
ОТЧЕТ

за получените и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на народни 
представители

на  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 /пълно наименование на политическата партия/коалиция/инициативен комитет/

 /в лева/
№ 
по 
ред

Наименование на приходите и разходите Размер на 
прихода

Размер на 
разхода

1 2 3 4
І Получени средства

1
Собствени средства, съгласно ограниченията и 
обхвата на чл. 23, ал. 1 от ЗПП

2 Банкови заеми
3 Средства от получена държавна субсидия 769108.33
4 Дарения от физически лица /Приложение № 1/ 230600.00

Общо: 999708.33
ІІ Изразходвани средства
1 Депозит за участие (чл. 49а от ЗИНП) 50000.00

2 Изразходвани средства за пропагандни и 
агитационни материали: 161887.03

2.1.  за плакати, листовки, брошури, дипляни 161887.03

2.2. за рекламни табла и съоръжения, билбордове

3

Изразходвани средства за регистрация за участия в 
изборите за хонорари, за консултантски услуги,  за 
социологически проучвания, за застъпници и други 
подобни разходи. 

4
Изразходвани средства за масови прояви (митинги, 
събрания, концерти, дискусии, и други прояви), 
наеми на помещения и командировки 104629.32

5

Изразходвани средства за реклама:
съобщения в печата, телевизионни предавания, 
радиопредавания и други разходи за медийни 
изяви, реклами: 500273

5.1.
Изразходвани средства за рекламно време в БНТ и 
БНР 
/Приложение № 2/ 95231.00



г  от  банка извлечения за банковите сметки, съгласно чл  ал от ЗИНП

5.2.
Изразходвани средства за рекламно време в частни 
телевизии и радио станции 
/Приложение № 3/ 134550.03

5.3.
Изразходвани средства за реклама в печатни 
издания 
/Приложение № 4/ 183625.54

5.4.

Разходи за рекламни табла и съоръжения 
(билбордове) за предизборната кампания за 
избиране на народни представители 
/Приложение № 5/ 86867.32

6 Пощенски, телеграфни, телефонни и телексни 
такси и други подобни разходи. 49279.36

7 Други разходи: 133639.62

7.1.  - Заплати и осиг.вноски 58507.29

7.2.  - Дарения, горива, ел.енергия, ком. И др. 75132.33
Общо: 999708.33

Забележка: 1. Към отчета да се приложат:
а/ списъка на дарителите - физически лица - Приложение № 1
б/ декларации за произхода на средствата, съгласно чл. 71, ал. 5 от ЗИНП
в/ заверени от обслужващата банка извлечения за банковите сметки, обслужващи предизборната 
кампания, към 15.06.2009 г.
г/ заверени от обслужващата банка извлечения за банковите сметки, съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗИНП/ заверени обслужващата . 73, . 1 
2. В отчета се включват и обобщават приходите и разходите за предизборната кампания на централното 
управление и териториалните структури на партиите.

Съставил:   З. Абазова                            
Ръководител: А.  
Доган
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