „Шейново”  №  24.  За  одитирания  период  партията  се
представлява от Георги Василев Манев, председател.

Годишният финансов отчет на партия „Средна европейска класа” е представен в
Сметната палата, вх. № 48-00-214 от 31.03.2008 г.,  в  срока по чл.  34, ал. 4 от ЗПП.
Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва
всички изискуеми  се  елементи  и приложението към него  съгласно изискванията  на
чл. 26  от  ЗСч и  Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на
предприятията с нестопанска дейност”.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, отчетът е заверен от независим финансов
одитор,  регистриран  по  Закона  за  независимия  финансов  одит.  Заключенията  на
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независимия одитор след извършения финансов одит са отразени в одиторски доклад
без резерви, който е приложен към годишния финансов отчет на партията

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП „Средна европейска класа” участва в предизборната кампания за местните
избори през 2007 г.

За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 157 000 лв.
Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък

на  дарителите  –  юридически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.  Средствата,
получени от дарения, са документално обосновани.

Съгласно  направена  справка  в  Агенцията  по  обществени  поръчки  едно
юридическо лице – дарител на партията през 2007 г., към момента на даряването е в
качеството на изпълнител по договор за обществена поръчка:

 “Пътстрой Варна” ЕООД - с дарение в размер на 4 800 лв. от 03.10.2007 г.
В нарушение на чл.24, т. 5 от ЗПП ПП „Средна европейска класа” е получила

дарение от дружество, изпълнител по договор за обществена поръчка.
До  приключване  на  одита  ПП  „Средна  европейска  класа” възстанови

направеното дарение в размер на 4 800 лв. на “Пътстрой Варна” ЕООД.
През  2007  г.  партията  е  начислила  и  изплатила  дължимия  данък  върху

получените дарения по ЗМДТ.

Раздел шестнадесети

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО”
(ПП „ФАГО”)

1.  Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и
представянето на годишния финансов отчет за 2007 г.,  представен на Сметната
палата

ПП  „ФАГО”  е  регистрирана  на  22.04.2005 г.  в  Софийски  градски  съд  по
фирмено дело № 4650 със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление –
София,  бул.  „Мадрид”  №  30,  ет. 3,  ап.  5.  За  одитирания  период  партията  се
представлява от Кирил Маринов Вътев, председател.

Годишният финансов отчет на партия “ФАГО” е представен в Сметната палата,
вх. № 48-00-182 от 28.03.2008 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по
форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП – включва всички изискуеми се
елементи  и  приложението  към  него  съгласно  изискванията  на  чл. 26  от  ЗСч  и
Счетоводен  стандарт 9  “Представяне  на  финансовите  отчети  на  предприятията  с
нестопанска дейност”.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред
Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2007 г.

2. Законосъобразност на получените от политическата партия дарения през
2007 г.

ПП “ФАГО” участва в предизборната кампания за местните избори през 2007 г.
За 2007 г. партията отчита дарения в общ размер на 18 870 лв.
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Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списък
на  дарителите  –  физически  лица,  и  размера  на  получените  дарения.  Средствата,
получени от дарения, са документално обосновани.

Спазени са законовите ограничения и забрани относно получените дарения.
През 2007 г. партията не е начислила и не e изплатила дължимия данък върху

получените дарения по ЗМДТ.
По време на одита, на 20.06.2008 г. ПП “ФАГО” преведе дължимия данък върху

получените дарения по ЗМДТ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Одитът  на финансовата  дейност на политическите  партии и управлението на
предоставеното  имущество  обхвана  двадесет  и  три политически  партии,  получили
държавна субсидия от централния бюджет през 2007 г., както и законосъобразността на
получените дарения на 16 политически партии,  участвали в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България и/или местните избори през 2007 г.,
които не са получавали държавна субсидия. На една политическа партия (декларирала
дарения за предизборната кампания за местните избори) не е извършен одит поради
непредставяне  на  документи.  Обхватът  е  определен  след  анализ  на  годишните
финансови отчети на политическите партии, данните от бюлетините на централните
избирателни комисии и представените от политическите партии на Сметната палата
отчети за набраните и изразходвани средства за предизборните кампании съответно за
изборите за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  и  местните
избори през 2007 г.

Предвид  проведените  две  предизборни  кампании  през  отчетната  финансова
година  при  одита  бе  проверена  законосъобразността  на  приходите  от  дарения  на
партиите спрямо изискванията на Закона за политическите партии, Закона за местните
избори  и  Закона  за  избиране  на  членове  на  Европейския  парламент  от  Република
България.

Обобщени констатации и изводи:

1. Относно съответствието на представените на Сметната палата годишни
финансови отчети на политическите партии за 2007 г. с нормативните изисквания

Спазени  са  нормативните  изисквания  за  изготвянето  и  представянето  пред
Сметната палата на годишните финансови отчети от одитираните политически партии
за 2007 г.

2.  Относно  съответствието  на  финансовата  дейност  на  политическите
партии с нормативните изисквания

 спазване на законовите забрани за извършване на стопанска дейност и
учредяване и участие в търговски дружества и кооперации
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Спазени  са  законовите  забрани  на  чл.  22  от  ЗПП  –  не  е  установено
политическите партии да извършват стопанска дейност, да учредяват и да участват в
търговски дружества и кооперации през 2007 г.

 приходи на политическите партии
дарения
Нарушена е законовата забрана на чл. 24, т. 5 от ЗПП за получаване на средства

от  изпълнители  по  договори  за  обществени  поръчки от  девет  политически  партии.
Четири  от  политическите  партии  възстановиха  по  време  на  одита  получените  в
нарушение на ЗПП дарения на съответните дарители.

В нарушение на чл.  24,  т.  4  от  ЗПП седем политически  партии са  получили
средства от търговски дружества  с над 5 на сто държавно или общинско участие в
капитала.  Четири  от  политическите  партии  по  време  на  одита  възстановиха  на
съответните дарители получените в нарушение на ЗПП дарения.

Законовата забрана на чл. 76, ал. 3, т. 2 от Закона за избиране на членове на
Европейския парламент от Република България за получаване на средства от смесени
дружества  с  над  25  на  сто  чуждестранно  участие  в  капитала  е  нарушена  от  две
политически партии. До приключване на одита партиите възстановиха даренията на
съответните дарители.

В нарушение на чл. 68, ал. 3, т. 2 от Закона за местните избори две партии са
получили средства  от търговски дружества  с над 25 на сто чуждестранно участие в
капитала. До приключване на одита една от партиите възстанови полученото от нея в
нарушение на закона дарение на дарителя.

При  отчитане  на  получените  дарения  за  2007  г.  една  политическа  партия  е
нарушила изискванията на чл. 34, ал. 4 от ЗПП и не е декларирала имената на част от
дарителите си и размера на получените от тях дарения.

През 2007 г. 15 от одитираните партии дължат данък върху получените дарения
по Закона за местните данъци. Данък не е начислен и не е платен от 11 от тях. По време
на одита 8 партии преведоха дължимия данък върху получените дарения по ЗМДТ.

държавна субсидия
Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 3 от ЗПП от една политическа партия за

разпределяне на получената от Министерството на финансите държавна субсидия.
Спазена е законовата забрана на чл. 28, ал.  2 от ЗПП – получената държавна

субсидия не е предоставяна за обезпечение на вземания на трети лица от политическите
партии.

приходи от наеми
Четири партии не са декларирали получените приходи от наеми пред НАП и не

са  начислили  и  внесли  дължимия  данък  по  Закона  за  корпоративното  подоходно
облагане.

По  време  на  одита  две  от  партиите  внесоха  дължимия  данък  по  Закона  за
корпоративното подоходно облагане за получените от наеми приходи.

 разходи на политическите партии
Спазени са законовите изисквания за изразходване на средства от одитираните

политически партии. При одита не се установи извършване на разходи за неприсъщи на
партиите дейности.

 счетоводно отчитане на политическите партии
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Нарушени са изискванията на чл. 23, ал. 2 от ЗСч за “вярно и честно представяне
на  финансовото  състояние  на  предприятието”  относно  неосчетоводяване  и
неотразяване в годишните финансови отчети, както следва:

- на част от получената държавна субсидия - от пет политически партии;
- на приходи от наеми - от една политическа партия.

3. Относно управлението на предоставеното за ползване от политическите
партии имущество – частна държавна собственост и частна общинска собственост

Двадесет и четири политически партии отговарят на условията на чл. 31 и чл. 32
от  ЗПП за  предоставяне под наем на помещения от държавата  и/или  от  общини за
осъществяване  на  тяхната  дейност.  През  2007  г.  22  са  ползвали  помещения,
предоставени по реда на ЗПП за осъществяване на тяхната дейност.

През одитирания период 17 партии са допуснали закъснения при плащането на
наемните вноски или неплащане на наемната цена за повече от три месеца по договори
за  наемане  на  държавни  и/или  общински  имоти.  Създадени  са  предпоставки  за
прилагане  на  разпоредбата  на  чл.  32,  ал.  3  от  ЗПП  от  страна  на  наемодателите
(областни управители  и кметове)  за прекратяване на  наемните правоотношения. По
време на одита 7 партии изплатиха дължимите наемни вноски на наемодателите, а три
партии погасиха задълженията си за част от сключените от тях договори за наемане на
държавни/общински помещения.

При извършените проверки от одитния екип бе установено, че в предоставените
на  12  от  одитираните  политически  партии  държавни  или  общински  помещения  се
извършват дейности, различни от дейността на партиите. При анализа на сключените
от партиите договори за преотдаване под наем или за съвместно ползване с трети лица
се установи, че пет партии нарушават забраната на чл. 32, ал. 2 от ЗПП. Сключените от
тях  договори  за  ползване  на  помещенията  от  трети  лица  не  запазват  основното
предназначение на помещенията – партийна дейност. До приключване на одита три от
партиите предприеха действия за прекратяване на договорите, сключени в нарушение
на законовите забрани.

Десет от политическите партии не предоставиха на одитния екип договори за
преотдаване под наем или за съвместно ползване за част от помещенията, в които е
констатирано извършване на дейност, различна от дейността на партиите.

В нарушение на изискванията на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП за предоставяне под
наем на помещения на  политически  партии през  2007 г.  22  политически  партии са
ползвали под наем помещения - частна държавна и/или общинска собственост, по общо
38 договора. Десет от договорите са сключени през 2007 г.

Приложение № 2

В  резултат  на констатациите  и  оценките  относно  законосъобразното
предоставяне  на  помещения  на  политически  партии  от  областни  и  общински
администрации, направени при одита на политическите партии за финансовата 2006 г.,
са прекратени 62 договора с партии, които не отговарят на изискванията на чл. 31, ал. 1
и ал. 2 от ЗПП за предоставяне на помещения под наем.

Коста КОСТОВ,
член на Сметната палата и

71



ръководител на Отделение ІV
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