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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 ГОДИНА  НА ПОЛИТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

Ръководството на Политическа партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет за 2021 
година, изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС). 

    РЕГИСТРАЦИЯ НА ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ 

С Решение от 11.07.2011 год. на Софийски градски съд (СГС) Политическа партия 
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) е вписана в регистъра на 
политическите партии при Софийски градски съд. 

Седалище и адрес на управление: гр. София,бул.”Шипченски проход” №63,Завод 
Електроника,сграда 2,ет.3. 

НФСБ е партия на бългаските граждани с избирателни права съгласно българското 
законодателство. 
           ПП НФСБ е организация, която сплотява национално отговорните българи, обединени от 
идеята за спасяване на България, нейното благоденствие, като поставяме националните интереси 
над всичко. 

ПП НФСБ осъществява своята дейност въз основа на Конституцията и законите на 
Република България. 

ОРГАНИ НА ПП НФСБ СЪГЛАСНО УСТАВА 

Уставът на ПП НФСБ е приет на Учредително събрание, проведено на 17.05.2011 
година,изменен и допълнен с Решение на Конгреса,проведен на 28.10.2017 година.Съгласно него 
ръководни органи на партията са: 

НАЦИОНАЛНИ: Конгрес, Национален политически съвет, Национален изпълнителен 
комитет, Председател, Национална контролна комисия. 

ТЕРИТОРИАЛНИ: Регионални координатори, Общински комитети, Партийни 
организации, Общински контролни комисии. 

ВИСШИ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ: Общинско събрание и Събрание на партийната 
организация. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

През 2021 година ПП НФСБ е парламентарно представена партия в състава на Коалиция 
“ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” / ВМРО,НФСБ И АТАКА/до 04.04.2022 г.,когато са проведени 
изборите за 44 Народно събрание. 

През 2021 година партията участва в : 
-Парламентарни избори за 45 НС ,проведени на 04.04.2021 г в състава на Патриотична

коалиция ВОЛЯ-НФСБ, където отговорна за отчетността  по чл.164 от Изборния кодекс е ПП 
ВОЛЯ. 
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-Парламентарни избори за 46 НС ,проведени на 11.07.2021 г в състава на Коалиция 
„Българските патриоти- ВМРО,ВОЛЯ  и НФСБ“ ,където ПП НФСБ е партията по чл.164 от ИК и 
е отговорна за отчетността на коалицията. 

-Парламентарни избори за 47 НС,проведени на 14.11.2021 година,където ПП НФСБ се яви 
самостоятелно. 

-Избори за Президент и вицепрезидент на РБ,проведени също на 14.11.2021 година,където 
ПП НФСБ се яви самостоятелно. 

 
Считано от 04.04.2021 година ПП НФСБ не е парламентарно представена партия. 

  
До края на 2021 година ПП НФСБ продължи с изграждането на партийните си структурни  

единици-  партийни организации чрез провеждането на Учредителни събрания в редица населени 
места и райони на България.  
   
  
  
                         ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 
 
                 Политическата партия не е организация, създадена за осъществяване на стопанска 
дейност, съответно резултатите, които партията е постигнала за изминалия период са следствие 
от политическите идеи и принципи. 
                Дейността на партията се измерва с парламентарна и извън парламентарна активност, 
политически дебати и становища, изработване на закони, среща с избиратели и други. 
 
 
               Приходи 
 
 Партията набира своите средства от членски внос,дарения и завещания,както и по всички 
разрешени от закона начини,включително държавна субсидия. 
 

Съгласно Глава трета,чл.21 от Закона за политическите партии ,приходите на ПП НФСБ 
за 2021 година  са  формирани  от : Държавна субсидия : 215 х лв  /Двеста и петнайсет хил 
лв/,отнасящи се за периода 01.012021 -03.04.2021 г. 
  Съгласно Устава членски внос се дължи след сформирането на партийната организация и 
рамерът му се определя с решение на НПС.От събрания членски внос даден процент,определен 
от НПС,партийната организация внася в общопартийната каса.За 2021 година приходите от 
членски внос са общо  в размер на 6  х.лв  /Шест  хиляди лева/. 

През 2021 год. са  получени дарения от физически лица и кандидати в листите на 
коалициите  -101 /Сто и един хил.лв/, както и средства от коалиционни партньори за избори- 745 
х лв /Седемстотин четирсет и пет х лв/. 

Няма дарения от юридически лица. 
През 2021 година са реализирани други приходи в размер на 30 хил.лв,произтичащи от 

префактуриране на ел.енергия за съвместно ползване на офис -9 хил.лв и от разпоредителни 
сделки с имущество- 21 хил.лв. 

През 2021 г ПП НФСБ не успя да спечели необходимия брой гласове и няма да е 
парламентарно представена в 47 Народно събрание.Това обстоятелство наложи ограничаване на 
регламентираната дейност и по решение на ръководството се предприеха действия,като: 
освобождаване на офиси в страната и разпродажба на оборудването в тях,както и продажба на 
излишни МПС. Съгласно  чл.12,ал.8,т.2 от ЗКПО доходите от разпореждане с движими вещи са 
необлагаеми.Съгласно чл.29,ал.2,т.6 от ЗПП разпоредителните сделки се вписват в сайта на 
партията за целите на одита от страна на Сметна палата. 
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Разходи 

През 2021 година са извършвани разходи за текущи административни цели ,за издръжка 
на партийните структури и други присъщи разходи за регламентираната дейност,както и разходи 
за участие в избори. 

Разходите на партийните организации  се планират и извършват с решение на Общото 
събрание.Финансирането на общопартийни мероприятия се подпомага при възможност от 
общопартийния бюджет. 

През 2021 година са извършени разходи общо в размер на 1359 х лв / Хиляда триста 
петдесет и девет  хиляди лв/. 

Пълната информация за отчетените приходи и разходи за годината, в т. ч. разшифровката 
им по видове е представена в годишния финансов отчет на партията. 

Структура на собствения капитал 

Собственият капитал на партията към 31.12.2021 година е отрицателна величина и е в 
размер на   (-34 х лв)  /Трийсет и четири хиляди лв/ . 

Ръководство 

Партията се представлява от: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ПП НСФБ: 
Валери Симеонов Симеонов 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ: в състав от 2 члена 

НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ : в състав от 9 члена 

НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ : в състав от 5 члена 

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ: в състав от 3 члена 

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО 

            Ръководството на ПП НФСБ  е изготвило финансовия отчет за 2021 г. в съответствие с 
изискванията на НСС. 

Ръководството потвърждава, че прилага последователно адекватна счетоводна политика и 
при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2021 г. са спазени счетоводните 
принципи.  

Председател: 
(Валери Симеонов) 
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AOKJIM HA HE3ABI.'.CVT}'{I,,.fl. OAI,TTOP

AO PBKOBOACTBOTO
HA IIOJII4TI,IIM CKA IIAPTIIf,
HAITTOHAJrEI{ OPOHT 3A CrrACEHur'. HA EbJrrAPrrg
TP. EYPIAC

Mnenue

Flae usnrpunxMe oAr4r Ha ([wnaHconux orqer na lloru.rtlr.recKa rraprnff Haqzonaneu (fpont sa

cflaceHr.re uaBrttaput (,,flpe4nprarnrero"), cbAspxalq cqeroBoAeH 6alauc rctrra 31 AeKeMBpI{

2021 rol., orqera 3a rrprxoArrre r,r pa3xoAr.rre, orqera ga co6crneHlrt Ka[rITtuI u orqera 3a

[apFIHr4Te rroTolllr 3a roAI{HaTa, 3ztBbpllBillrla Ha Ta3Ll l{ra, KaKTO LI IIpIlInOXeHUe ICbM

(pruauconux orqer, cbAbpxarqo u o6o6rqeHoro oloBecrtBzlHe Ha cbIrIecrBeHI{Te crlsroBo4ru.

floJr]rrrrKll I{ Apyra [otcHI,ITeJrI{a nH(f opuaqrax.

flo name MHeHr{e, flpr.rJro)KeH]rflT (fnuaucon ofier ua floluruqecKa Traprlrfl, Haquosalen (lpour

3a crraceHlre Ha Eurapvx upeAcraBr AocroBepHo BbB BclrlIKI,I cbulecrBeHlr acIreKTH

(fmranconoro cbcro.sHve na flpe.qrpw{rLreto KbM 3l AeKeMBpI{ 2021 roA. I{ HeroBLIre

(frurauconu pe3yJrrzrru or Aefinocrravnaptr'ffrllTe My rIoroIIlI 3a ro.4,IHara, 3aBbplrrBuuqa Ha ra3ll

AaraB cborBersrBue c Haqraonarrrrzre cqeroBo4ru cranAaprll (HCC), rpEno)KLIMI'I n Ermapr'Ir.

Eaga ra rr3pa3flBaHe Ha MHeHrre

Ffue usnrprurxMe Harrrr4s. o.U.rr B cborBercrBue c Mex4yuapo4rure oPITopcKlI cralrAaprr4

MOC). Hauure orroBopHocrr4 cbrJracHo re3rr cTiuIAapTLI ca olucaHrl AonbJrHrlTeruIo B ptBAena

or Hzr1IIur Aorcrra,A ,,Orronopnocrr.r Ha oAI,ITopa sa oAI,Iri na (fuuancoBl4f, orqer". Hue cMe

He3aBr,rc1rMtr or flpeglprurrlrero B cborBercrBlle c Mex,4ynapo&rufl. erlFIeH KoAeKc Ha

upoQecuonafir]rre ctreroBoAlrrem.r (nruno.nrremlo MeN4yuapoAHI,I crarlAapru sa neaanucutrlocr)

na Crsera 3a MexAyHapo4rr.r crarrraprrl rlo erI,IKa 3a crIeroBoAtITeJII4 (Ko4exca Ha CMCEC),

3aenHo c erlrrrglrre vrsprcKBaEns. Ha 3aKoHa 3a He3aBLIcvIMr4s. (pranancon o4,IT (3HOO),

np?rnoxr.rMr,r [o orHomeH]re Ha :narryts. oAnr Ha tfuuancouu.r orrler n Ermapzx, Karo HHe

, LBnbJtrrr,rxMe r.r Ha[rr.rTe Apynr eTkrttrIl{ OT|OBOIUOCTLI B CbOTBeTCTB}Ie C I43LICKBIUIWITa na 3HOO

u Ko.uerca na CMCEC. FIue crMTaMe, rre oALITopcKrITe AoKa3arencrBa, rroJrfreHlr or Hac, ca

t 4ociarrqm.zvryMecrull, 3a Aa ocllrypffi 6asa3a Halrlero MHeHLIe.

Apyra unQoppraqus, pa3rilqHa or Qnnanconuq orrrer rl oArrropcKrrfl AoKJraA Bbpxy

Hefo

Hoctr oTloBopHocr 3a ApyraTa un(foprvraqut. lpyrara un([oprr.laqvIfl. ce cr,cTovI

sa AefiHocrra, v3rorBeH or pbKoBoAcrBoro cbDlacHo lnasa ceAMa or 3aroua ga

v He BK[Ioqna SunancoB[s oTqeT vIraallltls. oAIITOpcKLI AOKJIaA Bbpxy Hero.
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Haruero MHeHrIe orHocHo ([r'Inauconux orrrer ue o6xsarrla Apyrara un6oprvraqvs. Lr Hne He
I'I3pa3tBaMe KaKBaro rr Aa e (poprua Ha 3aKIIKxreEEe 3a clrrypuocr orHocHo He.11, ocBeH aKo He
e lBpr.rrrHo nocoqeHo B AoKJraAa Hr4 E AO CTetreEra, Ao Kosro e fiocoqeHo.

Brn nprsxa c Harrr4s. oArrr Ha Qunanconrx ortrsl HarrTara orroBopHocr ce cbcror4 B ToBa.ua
ilpoqereM .4pyrara un(popuaqu.a 14 rlo ro3tr Harrr{H Ia rrpeqeu}rM ftguru rrBr{ Ipyra
r'rn(fopn'raqux e B cslrlecrBeHo HecborBercrBrre c (funanconur orqer r.rJrlr c Hamzre
no3Halrut' npugo6uru IIo BpeMe Ha omta. trJrIi rro Apyr Haqr4u ]BDrexAa Aa cr;1,,;p]Ka
cblrlecrBeHo HelpaBI'IJIHo AoKnaAeaHe. B cnytaft, rle Ha 6asara na pa6orara, Korro cMe
I'I3B6pIIILIJII'I, HVIe AOCTLIIHOM AO 3aKJIIOqeHI{e, qe e HanI,Iqe CbUIeCTBeHo HeIrpaBr{JIHO
AoKJraABaHe B Ta3I{ Apyra ran(poprr,raquls, or Hac ce lr3r.rcKBa Aa AoKJraABaMe ro3}r Qarcr.

HsN{aMe KaKBo Aa AoKnaABaMe B ToBa oruortreur{e.

,{onnnnumeJrHa gbnpoclt' Roumo nocmaefl sa donnadeaue 3axoHa sa cqemoeodcmeomo

B AournneHrre Ha Harrrr.rre orroBopHoc-w.r AoKJrar{RaHe cbDracHo MOC, rro orHolrrenr4e Ha
AoKJIaAa ga Aefinocrra, Id'vre lr3rIbJIHrIXMe r.r nporleAyprare, 4o6aneHr{ KbM }r3rdcKBaHr{rra rro
MoC, cbDracHo Yrcaganzsra Ha npo(fecuonurJrnara opraHlr3arllr-f, Ha AlrrrnoMr.rpagr{Te
eKclepr-ctIeroBoAI4TeJII4 vI perlrcrpr.rpaHlr oAr.rroplr n Ernrapzx Zncrr,rryT Ha
AI4rnoMzpaHzre eKcrepr-cqeroBoAureJrr.r (U!.EC), ns4a1env Ha 29.11.2016 ro/I. vr
yrBbpAeHI4 or nefinus VnpanzreleH ctBer Ha cbrqara Aara. Tesr,r upoqeAyp[ Kaciurr
rlpoBepKrr 3a HaJrurryIero, KaKTo I{ [poBepKu na $opuara u cbAbp)KaHr,rero Ha ra3r4 Apyra
nn(lopuaqfis c qen AaHn rroA[oMorHar BbB rbopnrupaue Ha craHoBtrrrle orrrocHo roBa, itana
Apyrara zn(fopuaqrul BKJrIoqBa onoBecrsBaHuflTa H AoKnaABalvrsra, rrpeABr.rAeHra e Drasa
ceAMa or 3arcona 3a cqeroBoAcrBoro, rrprlnoxvM n Burapr.r.a.

cmauoeutt4e 6b6 6pb3Ka c qn.37, an.6 om 3arcoua 3a cvemolodcmeomo

Ha6asaraga r{3BbplreH}rre [porleAypr.r, Harrrero craHoBnrqe e, qe:

a) zn(fopnaa\wtra, BKJIIoqeHa B AoKJIaAa sa 4effuocrra sa $uuaucoBara roAr.rua,3a Korro e
r43rorBeH QZnanconra.ar orqer, cborBercrBa ua $unaucoBra.f, orqer.

6) aoKnaart sa AeftHocrra e LBrorBeH B cborBercrBr,re c r,r3r.rcKBaHlrflTaHa1-rasa ceAMa or
3ar<oua 3a cqeroBoncrBoro.

Orronopuocrlr Ha pbKoBoAcrBoro rr Jrnrlara, HaroBapeHH c o6qo yupaBJregrre 3a
Suuanconug orrrer

PrnosoAcrBoro HocI{ orroBopuocr 3a rr3forgf,Hero r,r AocroBepHoro rrpercraBrge Ha ro3ra
(pnuancon orqer B cborBercrBlle c HCC, rrpvJroxrr4Mz n Brmap^, t "i raKaBa crrcreMa 3a

'BbrperlleH KoHTpoJr' KaKBaro pbKoBoAcrnolo"oupe4eJlt Karo Heo6xo4zrraa, ga ocvffyprBage
H3rorBtHero Ha Qznanconr'r orqerll, KoI,ITo He cbAbpxar cbrrlecrBeHlr HeIrpaBI,IJrHlr
oTqr,rTaHr{{, He3aBI,rcI4MO Aanv ce AbnxaT Ha I,I3MaMa I,IIII tpemKa.

flpu rasrornxue
cnoco6uocrra
rlpeAupfisTr,re,

na QzuancoBr{fl orqer psKoBoACTBOTo Hocr{ orroBopHocr 3a orleHrBaHe
Ha flpe4upurruero Aa rrporbnxlr Aa Synxquourpa Karo 4eficrnarr{o
orroBecr.f,Baitxt4, Kofaro roBa e rrprnoxr{Mo, Bbupocu, cBsp3aHI,I C

T ga Aeftcrsarrlo npeAnpuflTve ra zgnonssaftrz cqeroBorHata 6asa Era
ocHoBaTa rrpeArroJroxeHzero sa Aeftcrsarqo [peArrp]rf,Tve, ocBeH aKO pbKoBoACTBOTO He



BB3HaMeptBa ra ITIKBI{AI'Ipa llpe.qupll Tuero EJIT.I Aa [peycrauonra Aeftnocrra My, r4Jrr,r aKopbKoBoAcrBoro Ha [paKTr'IKa HsMa Apyra zlrrr€pHim4Ba, ocBeH Aa Ilocr6rr]r rro ro3r.r Haqr.rH.
JIHqara, HaroBape'u c o6tqo ynpaBneme, Hocrr orroBopHocr 3a ocbrrlecrBrBaHero HaHaA3op HaA rrpoqeca no $unancoBo orqr.rra.Ee Ea flpe4npuaruero.

orronopnocrrr Ha oArrropa 3a oAr{Ta na ennancoBrrfl orrrer
Harrrnle qenu ca ra noJrrr'M pa3w'a cre,,e' Ha crrryp'ocr or'ocHo roBa Aanr.rsunanconr'xr orqer Karo Iltno He c,'.q'pxa cbrrlecrBeHlr He[paBr,rn'r.r orqr4Ta'r's.,
He3aBI'IClrMo Aanv ce AbnlKar Ha r{3MaMa rrJrr-r rperrrKa, lr \aLBAaAeM OAZTOpCKT{ AoKJraA,rofiro Aa BKrrotIBa Halrrero oAI4TopcKo MHeHrre. F*yr"-u crerreH Ha clrrypHocr e Br4coKa
cTeIreH Ha cl'IrypHoc! Ho He e rapaHIIInE, qe OAI4T, I43Bbprrreg B c6oTBeTcTBue c MOC, Br4HarLrIqe pa3KpLtBa csulecrBeHo HeTIpaBI4JIHO OTrMTaHe, Kofaro raKoBa cbrrlecrByBa. Henpanznnu
orqI4TaHI'If, Morar Aa Bb3HlIKHar B pe3ylrrtt Ha r,r3MaMa I{nI4 rpeuKa r4 ce cqlrrar 3ac:bluecrBeHl{' aKo 6u uorno pa3yMuo Aa ce oqaKBa, qe re, caMocrotrenHo HJI}r KarocbBKylHocr, 6uxa MoDITI Aa oKaxar BJrvIt{Hue Bbpxy rrKoHoMr.rqecKr4Te pelrreHwr Hanorpe6ureJrr'rre, B3eMaHn 863 ocHoBa Ha ro3}r $unancon or""".

Karo qacr or oArITa B cborBercrBl'Ie c MoC, Hze rr3[oJr3BaMe npo(pecuonanga [peqeHKa r,r
3ana3BaMe npo$eczoHaJleu cKelrI{IIt43bM rro BpeMe Ha rlen}rr o4zr. Hze cbruo raKa:

o llAeHTl4fzqrapaNre lI orleutBaMe pl{cKoBere or clrrlecrBeHr4 HerrpaBrdnHr,r orqr.rraHr,r.f,
nrn SznancoBns' orrler, He3aBLIcLIMo rarv ce AbJrxar Ha r,r3MaMa r4Jrlr qpemKa,
paepa6ornaue tr r4snrJrIUIBaMe oAlaTopcKr.r [porleAypra B orroBop Ha re3kr pr.rcKoBe 14
[oJr]4IaBaMe oAITOpCKI'I AOKa3areJIcrBa, KOTITO IA CA AOCTarbqHkI ]I yI\{gCTH!t,3a AAocfiryptr 6aza sa Ealrrero MHeHEe. Pzcxrr Aa He 6rge parr<prrro cbrrlecrBeHo
HeIIpaBI'IiIHo oTqzTaHe' KoeTo e pe3ynTaT oT I43MaMa, e fIo-BI,IcoK, oTKoJrKoTo pI,IcKbTor cblrlecrBeHo HelpaBI4JIHo orqHTaHe, Koero e pe3ynrar or rperuKa, trfi raro
I'I3MaMara MolKe Aa BKlIoqBa rafiuo crroptByl{tnane, Qanur u$ugupane, [pegHaMepeHr,r
[poflycK]r, r,r3rBJreHr.rr 3a BbBexAaHe Ha oAlrropa B Sa6nyxgenr,re, KaKTO rr
npene6perBa'e r'rJrrr sao6urcanxHe Ha BsTpelr'r4r KoHTpOn.

o [on) IaBame paz6upaHe 3a BbrpeIrIHtIt KoHTpoJI, iI,IMaIII orHoltreulIe KbM orLrra, ga Aa
PAIPA6OTUM OAI,ITOPCKI4 IIPOqEAYPII, KOI,ITO AA CA IOAXOA.IqI [P}I KOHKPETHIITC
o6crosrelcrBa' Ho He c IIen l43pa3tBaue Ha MHeHue orrrocHo e(perrrnnocrra Ha
Br'rperrHlr.s KoHTpoJr ua flpe4up vtflTLrero.

o oIIeHtBaMe yMecrHocrra Ha I{3TIOJI3BAHVIT} CqeroBoAHr{ rroJrzrzKt4 14 pa3yr\{Hocrra Ha
cqeroBoAHI{Te npz6naszrenuz oIIeHKrr u cBbp3aglrre c rsx orroBecrrBa'rrr.
HarrpaBeHr.r oT pbKoBOACTBOTO.

o- Aocrl'IraMe .4O 3aruIloqeHlle OTHOCHO yr{ecrHocrra Ha LrcnoJBBaHe or crpaHa Ha
pbKoBoAcrBoro Ha cqeroBoAHara 6aza Ha ocHoBara Ha npeArronoxeHrrero 3a
4efictnarrlo rrpeA[pLItrl'Ie vI' Ha 6asara Ha r,or,yqeHr4Te oAr,rropcK]r AoKBareJrcrB4
orHocHo roBa Airllu e Hanuqe cblrlecrBeHa HecurypHocr, orHacrrqa ce 4O Cs1uruxzn[ ycnoBI'L[, KoI'ITo 6zxa Iraouu Aa tropo,4sT 3HaqI{TerH[ cbMHeHr4, orHocHo
cnoco6H crra Ha fT,pgnpunuero Aa rrpoAbJrxH 4a syunqr.r oHlrpa raro 4eficrnnrrls
rpeAn Axo uze AocrarHeM Ao 3aKnloqelure) qe e HzInlIIIe cbluecrBeHa

' or Hac ce I,3I'I.KBa Aa rlpl4BneqeM BHI.rMaHr.e B oAlzropcKr{r cI,I AoKna.4

1

Hec



-t

KbM cBbp3aHrlTe c ra3vI Hecl4rypHocr otroBecr{Balils. BbB OI{HaHcoBus. orqer r,rJrpt B
cilwafr, qe re3I'I orloBecrtBalvs. ca HeaAeKBarHt, r& MoAzqzrlzpaMe MgeHnero cnn.
Harnrare 3aKrIoqeHI'It ce ocHoBaBar Ha oAlrropcKrrre AoKtBareJIcrBa, ,,oJryqeH,n Ao
Aarara Ha oAI4TopcKrIfl HI'I AoKnaA. Btqeryr cr6nrnsl4Jrr4 ycnoBnx o6aue, Morar.rla
craHar npIItILIHa flpeAnpuxruero Aa rlpeycraHoBr.r (fynrcquour{paHero cu Karo
4efi crnarrls [peA[prrrrr4e.

' oIIeHtBaMe rlfJlocrHoro [peAcraBf,rre, crpyKTypa u crAHpj[(aHr.re na (puuancoBtrrr
orqer' BKJrroqvreJIHo oloBecrtBaHultna' u 4anu SnnaHcoBI,r.rIT orqer rlpeAcraBt
ocHoBorlonafarrlrlTe 3a Hero cAenKI{ n cs6urus. rro HaqI,IH, xofiro [ocrr.rra AocroBepHo
npeAcTaBrHe.

FIue rouynvr<zpaMe c 
'tnrJara, 

HaroBapeHll c o6rqo y[paBJreHr.re, HapeA c ocrruraJrrrre Bb,,pocu,
fiIraEr4paHr4l o6xsar 14 BpeMe 3a I'BlbttrreHr4e Ha oArrra rr cbrrlecrBeHr,rre Koucrararlr4rr or oplTa
BKJIIOIMTEJIIIO CbIIIECTBEHI4 HEAOCTTITbIII4

BpeMe Ha r,r3BsprrBarrxs. oT HaC OAlrT.

BbrperrrHr.rr KoHTpoJr, Kor,rro z4enrz(prqupaMe rro

A. e. c. r{nnrco Cranes
perrrcTpr{paH oAlrTop

28.03.2022 roa.
Ip. Byprac

aApec: rp. Byprac, rcn. capaQono
y.rr. Anron [InaHon, J\b32 a
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Текуща година Предходна година
1 2

Парични потоци от нестопанска дейност

А. Постъпления от нестопанска дейност

1 От коалиционни партньори за избори 744 

2 Държавна субсидия 215 317 

3 Дарения 101 1 

4 Разпоредителни сделки с имущество 21 

5 Членски внос 6 6 

6 Други 13 5 

Всичко постъпления от нестопанска дейност (А) 1 100 329 

Б. Плащания за нестопанска дейност

1 Плащания за услуги 1 081 287 

2 Преведени суми на водеща партия за избори 158 

3 Плащания,свързани с персонал 111 138 

4 Други плащания за нестопанска дейност 9 7 

Всичко плащания за нестопанска дейност (Б) 1 359 432 

Изменение на парични средства през периода (259) (103) 

B. Парични средства в началото на периода 292 395 

Д. Наличност на парични средства в края на периода 33 292

 Приложенията от стр.  5 до стр.  18 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:       Съставител: 

Бургас ,18 март  2022 год.

Иванка Чанева

Ръководител:

Валери Симеонов

 д.е.с. Динко Станев

      Регистриран одитор

а

ОТЧЕТ

за паричните потоци

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

за 2021 г.

Наименование на паричните потоци
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1. Информация за политическата партия  
 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ или Предприятието) е регистрирана с решение от 11.07.2011 г. 
на Софийски градски съд и е вписана в регистъра на политическите партии със 
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ”Шипченски проход”, № 63, сграда 2, 
ет.3. Решението е влязло в сила на 22.07.2011 год. и е обнародвано в бр.58 на Държавен 
вестник от 29.07.2011 год. 
 
ПП НФСБ е партия на българските граждани с избирателни права съгласно 
българското законодателство и осъществява своята дейност въз основа на 
Конституцията и законите на Република България. 
 
Уставът на ПП НФСБ е приет на учредително събрание, проведено на 17.05.2011 год., 
изменен и допълнен с Решение на конгреса, проведен на 28.10.2017 г.  
 
ПП НФСБ се представлява от Председателя - Валери Симеонов Симеонов. 
 
Средносписъчният брой на персонала за 2021 год. е 5 души (2020 год.: 11 души).  
 
Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството на ПП НФСБ на 18.03.2022 
година.  

 
2. База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи 
 
2.1. Общи положения 
 
Политическа партия НФСБ изготвя и представя финансовия си отчет в съответствие с 
изискванията на Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 год.) и Националните 
счетоводни стандарти (НСС), приети от Министерския съвет и приложими в Република 
България. 
 
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет, Ръководството е направило 
преценка на способността на ПП НФСБ да продължи своята дейност като действащо 
предприятие. При тази преценка е взета предвид цялата налична информация за 
предвидимото бъдеще, което е поне, но не е ограничено до дванадесет месеца от датата 
на баланса. 
 
Настоящият отчет е индивидуален финансов отчет на Предприятието.  
 
2.2. Функционална валута и валута на представяне на финансовия отчет 
 
Функционална валута е валутата на основната икономическа среда, в която едно лице 
функционира и в която главно се генерират и изразходват паричните средства. Тя 
отразява основните сделки, събития и условия, значими за Предприятието. 
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2.2. Функционална валута и валута на представяне на финансовия отчет 
(продължение) 
 
Предприятието води счетоводство и съставя финансовия си отчет в националната 
валута на Република България – български лев, възприет от Предпритието като 
функционална валута. От 01 юли 1997 год. левът е фиксиран към германската марка в  
съотношение 1:1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския 
съюз - към еврото, в съотношение 1: 1.95583. 
 
Настоящият финансов отчет е изготвен в хиляди лева. 
 
2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки 
 
Приложението на НСС изисква от Ръководството да направи някои счетоводни 
предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовия 
отчет, с цел определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи и разходи. Те се 
извършват въз основа на най-добрата преценка на Ръководството, базирана на 
историческия опит и анализ на всички фактори, оказващи влияние при дадените 
обстоятелства към датата на изготвяне на финансовия отчет. Действителните резултати 
биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет. 
 
2.4. Грешки през предходни отчетни периоди 
 
Грешки през предходни периоди са пропуски, неточности или несъответствия във 
финансовия отчет на Предприятието за предходни периоди, възникващи в резултат на 
пропусната или неправилно използвана надеждна информация. Това е информация, 
която е била налична към момента на одобрение за издаване на финансовия отчет или 
такава, за която се предполага, че е било възможно да бъде получена и използвана при 
изготвянето и представянето на този отчет. Грешки през предходни периоди могат да 
възникнат при признаването, оценяването, представянето или оповестяването на 
елементи от финансовия отчет. Те се коригират ретроспективно, като се преизчислява 
сравнителната информация или началните салда на активите, пасивите и капитала (в 
случаите, когато са възникнали през предходни периоди, за които не е представена 
информация във финансовия отчет). Корекцията се отразява в първия финансов отчет, 
одобрени за издаване след откриването им, като в тях се представя и баланс към 
началото на най-ранния сравнителен период. 
 
3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс и отчета за 

приходите и разходите 
 
3.1. Нетекущи (дълготрайни) материални и нематериални активи 
 
Дълготрайни материални и нематериални активи се признават като първоначално се 
оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена, мита и 
невъзстановими данъци, както и всички преки разходи за привеждането на актива в 
работно състояние и на мястото за предвидената му от Ръководството употреба. 
Предприятието е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите  
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3.1. Нетекущи (дълготрайни) материални и нематериални активи 
(продължение) 
 
активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се отчитат 
като текущ разход в момента на придобиването им. 
 
След първоначалното им признаване от 01 януари 2008 год. всички дълготрайни 
материални и нематериални активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с 
размера на начислената амортизация и евентуални загуби от обезценки.  
 
Последващи разходи се капитализират в стойността на актива, само ако отговарят на 
критериите за признаване на дълготраен актив. Всички други последващи разходи се 
признават текущо в отчета за приходите и разходите в годината, през която са 
възникнали.  
 
Амортизациите се начисляват на база на определения полезен живот, като 
последователно се прилага линейният метод. Амортизацията се начислява в отчета за 
приходите и разходите за текущия период . 
 
Начисляването на амортизацията започва през месеца, следващ месеца, в който активът 
е наличен за употреба и се прекратява от началото на месеца следващ месеца, в който 
амортизируемият актив е изваден от употреба. 
 
Не се начисляват амортизации на земите, разходите за придобиване на дълготрайни 
активи и напълно амортизираните активи. 
 
3.2.   Обезценка на дълготрайни материални активи 
 
Към датата на изготвяне на финансовия отчет Ръководството на Предприятието прави 
преценка дали съществуват индикации за обезценка на дълготрайните нематериални 
активи. В случай, че се установи, че такива индикации съществуват, се изготвя 
приблизителна оценка на възстановимата стойност на съответния актив.  
 
Възстановимата стойност е по-високата сума от нетната продажна цена и стойността му 
в употреба. Когато възстановимата стойност на даден актив (или на обект генериращ 
парични постъпления) е по-ниска от балансовата му стойност, последната се намалява 
до размера на възстановимата стойност. Загубата от обезценка се признава веднага като 
разход в отчета за приходите и разходите. 
 
3.3. Финансови инструменти 
 
Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно, както финансов 
актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения 
капитал в друго предприятие. 
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3.3. Финансови инструменти (продължение) 
 
Финансовите активи и пасиви се признават в счетоводния баланс, когато и само когато  
Предприятието стане страна по договорните условия на инструмента. Финансовите 
активи се отписват от счетоводния баланс, след като договорните права за 
получаването на парични потоци са изтекли или активите са прехвърлени и трансферът 
им отговаря на изискванията за отписване, съгласно изискванията на СС 32 Финансови 
инструменти. Финансовите пасиви се отписват от счетоводния баланс, когато и само 
когато са погасени – т. е. задължението, определено в договора е отпаднало, анулирано 
или срокът му е изтекъл. 
 
При първоначалното им признаване финансовите активи (пасиви) се оценяват по 
справедлива стойност и всички разходи по сделката, в резултат на която възникват 
финансовите активи (пасиви). 
 
За целите на последващото оценяване, в съответствие с изискванията на СС 32 
Финансови инструменти, Предприятието класифицира финансовите активи в 
категорията кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието. 
 
3.3.1. Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието   
 
Предоставените кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани 
или определими срокове за уреждане, които не се котират на активен пазар. В баланса 
на Предприятието активите от тази категория са представени като парични средства. 
 
Паричните средства за целите на съставянето на отчета за паричните потоци са 
паричните средства в брой и по банкови сметки.  
     
 3.3.2    Обезценка на финансови активи  
 
Към датата на изготвяне на финансовия отчет Ръководството на Предприятието прави 
преценка дали съществуват обективни индикации за обезценка на всички финансови 
актива. Финансов актив се счита за обезценен само тогава, когато съществуват 
обективни доказателства, че в резултат на едно или повече събития, настъпили след 
първоначалното му признаване, очакваните парични потоци са намалели.  
 
Загубата от обезценка на предоставените кредити и вземания, отчитани по 
амортизируема стойност, се изчислява като разлика между балансовата стойност и 
настояща стойност на бъдещите парични потоци, дисконтирани с първоначалния 
ефективен лихвен процент. Загубата от обезценка се признава в отчета за приходите и 
разходите. Тя се възстановява, ако последващото увеличение на възстановимата 
стойност може обективно да бъде обвързано с настъпване на събитие след датата, на 
която е била призната обезценката. 
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3.3. Финансови инструменти (продължение) 
 
3.3.3. Финансови пасиви по амортизируема стойност 
 
След първоначалното им признаване Предприятието оценява финансовите пасиви по 
амортизируема стойност. В баланса на Предприятието тези пасиви са представени като  
задължения към доставчици и задължения към финансови предпвриятия.  
 
Задълженията към доставчици 

Тези задължения възникват в резултат на получени услуги. Краткосрочните задължения 
не се амортизират. 
 
3.3.4 Собствен капитал  
 
Собственият капитал на ПП НФСБ към 31.12.2021 година, получен като разлика между 
приходите и разходите от регламентирана дейност през 2021 година е представен в 
баланса като допълнителни резерви и е отрицателна величина - 34 хил. лв. (2020 год.: 
228 хил. лв.). 
 
3.4.  Признаване на приходи и разходи  
 
3.4.1  Приходи и разходи за дейността 
 
Дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи и от държавна 
субсидия. 
 
Собствените приходи могат да бъдат приходи от членски внос, собствени недвижими 
имоти, дарения, лихви по парични депозити в банки, издателска дейност. 
 
Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от 
момента на паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при 
спазване на изискването за причинна и стойностна връзка между тях. 
 
Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото на 
получаване възнаграждение, намалено със сумата на всички предоставени отстъпки и 
включват брутните потоци от икономически ползи получени от и дължими на 
Предприятието.   
 
В случаите, когато резултатът не може да бъде надеждно оценен, приходът се признава 
само дотолкова, доколкото направените разходи са възстановими.  
 
Когато икономическите изгоди се очаква да възникват през няколко отчетни периода и 
връзката им с приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, 
разходите се признават в отчета за приходите и разходите на базата на процедури за 
систематично и рационално разпределение. 
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3.4.  Признаване на приходи и разходи (продължение) 
 
Държавната субсидия  се признава за приход, при наличие на достатъчно сигурност, че  
Предприятието ще спази условията и субсидията ще бъде получена. 
 
Приходите от дарения, които не са обвързани с условия се признават като текущ 
приход. 
 
ПП НФСБ е парламентарно представена партия до края на март 2021 год. След  
изборите за 45-то Народно събрание и последващите избори за 46-то и 47-мо НС, 
състояли се през 2021 год., Партията не е с представителство в българския Парламент. 
 
Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на 
начисляване и съпоставимост. Разходите за регламентирана дейност включват 
разходите, извършени за популяризиране на целите и дейността на предприятието. 
 
Административните разходи включват разходите за организация и управление на 
Предприятието. 
 
3.4.2.  Финансови  приходи и  разходи 
 
Разходите за лихви се начисляват в отчета за приходите и разходите за всички 
инструменти, оценявани по амортизируема стойност чрез използване метода на 
ефективния лихвен процент.  
 
Ефективният лихвен процент е този, при който се дисконтират очакваните бъдещи 
парични плащания или постъпления по време на живота на финансовия инструмент, 
или при определени случаи за по-кратък период, към нетната балансова стойност на 
финансовия актив или пасив. При изчислението на ефективния лихвен процент, 
Предприятието преценява паричните потоци, като взема предвид всички договорни 
условия на финансовия инструмент, но без да включва потенциални бъдещи кредитни 
загуби от обезценка. Изчислението включва такси, транзакционни разходи, премии или 
отстъпки, платени или получени между страните на договора, които са неразделна част 
от ефективния лихвен процент.  
 
3.5. Лизинг 
  
3.5.1. Финансов лизинг 
 
Финансов лизинг е лизингов договор, който прехвърля по същество всички рискове и изгоди, 
произтичащи от собствеността върху актива 
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3.5. Лизинг (продължение) 
 
Активите, придобити чрез финансов лизинг, се признават по по-ниската от тяхната 
справедлива стойност към датата на придобиване или настоящата стойност на минималните 
лизингови плащания. Първоначалните преки разходи, извършени от лизингополучателя, се 
включват в стойността на актива. Съществуващото задължение към лизингодателя се 
представя в баланса на Дружеството като задължение по финансов лизинг, което е равно на 
минималните лизингови плащания, дължими към датата на финансовия отчет.   
 
Финансовият лизинг поражда амортизационен разход за амортизируемите активи, както и 
финансов разход за всеки отчетен период. Амортизационната политика по отношение на 
амортизируемите наети активи е съобразена с тази по отношение на собствените 
амортизируеми активи. 
 
За целите на представянето на финансовите инструменти по категории, определени в 
съответствие с СС 32 Финансови инструменти, задълженията по финансов лизинг се 
класифицират в категорията финансови пасиви по амортизируема стойност. 
 
4. Приходи и разходи 
 
 31 декември 

2021 
хил. лв. 

31 декември 
2020 

хил. лв. 
  Приходи от коалиционни партньори за избори 745 - 
  Държавна субсидия 215 793 
  Приходи от дарения 101 1 
  Други приходи 30 10 
  Приходи от членски внос 6 6 
     
Общо  1,097 810 
 
 

 
За 2021 година полагащата се субсидия е в размер на 215 хил. лв. (2020 год.: 793 хил. 
лв.). 
 
Като приходи от коалиционни партньори за избори са отчетени получените суми, 
предназначени за плащане на разходи за избори, когато ПП НФСБ е партията, 
отговорна за отчетността по чл.164 от Изборния кодекс. 
 
Като други приходи са отчетени получени суми през 2021 година за ел. енергия от 
съвместното ползване на офиси с общ електромер - ИТН, първоначално отчетени като 
разход, с обща сума 9 хил. лв. (2020 год.: 10 хил. лв.) и приходите от разпоредителни 
сделки с имущество на Партията в размер на 21 хил. лв. (2020 год. няма). 
 
През 2021 година са получени приходи от членски внос 6 хил. лв. (2020 год.: 6 хил. 
лв.). 
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4. Приходи и разходи (продължение) 
 
През 2021 година ПП НФСБ е получила приходи от безусловни дарения от физически 
лица и средства от кандидати в партийните листи по време на избори в общ размер на 
101 хил. лв. (2020 год: 1 хил. лв). 
 
През 2021 и 2020 година няма реализирани финансови приходи. 
  
 
Разходите за материали включва 
  31 декември 

2021 
хил. лв. 

31 декември 
2020 

хил. лв. 
Предизборни и агитационни материали  124 9 
Гориво и РЧ   16 22 
Ел. енергия   14 7 
Ремонт и обзавеждане    5 5 
Канцеларски материали                                                                                                                                                                              3 2 
Венци и цветя    3 5 
Други    1 1 
Общо                                                                                                                166 51 

 
 
Разходите за външни услуги включват: 
 
 31 декември 

2021 
хил. лв. 

31 декември 
2020 

хил. лв. 
Медии 706 4 
Текущи наеми и рекламни площи 113 85 
Консултантски, одит и счетоводство 39 115 
Масови прояви 19 2 
Изплатени суми по ГД 9 7 
Телефонни и интернет 9 13 
Застраховки 7 4 
Пощенски и куриерски 7 - 
Реклама 7 - 
Други 1 1 
Общо: 917 231 
 
 
През 2021 год. са начислени разходи за амортизация в размер на 12 хил. лв. (2020 год.: 
13 хил. лв.).  
 
 
Разходите за работна заплата и ДОО за 2021 год. са в размер на 92 хил. лв. (2020 год.: 
127 хил. лв.). 
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4. Приходи и разходи (продължение) 
 
 
 
Другите разходи включват:  
 
 31 декември 

2021 
хил. лв. 

31 декември 
2020 

хил. лв. 
 
Преводи за избори на КП 

                        
154 

   
 - 

Командировки 5 2 
Местни данъци по договори за наем 3 12 
Данък МПС 2 6 
Други 1 1 
Субсидии за връщане на ДБ                                                                                                            - 476 
Дарения - 27 
Наеми за предходни периоди - 15 
Съдебни разходи - 4 
Общо: 165 537 
 
 
 
 
 
Финансовите разходи за 2021 год. са в размер на 2 хил. лв. (2020 год.: 3 хил. лв.). 
 
 
 
 
В резултат на разпоредителни сделки с имущество през 2021 год. е отчетена балансова 
стойност на отписани активи 5 хил. лв. (2020 год.: няма). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
за периода 01 януари  - 31 декември 2021година  

  
  
 

14 

5. Нетекущи (дълготрайни) активи 
 Програмни 

продукти 
хил. лв.   

Транп. 
средства 
хил. лв. 

Стоп. 
инвентар  

хил. лв. 

Общо 
 ДМА 

хил. лв. 

Отчетна стойност      
 
Салдо на 1 януари  2020 

2 93 

 
 

11 

 
 
                    106 

                                         
Придобити - - - - 
Салдо на 31 декември 
2020 

2 93 

 
 

11 

 
 

106 
Придобити - - - - 
Отписани - 9 11 20 
Салдо на 31 декември 
2021 2 84 

 
- 

 
86 

     
Натрупана 
амортизация 
   

  

Салдо на 1 януари  2020 2 61 3 66 
Начислена - 14 1 15 
     
Салдо на 31 декември 
2020 2 75 

 
4 

 
81 

Начислена - 10 2 12 
Отписана - 8 6 14 
     
 
Салдо на 31 декември 
2021 

2 77 

 
 
 
                    
 - 

 
 
 

                        
  79 

     
Балансова стойност към 
1 януари 2020 - 28 

 
7 

 
35 

Балансова стойност към 
31 декември 2020 - 18 

 
6 

 
24 

Балансова стойност към 
31 декември 2021 - 7 

 
- 

 
7 

 
 
Към 31 декември 2021 и 2020 год. е направен преглед от Ръководството на Предприятието на 
оценките на дълготрайните активи, за да се установи налице ли са условия за обезценка. В 
резултат на това е констатирано, че няма условия за обезценка на тези активи. 
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6. Депозити за избори 
 
Депозитите за участие в избори към 31.12.2021 год. в размер на 5 хил. лв. и  включват 
суми, преведени в ЦИК за проведените избори на 14.11.2021 год. (2020 год.: няма).  
 
 
  
7.         Разпоредителни сделки с имущество 
 
През 2021 год. са извършени разпоредителни сделки с активи на партията за 21 хил. 
лв., чиято балансова стойност е 5 хил. лв. (2020 год.: няма). 
 
 
8. Парични средства  
 
 31 декември 

2021 
хил. лв. 

31 декември 
2020 

хил. лв. 
   

Парични средства по банкови сметки 12 253 
Парични средства в брой 21 39 
   
Парични средства по баланс 33 292 
   
Общо парични средства по отчета  
за паричните потоци 33 292 
 
9. Данък върху печалбата  
 
Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, Предприятието не дължи 
данък върху печалбата за резултата от регламентирана дейност, поради което такъв 
данък не е начислен във финансовия отчет към 31 декември 2021 год. (2020 год.: няма).        
 
10. Задължения към доставчици 
 
Задълженията към доставчици към 31.12.2021 год. в размер на 79 хил. лв. включват 
задължения за получени услуги (2020 год.: 80 хил. лв.).   
 
11.        Задължения към финансови предприятия 
 
Предприятието не отчита задължения към финансови предприятия към 31.12.2021 год.  
(2020 год.: няма). 
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12. Задължения към персонала 
 
Към 31.12.2021 год. няма задължения по трудови и граждански договори (2020 год.: 7 
хил. лв.), поради освобождаване на персонала.   
 
13. Данъчни задължения  
 
Предприятието не отчита данъчни задължения към 31.12.2021 год. (2020 год.: 1 хил. 
лв.).   
 
14. Осигурителни задължения 
 
Предприятието не отчита осигурителни задължения към 31.12.2021 год. (2020 год.: 3 
хил. лв.).   
 
 
15. Финансови инструменти 
 
Балансовите стойности на активите и пасивите към 31 декември 2021 и 2020 година по 
категориите, определени в съответствие със СС 32 Финансови инструменти са както 
следва: 
 
Финансови активи 31 декември 

2021 
хил. лв. 

31 декември 
2020 

хил. лв. 
   

Предоставени кредити и вземания    
       Парични средства 33 292 

Общо 33 292 
 
 
 
Финансови пасиви 
 
 
 

31 декември 
2021 

хил. лв. 
  

31 декември 
2020 

хил. лв. 
 

Задължения към доставчици 79 80 
   

Общо 79 80 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
за периода 01 януари  - 31 декември 2021година  
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16.  Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях 

 
Обемите на сделките, осъществени със свързани лица за 2021 и 2020 година са, както 
следва: 
 
 
Свързано лице  31 декември 

2021 
 31 декември 

2020 
  хил. лв.  хил. лв. 
  Покупка на    

услуги 
 Покупка на  

 услуги 
Скат ТВ ООД  25  - 
Скат ООД  10  - 
Скат транс ООД  3  38 
Общо   38  38 
     
 
 
 
 
 
Към 31 декември 2021 година няма неуредените разчети със свързани лица (2020: 2 хил. лв.).  
 
 
Свързани лица  31 декември 

2021 
 31 декември 

2020 
  хил. лв.  хил. лв. 
 
 

 

 Задължения 
 

 

 Задължения 
 

 
Скат транс ООД  -  2 
Общо   -  2 
 
През 2021 и 2020 год. няма начислени възнаграждения на членовете на органите на 
управление, както и сделки с тях и административния персонал.  
 
 
 
17. Условни вземания и задължения 
 
Срещу ПП НФСБ няма заведени правни искове. 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
за периода 01 януари  - 31 декември 2021година  
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18. Събития след датата на баланса 
 
На 24.02.2022 год. започва военен конфликт между Русия и Украйна, който продължава 
и до датата на изготвяне на настоящия финансов отчет. Ръководството не очаква 
съществени ефекти от конфликта върху Предприятието.       
 
На 13.03.2020 год. в Република България е обявено извънредно положение, свързано с 
пандемията, причинена от коронавирус (SARS-CoV-2), което е отменено на 13.05.2020 
год. и от тази дата е обявена извънредна епидемична обстановка, като последното 
удължаване е до 31.03.2022 год. Това не поражда съществени ограничения в дейността 
на Предприятието.  
 
Ръководството е направило анализ на безпрецедентната ситуация и взема 
необходимите мерки за продължаване на дейността по време и след отпадане на 
горните извънредни ситуации.      
 
След датата на финансовия отчет до датата на одобряването му не са настъпили други 
значими за дейността на Предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на 
които би повлияло върху вярното и честно представяне на финансовия отчет. 
 
 
 
 
 
  



Предоставен 

безвъзмездно от 

Министерски 

съвет/Областен 

управител/Кмет на 

община

№ на договора дата на 

влизане в 

сила на 

договора

срок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

гр Велико Търново, ул Христо

Ботев №15 стая 103 Обл. управител

доп.спораз. от 

30.08.2019г до края на НС 159,31 159,31 159,31 да ДНИ 49,59 и ТБО 109,72

Прекратен на 05.08.2021 год.

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна сметка 609

159,31 159,31 159,31

159,31 159,31 159,31

1

ОБЩИНА АЙТОС ул.

Щерю Русев №4

кмет на общината 31.07.2019 г.

полагане клетва

45-то НС 115,24 115,24 0,00

ел.енергия-110,57 вода-4,67

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна сметка 601

Прекратен на 10.05.2021

2

ОБЩИНА КАРНОБАТ

ул Г.Димитров 24

кмет на общината 30.07.2019 г.

следващи 

избори 47,55 47,55

0,00

Прекратен на 16.04.2021 год

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна с/ка 601 -ел.енергия-47,55

лв.     

3

ОБЩИНА БУРГАС

гр.Бургас,ул.Васил Левски кмет на общината 30.07.2019 г.

следващи 

избори

148,61 148,61 0,00

ДБП има,но не разполагаме с него,платени

са ТБО-148,61 Eксплоатационните разходи

са отчетени по счетоводна сметка 609

Прекратен на 30.07.2021

4

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

гр.Поморие, ул Княз Борис 1 70А кмет на общината 22.02.2020г

следващи 

избори
0,00 0,00 0,00 Прекратен на 10.08.2021 год.

311,40 311,40 0,00

Изх. № ....................../.....................

ПП НФСБ“

С П Р А В К А № 1А

за предоставените безвъзмездно на ПП „НФСБ“ 

помещения държавна и общинска собственост за периода от 01.01.2021 г. До 31.12.2021 г. и начислени и изплатени експлоатационни разходи, ако има такива

№ Населено място и адрес на имота,

държавна или общинска

собственост

 Сключен договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване 

Начислени 

експлоатационни 

разходи към 31.12.2021 

г.

(ел.енергия, вода, 

отопление, ТБО, данък 

недвижими имоти, 

текущи ремонти, други)

 (лв.)

Изплатени 

експлоатационни 

разходи през 2021 г. 

(ел.енергия, вода, 

отопление, ТБО, данък 

недвижими имоти, 

текущи ремонти, 

други)

 (лв.)

Остатък за 

плащане на 

експлатационни 

разходи към 

31.12.2021 г. 

(лв.)

Партидите за 

експлоатационните 

разходи 

прехвърлени ли са 

на партията?

(Да/не)

Забележка:

1. Дата на прекратяване на договор през ……. г.;

2. Изплатен остатък за експлоатационни разходи

през м…. 2021 г.          

4. Eксплоатационните разходи са отчетени по

счетоводна сметка …....

5. Други пояснения……..

I. Предоставени помещения държавна собственост по области

2. Област Велико Търново

Общо за област Велико Търново

Всичко разходи за помещения държавна собственост:

II. Предоставени помещения общинска собственост по общини

ОБЛАСТ БУРГАС

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ БУРГАС

ОБЛАСТ ВАРНА



1

ОБЩИНА ВАРНА

гр.Варна,ул.Славянска1.3.5 партер Зап.1060 от 13.03.2020г края на 44-то НС
0,00 282,32 0,00

Прекратен на 13.08.2021 год.

ТБО и ДНИ за 2020 год. 

2

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

гр.Провадия, ул.Св.Св.Кирил и

Методий №31 А ет.1 помещ.№2 кмет на общината от 08.01.2020г края на 44-то НС

0,00 0,00 0,00 Прекратен към 01.04.2021 .

0,00 274,19 0,00

1

ОБЩИНА ВИДИН

гр. Видин, ул.Градинска 7 ст.2 и

ст.3 кмет на общината от 01.08.2019г края на 44 НС

11,24 11,24 0,00

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна сметка 601-ел.енергия– 

11,24 Прекратен на

04.08.2021

11,24 11,24 0,00

1 ОБЩИНА СВИЩОВ кмет на общината 27.06.2019 г. 1 ГОДИНА

269,81 269,81 0,00

ТБО -2020 – 47,25 и 2021 – 222,56 Липсва

договор за безвъзм.ползване.

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна сметка 609. Липсва ППП

Прекратен на 05.08.2021 год.

1 ОБЩИНА СТРАЖИЦА кмет на общината 15.05.2017 г. края на 44 НС 0,00 0,00 0,00

Липсват докум.за безв.предоставяне.

Прекратен към 01.09.2021 год.

11,24 11,24 0,00

1

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

гр. Севлиево кмет на общината от 24.09.2019г края на 44 НС
0,00 0,00 0,00 Прекратен на 11.08.2021 год.

2

ОБЩИНА ТРЯВНА

гр.Трявна кмет на общината от 06.12.2019г края на 44 НС
0,00 0,00 0,00 Прекратен към 02.08.2021 год .

0,00 0,00 0,00

1

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

гр. Генерал Тошево кмет на общината 539/31.05.2017 края на 44 НС

123,59 123,59 0,00

ТБО – 123,59 Eксплоатационните разходи

са отчетени по счетоводна сметка 602.

Прекратен на 30.08.2021

123,59 123,59 0,00

1

ОБЩИНА ДУПНИЦА гр.

Дупница, ул Николаевска 17 ет.1 кмет на общината от 16.12.2019г края на 44 НС

0,00 275,00 0,00
ел.енергия – 275 лв. Прекратен

на 12.04.2021 год.

2

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Кюстендил кмет на общината От 03.05.2017 края на 44 НС

123,68 123,68

ел.енергия -2020 – 21,84 лв.; 2021 год. -

101,84 лв. Eксплоатационните разходи са

отчетени по счетоводна сметка 601

Прекратен на 12.08.2021 г.

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ВАРНА

ОБЛАСТ ВИДИН

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ВИДИН

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Общо за област Велико Търново

ОБЛАСТ ГАБРОВО

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ



123,68 398,68 0,00

1

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

гр.Плевен кмет на общината от 24.01.2019г края на 44 НС

301,46 301,46 0,00

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна сметка 609 -ТБО – 301,46 за

2019 и 2020 год. Прекратен

на 20.04.2021 год.

301,46 301,46 0,00

1

ОБЩИНА ПЕРНИК

гр.Перник кмет на общината от 12.06.2020г края на 44 НС

281,50 281,50 0,00

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна сметка:609- ТБО 88,94 –

2020-37,59 лв.; 2021-51,35 лв. ДНИ -27,36

2020 – 11,57лв.;2021-15,79лв. ; по с/ка 601 -

148,20 ел.енергия и вода; по с/ка 602- 17 лв.

Топлоенергия. Прекратен на

01.08.2021 год.

281,50 281,50 0,00

1

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

гр. Асеновград кмет на общината от 29.08.2020г края на 44 НС 0,00
0,00 0,00

2

ОБЩИНА КАРЛОВО гр.

Карлово Договор от 01.09.2020 края на 44 НС 0,00 0,00
0,00

3
ОБЩИНА ПЛОВДИВ          

Пазарище
Договор 20.01.2021 г.

края на 44 НС 0,00 0,00 0,00 Прекратен към 26.08.2021 год.

4

ОБЩИНА ПЛОВДИВ гр.

Пловдив,ул.Батенберг Договор 947 21.12.2020 г. края на 44 НС 143,83

143,83 0,00

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна сметка 601 -ел.енергия-

143,83 лв. Прекратен на

26.11.2021 год.

143,83 143,83 0

1

ОБЩИНА РАЗГРАД

гр.Разград ул. Цар Калоян

пл.Демокрация 2 Дог 293 от 12.11.2020г края на 44 НС 0,00

0,00 0,00
Прекратен на 07.09.2021 год.

0,00 0,00 0,00

1

ОБЩИНА РУСЕ гр.

Русе, ул Княжевска 33 кмет на общината от 08.09.2020г края на 44 НС 0,00
0,00 0,00

Прекратен на 11.08.2021 год.

0,00 0,00 0,00

1

ОБЩИНА КОТЕЛ гр.

Котел, ул Проф.Павлов кмет на общината от 12.03.2020г края на 44 НС 0,00
0,00 0,00

Прекратен на 30.07.2021 год .

1

ОБЩИНА Сливен

с.Бяла кмет на общината от.15.07.2020 края на 44 НС 0,00
0,00 0,00

Прекратен на 18.05.2021 год.

0,00 0,00 0,00

2

ОБЩИНА ЧИРПАН гр.

Чирпан ул.В.Кънчев 1,ет.1 кмет на общината от 30.07.2019г края на 44 НС 0,00
0,00 0,00

Прекратен на 08.02.2022 год .

0,00 0,00 0,00

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ОБЛАСТ РАЗГРАД

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ОБЛАСТ РУСЕ

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ РУСЕ

ОБЛАСТ СЛИВЕН

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ СЛИВЕН

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА



1

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

гр. Търговище, СЗ Дечко Стефанов

ет. 2 ст. 5
кмет на общината

Дог Д-Н-

22/13.03.2018 г.

края на 44 НС 176,27 176,27

0,00

Прекратен на 06.01.2022 год.

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна сметка 601 – 176,27

ел.енергия.       

0,00 0,00 0,00

1

ОБЩИНА КАСПИЧАН

гр. Каспичан кмет на общината от 31.03.2020г края на 44 НС 0,00 0,00
0,00

Прекратен на 01.09.2021 год.

0,00 0,00 0,00

1

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

гр.Димитровград кмет на общината от 18.06.2020г края на 44 НС 911,97 911,97 0,00

Eксплоатационните разходи са отчетени

по счетоводна сметка 609 -ДНИ- 180,56

ТБО-722,32; и по с/ка 601

ел.енергия,вода-9,09                        

Прекратен на 14.10.2021 год.

2

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

гр. Харманли, ул Никола Петков кмет на общината от 17.09.2019г края на 44 НС 0,00 0,00 0,00 Прекратен на 20.04.2021 год .

№1,ет1 и ет3

911,97 911,97 0

1

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

гр.Благоевград кмет на общината от 01.04.2020г края на 44 НС 0,00 0,00 0,00 Прекратен на 14.04.2021 год.

0,00 0,00 0,00

2219,91 2769,10 0,00

2379,22 2928,41 159,31

Източници на информация:

Изготвил: Представляващ/и:  

                           (подпис, име и фамилия)

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН

ОБЛАСТ ШУМЕН

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ШУМЕН

(подпис, име и фамилия)

ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Всичко разходи за помещения общинска собственост:

Общо разходи за помещения държавна и общинска собственост (I. + II.):



Наемодател
№ на договора 

и дата на 

влизане в сила 

срок

месечна 

вноска,         

вкл. ДДС

(лв.)

31.12.2020 г. само за 2021 г.
внесен наем 

през 2021 г. 

в това число 

внесен само 

за 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

гр. София, ул.

Георги Сава

Раковски 134

областен 

управител
Дог 10.01.2018г. 4 год. 3 036,00 лв. 51 612,00 лв. 15 180,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 66 792,00 лв.

Съдебни спорове.

Прекратен на 30.11.2021 год. 

Наемът е отчетен по с-ка 602

51612,00 15180,00 0,00 0,00 66792,00

1

гр.Велико 

Търново 

ул.Христо Ботев

15

областен 

управител

Дог 22.02.2017 

Доп.спор.от 

30.08.2019

4 год. 137,76 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв.
Прекратен договор на 05.08.2021 

год.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51612,00 15180,00 0,00 0,00 66792,00

Изх. № ....................../.....................

ПП „НФСБ.“

С П Р А В К А № 1

за извършените разходи за наеми на предоставени помещения - държавна и общинска собственост 

на ПП „НФСБ“ за периода от 01.01.2021 г. До 31.12.2021 г.

№
 п

о
 р

ед

Населено 

място и адрес 

на имота, 

държавна или 

общинска 

собственост

 СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА НАЕМ 

(областен управител/кмет на община)  

ДЪЛЖИМ НАЕМ 

(с ДДС, в лева)

ВНЕСЕН НАЕМ 

(с ДДС, в лева)
Остатък за 

плащане 

към 

31.12.2021 г. 

(лв.)

Забележка:

1. Дата на прекратен договор през

………. г.;

2. Изплатен остатък през м…. 2021 г.          

3. Наемът е отчетен по счетоводна

сметка …....

4. Други пояснения……..

I. Предоставени помещения държавна собственост по области

Област СОФИЯ

Област Велико Търново

Всичко разходи за помещения държавна собственост:

II. Предоставени помещения общинска собственост по общини

Община ВАРНА



1

гр. Варна ул.

Славянска 1, 3,

5 партер

кмет на 

община

15.04.2014 г.;    

1/13.08.2014 г. Дог. 

от 29.07.2019 г.;  

Дог. за 

безвъзмездно 

отдаване № 

Д20000329ВН от 

13.03.2020

до края на 

мандата на 

44 НС

96,08 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв.
1.Прекратен договор от 13.08.2021 

год.         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

гр. Стражица

ул. Ангел

Каралийчев 21

кмет на 

община

 Заповед № 741 от 

16.05.2017 и дог от 

17.05.2017 г.;         

писмо 

изх.№1120/09.02.201

8 г.

до края на 

мандата на 

44 НС

10,30 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 1. Прекратен  от 01.09.2021       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

гр. Карлово, 

ул.“Криволак“ 

№ 12, 

помещение 1 на 

ет.2

кмет на 

община

Дог № 299 от 

29.12.2017 г.
4 год. 12,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв.

1. За 2021 се ползва безвъзмездно. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
гр. Пловдив, 

Пазарище

кмет на 

община

Дог. 21ДГ-

40/20.01.2021 г.

до изтичане 

на мандата 

на 44 НС

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. Прекратен на 26.08.2021 год.

2

гр. Пловдив, 

ул.Княз 

Александър 

Батенберг 27

кмет на 

община
21.12.2020 г. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. Прекратен на 26.11.2021 год.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

гр. Разград, ул.

Н.Й.Вапцаров 

№ 12 ет. 1

кмет на 

община

Дог              АО-03-

02-120/11.06.2018г.
4 год. 70,45    0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 1. Прекратен е на 07.09.2021год.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вс разходи за община Варна

Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Вс разходи за община Велико Търново

Община КАРЛОВО

Вс разходи за община Карлово

Община ПЛОВДИВ

Вс.разходи за община Пловдив

Община РАЗГРАД

Вс разходи за община Разград

Община РУСЕ



1
гр. Русе, ул.

Княжеска 33

кмет на 

община

дог 5814/17.10.2017 

г.

до изтичане 

на мандата 

на 44 НС

25,66 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв.
1. прекратен дог. считано от 

19.08.2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

гр.Котел
кмет на 

община

Дог Д-Н-

22/13.03.2018 г.

до 

изтичане 

мандата на 

44 НС

12,01 лв. 0,00 лв. 49,00 лв. 49,00 лв. 49,00 лв. 0,00 лв.

1. Прекратен договор към 

30.07.2021г.                        2.Платени 

наеми за :2021 -49 лв., за период 04-

07.2021 год.     3.Наемът е отчетен 

по с-ка 602

0,00 49,00 49,00 49,00 0,00

1

гр. Самоков,

сграда на

бившия ОбС

ет.3

кмет на 

община

Дог ОП-

476/07.05.2014 г.; 

Анекс от 10.05.2016 

г.;  Анекс 13.03.2018 

г.

до 

изтичане 

мандата на 

44 НС

16,80 лв. 16,80 лв. 0,00 лв. 16,80 лв. 0,00 лв. 0,00 лв.
1. Прекратен договор към 

25.06.2021г.                        

2

гр. Чирпан, уч.

Васил Кънчев

№ 1, ет. 1

кмет на 

община
 181/29.06.2018 г.

до края на 

мандата на 

44 НС

4.25 и 5.6 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 1. Прекратен на 08.02.2022 год.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

гр.Трявна
кмет на 

община

Дог Д-Н-

22/13.03.2018 г.

до 

изтичане 

мандата на 

44 НС

12,01 лв. 37,46 лв. 0,00 лв. 37,46 лв. 0,00 лв. 0,00 лв.

1.Прекратен на 02.08.2021 год.

2.Наемът е отчетен по с-ка 602

наем м.10.2019 год.-18,73

платени наеми м.09 и м.10.2019

год. 
37,46 0,00 37,46 0,00 0,00

1

гр. Търговище,

СЗ Дечко

Стефанов ет. 2

ст. 5

кмет на 

община

Дог Д-Н-

22/13.03.2018 г.

до 

изтичане 

мандата на 

44 НС

12,01 лв. 244,97 лв. 115,28 лв. 360,25 лв. 115,28 лв. 0,00 лв.

1. Прекратен договор към 

06.01.2022г.

2.Платени наеми за :2019 -72,05; 

2020 -172,92 лв.; 2021-115,28 лв.      

Наемът е отчетен по с-ка 602

244,97 115,28 360,25 115,28 0,00

Вс разходи за община Русе

Община КОТЕЛ

Вс разходи за община Котел

Община САМОКОВ

Вс.разходи за община Самоков

Община СТАРА ЗАГОРА

Вс.разходи за община Стара Загора

Община ТРЯВНА

Вс разходи за община Трявна

Община ТЪРГОВИЩЕ

Вс разходи за община Търговище



1

гр.Димитровгра

д

кмет на 

община

Дог Д-Н-

22/13.03.2018 г.

до 

изтичане 

мандата на 

44 НС

12,01 лв. 247,94 лв. 0,00 лв. 247,94 лв. 0,00 лв. 0,00 лв.

1. Прекратен договор към14.10.2021 

г.

2.Платени наеми за :2019 -177,10 

лв.; 2020-70,84 лв.                  Наемът 

е отчетен по с-ка 602

247,94 0,00 247,94 0,00 0,00

1

община Тунджа - 

село Бояджик,  - 

помещение, 

находящо се в 

УПИ II  253 -  

ет.1 от 2МС 

кмет на 

община
От 29.12.2020 1 год.                 -   лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. Прекратен на 10.08.2021 г.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

530,37 164,28 694,65 164,28 0,00

52142,37 15344,28 694,65 164,28 66792,00

Изготвил: Представляващ/и:  

Всичко разходи за помещения общинска собственост:

Общо разходи за помещения държавна и общинска собственост (I. + II.):

(подпис, име и фамилия)           (подпис, име и фамилия)

Община ДИМИТРОВГРАД

Вс разходи за община Димитровград

Община ЯМБОЛ

Вс разходи за община Ямбол



№ ЕГН
Постоянен 

адрес 

Дата на 

договора/  

акта за 

дарение

Вид на 

дарението 

(парично/ 

непарично)

Цел на 

дарението 

(без 

условие/ 

под 

условие)

Размер на 

дарението в 

лева      

(за парични 

дарения)

Стойност на 

дарението      

в лева 

(за непарични 

дарения)

1 3 4 5 6 7 8 9

в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2021 г.,

представляваната от мен политическа партия е получила дарения от:

ГР.СОФИЯ,БУЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 63,З-Д ЕЛЕКТРОНИКА,2

I. Физически лица

(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия, съгласно 

последно решение на Софийски градски съд за регистрация на партията)

Декларация

по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

176129116

(пълно наименование на политическата партия)

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

Седалище и адрес на управление

Дарител      

(име, презиме, фамилия)

2

Политическа партия

БУЛСТАТ

Долуподписаният

Постоянен адрес

ЕГН

1



1 28.6.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

2 28.6.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

3 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ 5.4.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
2000

4 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ 6.4.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
4500

5 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ 5.7.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
30000

6 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ 24.9.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
2000

7 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ 22.10.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
20000

8 ДАНЧО ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ 22.3.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
12000

9 ДИЯНА СЛАВЧЕВА ФЪРТУНОВА 17.6.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

10
ИВАЙЛО ХАРАЛАМПИЕВ 

СТАМАТОВ
15.6.2021 ПАРИЧНО

ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

11 ИВАН СТОЯНОВ КУЗМАНОВ 13.10.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
4000

12 ИВАН СТОЯНОВ КУЗМАНОВ 13.10.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
6000

13 КОСТАДИНКА МАТЕВА ЯНКОВА 15.6.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

14
МАРИЯ АНДРЕЕВА ЦАРЕВА-

ДИМИТРОВА
25.6.2021 ПАРИЧНО

ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

15 МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ЛЕФТЕРОВА 15.6.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

16 СЕВДАЛИНА НИКОЛОВА ПЕНЕВА 25.6.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

17 СТОЙЧО НИКОЛОВ ИВАНОВ 28.6.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

18 СТОЯНКА КАЛЧЕВА МАРЧОНОВА 25.6.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

19 ХРИСТИЯН РАДЕВ МИТЕВ 15.10.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

БОЯН ДИЯНОВ ДЯНКОВ

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА 

КАЛОЯНОВА

2



20 25.6.2021 ПАРИЧНО
ЗА 

ДЕЙНОСТТА
650

№ ЕИК
Адрес на 

управление

Дата на 

договора/  

акта за 

дарение

Вид на 

дарението 

(парично/ 

непарично)

Цел на 

дарението 

(без 

условие/ 

под 

условие)

Размер на 

дарението в 

лева      

(за парични 

дарения)

Стойност на 

дарението      

в лева

 (за непарични 

дарения)

1 3 4 5 6 7 8 9

Дата :28.03.2022

Юридическо лица/ЕТ  

(наименование)

2

II. Юридически лица и/или еднолични търговци

Декларатор:

ЯНА ДРУМЕВА МАРКОВА

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.

3
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