Отчет

на

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(пълно наименование на политическата партия, съгласно регистрацията в СГС)
за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04 АПРИЛ 2021 Г.

в лева
1. Н11бр11н111 средства !111 ф111н11нс111р11не на пред111!1борн11та камп11ни11:

1 182 662,75
454 444,74
728 218,01

1. Собствени средства на политическата партия, в т. ч. получени от:

1.1 Членски внос
1.2 Държавна субсидия
1.3 Собствени недвижими имоти
1.4 Стопанска дейност, регламентирана в чл. 22, ал. 1 от Закона за политическите партии
1.5 Банкови заеми
1.6 Други приходи
2. Дарения от физически лица, юридически лица и еднолични търrовци (Приложения П 1.1 и П 1.2)

2.1. Размер на получените парични дарения
2.2.Стойност на получените непарични дарения - стоки, услуги, рекламни материали и др.
3. Средства на издигнатите от партията кандидати (Пр111ложение П 2)
3.1. Размер на предоставените парични средства
3.2.Стойност на предоставени непарични средства - стоки, услуги, рекламни материали и др.
4. Средства за медийни пакети, предоставени по реда на чп. 178 от Изборния кодекс
o&q рuмер и■ н■lран111'8 ql8ДClllll 88 фмн11С11ра• н nред11181арнат• квммн• (т. 1 -т А)

1182 662,7f

11. Извършени разходи за предизборната кампания:
1. Разходи за материали

1.1. Канцеларски материали
1.2. Гориво
1.3. Други материали
2.Разходи за външни услуги

2.1. Разходи за медийни услуги от:
2.1.1 Печатни медии (вестници, списания и други периодични издания)
2.1.2 Електронни медии (лицензирани или регистрирани обществени или търговски доставчици за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги)
2.1.2.1 Българска национална телевизия (БНТ)
2.1.2.2 Други доставчици за аудио-визуални медийни услуги
2.1.2.3 Българско национално радио (БНР)
2.1.2.4 Други доставчици за радиоуслуги
2.1.3. Електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги.
2.2 Разходи за социологически проучвания
2.3 Разходи за консултантски услуги

1от2

164 373,15
6 053,56
18 082,74
140 236,85
1 017 049,25
277 916,87
74 853,59
153 735,92
14 256
63 674,4
2 526
73 279,52
49 327,36

