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ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА 

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ ЗА 2018 Г. 

През 2018 г. ПП „Народна партия свобода и достойнство“ участва активно 
в обществено политическия живот в страната, като извънпарламентарна 
политическа сила, без държавна субсидия. По различни въпроси, 
партията е излязла с 32 позиции в медиите , и 24 политически декларации 
засягащи разчлени въпроси от обществен интерес. Членове на 
ръководството взеха участие в 7 конференции и 2 кръгли маси 
организирани от други политически субекти и НПО. 
 
И през 2018 година усилията на партийното ръководство бяха  насочени 
към изпълнение на решенията от Първия редовен национален конгрес 
проведен през ноември 2016 и решенията на Националния 
координационен съвет, разширяване и укрепване на структурите по 
места, засилване влиянието на НПСД в обществено- политическия живот 
на страната.  

През годината бяха проведени 8 (осем) заседания на Изпълнителния 
политически съвет. 

 
ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

През 2018 година ПП „Народна партия свобода и достойнство“ развива 
дейността си със средства, осигурени от членския внос и налични 
собствени парични средства. 

ПРИХОДИ 
НПСД спазва законовите разпоредби относно забрана за извършване на 
стопанска дейност, както и за учредяване, и участие в търговски 
дружества и кооперации. По тази причина в Годишния финансов отчет 
за 2018 година не са отчетени инвестиции, като дългосрочни финансови 
активи. 
За периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. Партията отчита приходи от 
членски внос в размер на 7 хил.лв. 

Не са получавани дарения и не са отчетени приходи от такива. 

РАЗХОДИ 
Разходите за регламентирана дейност са в размер на 1 хил.лв., са 
свързани с организационната дейност на партията: счетоводни услуги. 
През 2018 година НПСД не е правила дарения. 
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Административните разходи са в размер на 22 хил.лв. и включват: 
издръжката на Централния партиен офис; материали, куриерски и други 
услуги. 
 
Финансовата година приключва с отрицателен финансов резултат в 
размер на 16 хил.лв., който е отразен в баланса като други резерви. 
 
 
ВЗЕМАНИЯ 
Вземанията са в размер на 23 хил.лв., представляващи вземания от 
подотчетни лица.  
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
ПП НПСД отчита задължения в размер на 1 хил.лв. представляващи 
задължания към държавния бюджет за данък по ЗДДФЛ. 
 
 
СОБСТВЕН КАПИТАЛ 
Отчетът за собствения капитал е изготвен в съответствие със СС 9. 
 
Основният капитал, неизискващ регистрация и представляващ 
учредителни вноски, е в размер на 301 хил.лв. 
Към 31.12.2018 г. като изменение в капиталовата структура (намаление) 
е посочен текущият финансов резултат в размер на 16 хил.лв. 
 
СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 
Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му 
за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, 
от които да възникват специални оповестявания, съгласно изискванията 
на СС 10. 
Годишният финансов отчет е изготвен от специализирана счетоводна 
фирма, като по форма и съдържание е съобразен с изискванията на чл. 
34 от Закона за политическите партии. Включени са всички изискуеми се 
елементи и приложението към него, съгласно изискването на Закона за 
счетоводство и НСС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
доц. д-р Орхан Исмаилов
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