ПП „Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД)

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА
ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ ЗА 2015 г.
След подписването на коалиционното споразумение и съставянето на
проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на
България между Реформаторския Блок (РБ) и ПП ГЕРБ в края на 2014
година, ПП „Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД) излъчи и свои
членове в политическите кабинети на министри - представители на
Реформаторския Блок в изпълнителната власт. Основните ни усилия, като
съуправляваща партия, бяха насочени към изпълнение на предизборните
ангажименти на РБ, коалиционното споразумение и програмната декларация
за ключовите приоритети на новото правителство и реформите в съдебната
власт, образованието, здравеопазването, в системите за сигурност и борбата
с корупцията.
През годината бяха проведени 3 /три/ заседания на Националния
Координационен Съвет (НКС) и 21 /двадесет и едно/ заседания на
Изпълнителния Политически Съвет (ИПС) на НПСД. Въпреки изострената
вътрешна конкуренция, организационната и политическата дейност на ПП
НПСД беше насочена към доизграждането, консолидацията и ефективното
функциониране на Реформаторския Блок, в т.ч. и подготовката за успешно
явяване на предстоящите местни избори за общински съветници и за
кметове.
На проведените на 25.10.2015 г. местни избори за общински
съветници и за кметове ПП НПСД взе участие, като част от коалицията от
партии Реформаторски Блок, към която коалиция се присъедини и ПП
„Българска нова демокрация“ (БНД).
НПСД имаше свои кандидати за кметове в 17 общини и кандидати за
общински съветници в повече от 110 общини. В резултат на добрата
предизборна кампания по места, въпреки ограничените ресурси и усилената
работа на предизборния щаб, РБ се представи успешно, получавайки
приблизително 8,8% или 250 000 от гласовете на избирателите. Блокът
затвърди ролята си на значим политически субект, надграждайки своите
резултати, в сравнение с последните парламентарни избори. Приносът на
НПСД към този резултат се изразява в един избран общински кмет и над 40
общински съветника в 24 общини на страната.
Основните задачи, които стоят пред НПСД за 2016 година остават
структурното укрепване на партията, запазването целостта на РБ и
финализирането на важните реформи, които да доведат до по-бързото
подобряване на живота и условията в страната, както и на нейното
международно доверие и авторитет.
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ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
През 2015 година НПСД развива своята дейност със средства,
осигурени от държавната партийна субсидия и членския внос.
ПРИХОДИ
ПП „Народна партия свобода и достойнство“ спазва законовите
разпоредби относно забрана за извършване на стопанска дейност, както
и за учредяване, и участие в търговски дружества и кооперации. Затова в
ГФО за 2015 г. не са отчетени инвестиции, като дългосрочни финансови
активи.
НПСД отчита приходи за периода 01.01. - 31.12.2015 г. от членски
внос в размер на 7 хил.лв. и държавна субсидия – в размер на 146 хил.лв.
Не са получавани дарения и не са отчетени приходи от такива.
РАЗХОДИ
Разходите за регламентирана дейност са в размер на 122 хил.лв.
От тях за участието си в частичните местни избори за кмет и
общински съветници през м. Март в гр. Сърница и редовните местни избори
за кметове и общински съветници, проведени на 25.10.2015 г., съгласно
подписаното споразумение НПСД е превела по коалиционната сметка за
разходи обща сума в размер на 29 хил.лв.
Останалите разходи за външни услуги са за: наем на помещения за
партийни офиси, както и тяхната издръжка; наем на зали за провеждане на
НКС и други мероприятия, счетоводни и одиторски услуги; съдебни,
нотариални такси и др.
През 2015 г. НПСД не е правила дарения.
Административните разходи са в размер на 8 хил.лв.
Финансовата година приключва с положителен финансов резултат в
размер на 22 хил.лв., който е отразен в баланса като други резерви.
ВЗЕМАНИЯ
Вземанията са в размер 11 хил.лв., - от подотчетни лица .
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Партията отчита задължения общо 5 хил.лв.
От тях:
а/ към Сметната палата /санкция/ – 3 хил.лв.;
б/ към персонал на трудов договор в размер на 1 хил.лв.;
в/ към осигурителни организации в размер на 1 хил.лв.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Отчетът за собствения капитал е изготвен в съответствие СС 9.
Основният капитал, неизискващ регистрация,
301 хил.лв., представляващ учредителни вноски.
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Към 31.12.2015 г. като изменение в капиталовата структура
/увеличение/ е посочен текущият финансов резултат в размер на 22 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 изизскването на чл. 26 от Закона за
счетоводство (Отм.) и СС 1, СС 7 и СС 9.
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