ПП “Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД)

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПП“НПСД“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“, наричана за краткост НПСД, е
учредена по инициатива на 96 български граждани, имащи избирателни права. На 27.09.2012 г. е
приета учредителна декларация, в която са посочени нейните основните принципи и цели:
1. Върховенство на закона и международните актове, по които Република България е страна и
утвърждаване на държавността и авторитета на институциите, които я олицетворяват;
2. Безусловно зачитане на основните човешки права и свободи, залегнали във всеобщата
Декларация за правата на човека и Рамковата конвенция за защита на националните
малцинства;
3. Неприкосновеност на частната собственост, като основен двигател на едно свободно
пазарно стопанство, базирано на инициативността, информираността, предприемчивостта
и лоялната конкуренция, където участието на държавата в регулирането на пазарните
отношения чрез ролята й на икономически субект е ограничено;
4. Ефективен и информиран граждански контрол над политическото управление и
институционалната власт;
5. Солидарност, социален диалог, прозрачност, ефективност, толерантност, недопускане на
дискриминация по отношение на пол, възраст, верска или етническа принадлежност,
сексуална ориентация или социален произход.
Въз основа на тези принципи са заявени и основните цели на ПП „НПСД“:
1. Издигане на образованието, науката и културата в най-висок обществен приоритет и
общонационална цел. Осигуряване на равни възможности за всеки гражданин да
реализира напълно своя потенциал и творчески способности, чрез обучение и
квалификация до края на професионалния си път;
2. Икономическа и данъчна политика, която ограничава преразпределителната роля на
държавата и е насочена главно към стимулиране на предприемаческата инициатива и
привличане на инвестиции в помощ на малкия и среден бизнес;
3. Привеждане на здравеопазването в съответствие със съвременните европейски и
световни стандарти, позволяващи на всеки гражданин да се ползва от достиженията на
съвременната медицина на поносима цена и високо качество;
4. Социално отговорна политика, насочена към обезпечаването на достойни старини на
пенсионерите и коренна промяна при адаптирането на пазара на труда спрямо актуалното
европейско законодателство и демографска криза в страната;
5. Провеждане на безкомпромисна политика на превенция и борба с корупцията,
престъпността и противообществените прояви във всички слоеве на обществото;
6. Гарантиране и защита на гражданските и избирателните права на всички български
граждани, включително и на постоянно или временно живеещи извън пределите на
Република България;
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7. Облекчаване на административната процедура за придобиване на българско гражданство
за хора с доказан български произход или чийто един родител е с българско гражданство,
както и осигуряването на равен достъп за всички български граждани до европейските
трудови пазари и премахване на съществуващите ограничения спрямо тях;
8. Ускоряване и задълбочаване на процесите на сближаване и интеграция в Европейския
съюз;
9. Балансирана външна политика с всички държави, с които Р България имала, има или
възнамерява да развива взаимоизгодни отношения. Запазване и развитие на регионалната
и глобална сигурност. Издигане на по-високо равнище взаимоотношенията на страната със
съсседните ни и всички Балкански страни, както и с държави, които се утвърждават като
политически и икономически влиятелни в системата на международните политикоикономически отношения.
В становище от 04.02.2013 г. е посочено, че идеологията на ПП „НПСД“ попада в център – дясно
политическо пространство на политическия спектър на страната, съгласно общата политическа
философия и практика в развитите европейски демокрации.
Учредителната декларация е публикувана във вестник „Труд“ на 02.11.2012 г., в съответствие с
изискването на чл. 10, ал. 4 от ЗПП.
Учредителната подписка е подкрепена от 991 души.
Учредителното събрание е проведено на 01.12.2012 г. в град София. Взето е решение за
учредяване и регистрация на ПП „Народна партия свобода и достойнство“.
Избран е председател на партията, както и Изпълнителен политически съвет в състав от 13
души и Контролен съвет в състав от 5 души за срок от 4 години.
На основание чл. 9 от ЗПП, с решение от 07.03.2013 г. Софийски градски съд вписа НПСД в
регистъра на политическите партии под № 391, том 14, стр. 1, по ф.д. № 875/2012 г. , със седалище
и адрес на управление град София, пощ. код 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“
73А.
От деня на вписването й в регистъра на Софийски градски съд ПП „НПСД” придобива
качеството на юридическо лице, което се представлява от Корман Якубов Исмаилов, председател.
Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
Основният документ, на който се подчинява организацията и дейността на партията е
нейният Устав.
ПП „НПСД” има следната организационна структура:
1. Национален конгрес /НК/
2. Национален координационен съвет /НКС/
3. Изпълнителен политически съвет /ИПС/
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4. Председател
5. Контролен съвет /КС/
В органите на НПСД участват само нейни членове, като изборните длъжности могат да се
заемат за не повече от два последователни мандата.
Националният конгрес е върховен орган на партията. Неговите решения са задължителни за
всички нейни органи.
Редовен Национален конгрес се свиква на всеки четири години, не по-късно от два месеца
преди изтичане мандата на ръководните и контролни органи, с решение на Националния
координационен съвет по предложение на Изпълнителния политически съвет.
Извънреден Национален конгрес може да бъде свикан от Националния координационен съвет
или по искане на поне една трета от общинските организации, отправено до НКС. В този случай
правилата за свикване се определят от Националния координационен съвет.
Националният конгрес има следните правомощия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

избира и освобождава Председателя на партията;
избира и освобождава членовете на Изпълнителния политически съвет;
избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
приема, допълва и изменя Устава на партията;
приема, допълва и изменя Програмата на партията;
приема отчета на Националния координационен съвет и на Контролния съвет;
приема решение за прекратяване, сливане или вливане и саморазпускане на партията

Националният координационен съвет е орган на партията между два конгреса.
Членове на НКС са:
1.

членовете на Изпълнителния политически съвет, всички пряко избрани председатели на
общинските/районните организации, областните координатори;
2. народни представители, депутати в Европейския парламент, министри, кметове и
председатели на общинските съвети – членове на НПСД.
Националният координационен съвет се свиква на редовни заседания от Председателя на
партията най-малко веднъж на три месеца. Могат да се провеждат и извънредни заседания, които
се свикват от Председателя на НПСД или по искане на една трета от неговите членове.
Националният координационен съвет има следните правомощия:
1. обсъжда и приема стратегия за политиките, приоритетни за НПСД;
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2. утвърждава Правилата за номинация на кандидати за участие в избори, предложени от
Изпълнителния политическисъвет;
3. приема решения за свикване на Национален конгрес и одобрява дневния ред;
4. приема правила за определяне на реда за избор на делегати за Националния конгрес найкъсно два месеца преди провеждането му;
5. приема правилници за работа на ръководните и контролните органи на партията;
6. утвърждава правила за финансово-административна дейност;
7. приема отчета на Контролния съвет;
8. определя размера на членския внос, начина на събиране и заплащането му;
9. избира нови членове на Изпълнителния политически съвет и Контролния съвет между два
Национални конгреса на НПСД по предложение на Председателя при прекратяване на
членството им.
Изпълнителният политически съвет /ИПС/ е в състав от тринадесет члена, в това число
председател и четирима зам.-председатели.
Председателят на НПСД е член и председател на Изпълнителния политически съвет по право и
ръководи и координира дейността му.
ИПС се свиква от Председателя и заседава оперативно веднъж седмично.
Изпълнителният политически съвет:
1. осъществява политическото ръководство на НПСД на основата на решенията на
Националния конгрес и Националния координационен съвет;
2. утвърждава кандидатите за участие в изборите;
3. приема решения по текущи политически въпроси;
4. прави предложения до Националния координационен съвет за свикване на Национален
конгрес и предлага процедурата за номинация и избиране на делегати, която се
утвърждава от НКС;
5. изготвя проект за бюджет и финансов отчет за предходната календарна година за
изпълнението му и ги предлага за одобрение от Националния координационен съвет;
6. изработва и предлага правила за дейността на партията, както и Правилата за номинация
на кандидати за участие в избори, които се утвърждават от НКС;
7. приема решения за изключване на членове от партията;
8. назначава областни координатори на НПСД за всички многомандатни избирателни райони,
съгласно актуалното изборно законодателство, включително и координатори, отговарящи
за избирателите от страните от ЕС и за страните извън ЕС, по предложение на ИПС;
9. назначава временно изпълняващи длъжността общински/районен председател на
партията на местата, където няма избрани пряко такива;
10. приема решения по всички други въпроси, които не са включени в компетентността на друг
орган на НПСД;
11. инициира създаването на консултативни експертни съвети /КЕС/, които подпомагат
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12. дейността на партията.
Председателят на НПСД се избира пряко от Националния конгрес с мандат четири години. Той
е и председател на Изпълнителния политически съвет и Националния координационен съвет.
Председателят на НПСД:
1. представлява НПСД;
2. прилага и координира решенията на Изпълнителния политически съвет и Националния
координационен съвет;
3. предлага кандидатури за заместник- председатели на Изпълнителния политически съвет и
на партията;
4. предлага кандидатура за председател на Постоянно действащия изборен щаб на НПСД;
5. представя отчета за дейността на Изпълнителния политически съвет пред Националния
координационен съвет и Националния конгрес.
Контролният съвет /КС/ е контролния орган на НПСД. Състои се от петима души, избрани от
Националния конгрес с мандат четири години. Председателят на КС участва в заседанията на НКС
без право на глас.
Контролният съвет има следните функции:
1. следи за спазване Устава на НПСД и решенията на Националния конгрес, Националния
координационен съвет и Изпълнителния политически съвет;
2. следи за зачитане на правата и спазване на задълженията на членовете на НПСД;
3. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
4. изготвя годишен доклад за дейността си, който представя на Националния
координационен съвет;
5. следи за финансовата дисциплина в партията.
Местни органи на НПСД
Местни структури на партията са местните клубове, районните и общински организации.
На територията на всяко населено място при наличие на избирателна секция и при наличието
на най-малко десет члена на НПСД, се създава местен клуб. Председателят на местния клуб свиква
общо събрание на клуба минимум веднъж в месеца или извънредно, по желание на минимум
една трета от членовете на общото събрание.
Общинската организация се състои от председателите на всички местни клубове на
територията на общината.
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В градовете с районно деление местните клубове се създават според избирателните секции в
съответния район и избират измежду председателите на местни клубове районен председател и
секретар. Такъв пряк избор се организира, ако са покрити с местни организации минимум 55 на
сто от избирателните секции на територията на района.
Общинската/районна организация избира на свое общо събрание и секретар по предложение на
председателя.
Общото събрание на общинската/районната организация се свиква на заседания от
председателя минимум веднъж на два месеца или извънредно, по желание на минимум една
трета от членовете на общинската/районната организация или от Изпълнителния политически
съвет.
Председателят на общинската/районната организация, подпомаган от секретаря:
1. координира работата на местните клубове на територията на общината/района;
2. подпомага осъществяването на целите и политиката на НПСД на общинско/районно
равнище;
3. подпомага организирането и провеждането на предизборните кампании на
общинско/районно равнище;
4. приема заявления за членство и за напускане на партията и ги вписва в партийния
регистър;
5. прилага и осъществява решенията на Националния конгрес, Националния координационен
съвет и Изпълнителния политически съвет за провеждане на политиката на партията;
6. води общински регистър на членовете към съответните клубове.
Членската маса на НПСД е приблизително 5 200 души.
На парламентарните избори за народни представители, проведени на 12 май 2013 г., ПП
„Народна партия свобода и достойнство” участва заедно с ПП „НДСВ” в Коалиция „Център –
свобода и достойнство”, в резултата на което получи резултат от приблизително 1,6% .
ПП „Народна партия свобода и достойнство” приключва 2013 г., мобилизирана да даде своя
принос през следващата година за постигане прелом в политическия живот на страната, нова
държавност, изграждане на силно гражданско общество и налагане на европейски правила.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ
След направения задълбочен анализ на представянето на НПСД в рамките на Коалиция
„Център – свобода и достойнство” в изборите, ръководството на партията пое курс към
затвърждаване и разширяване на коалиционната култура и партньорството с по-широк кръг от

6

ПП “Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД)

партии в център-дясното политическо пространство, които споделят същите идеи и ценности,
обединени от общата цел да реформират обществено-политическите отношения.
На 26.10.2013 г. се състоя Национален координационен съвет, на който се даде мандат на
ръководството да преговаря за създаването на траен съюз с други партии за общи действия в
посока достигане на крайните цели – кардинални реформи в секторите на правосъдието и
вътрешния ред, администрацията, икономиката, медийната среда и др. за излизане от кризата и
подобряване състоянието на българските граждани.
Така след няколкото месеца на консултации, обсъждане и преодоляване на различията, между
„България на гражданите“, ДСБ, СДС, БЗНС и НПСД се роди идеята за Реформаторския блок. След
конструирането и с активното участие на Гражданския съвет към него, се стигна до подписване на
споразумението от 20.12.2013 г., по силата на което петте партии в Блока учредяват траен
политически съюз за общо явяване на поне един пълен цикъл от избори. Блокът е отворен за
включване на други политически субекти.
Запазвайки своята идентичност, всяка партия – член на Реформаторския блок, насочва силите
си към сближаване на всички нива – централно, областно, общинско и районно, в изпълнение на
задачите, спуснати от централното ръководство на Съюза.
ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Ръководството отчита, че 2013 година е първата година, в която Партията създава и утвърждава
своите структури и своята идентичност. В тази връзка финансовите резултати от дейността,
отразяват две главни насоки, набиране на основен капитал и членски внос. Така Ръководството
финансира разходите по участие в изборите за народни представители през месец май 2013 г. и
покрива текущи разходи, свързани с организационни мероприятия.
Приходи
ПП „НПСД” спазва разпоредбите на чл. 22 от Закона за политическите партии относно
забраната за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и
кооперации. Поради тази причина в ГФО за 2013 г. не са отчетени инвестиции, като дългосрочни
финансови активи.
Партията отчита приходи за периода само от членски внос в размер на 25 350 лв.
Не са получавани дарения и не са отчетени приходи от такива.
Разходи
Разходите за регламентирана дейност са в размер на 274 030 лв.
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От тях за участието си на парламентарните избори за народни представители на 12 май 2013 г.
НПСД, съгласно подписаното споразумение е превела по коалиционната сметка за разходи сума в
размер на 240 000 лв.
Останалите разходи за външни услуги включват: наем на офиси и зали за мероприятия,
проведени както от партията, така и от Реформаторския блок, разходи за медийни изяви,
юридически и счетоводни услуги, нотариални такси и др.
ПП „НПСД” не е правила дарения.
Административните разходи са в размер на 13 243 лв.
Финансовата 2013 г. приключва с отрицателен финансов резултат в размер на 262 597 лв.,
който е отразен в баланса като други резерви.
Вземания
Вземания са отчетени в размер на 40 316,85. лв.
В това число:
- от подотчетни лица – 35 818,45 лв.
- от предоставен на наемодателите на централен офис депозит – 4 498,40 лв.
Задължения
Задълженията към доставчиците на активи и услуги се отчитат по стойността на оригиналните
фактури с включен ДДС. Към 31.12.2013 г. задълженията към доставчици са в размер на 1 800 лв.
по ф-ра, издадена на 30.12.2013 г. за извършена услуга.
ПП „НПСД” няма персонал на трудов или граждански договор. По тази причина партията не
отчита задължения, свързани с персонал, осигурителни организации и данъчни органи.
Собствен капитал
Отчетът за собствения капитал е изготвен в съответствие СС 9.
Партията отчита капитал, неизискващ регистрация в размер на 301 507 лв., набран от
учредителни вноски, направени от членовете-учредители на Партията.
Към 31.12.2013 г. като изменение в капиталовата структура /намаление/ е посочен текущият
финансов резултат 262 597,48 лв.

8

ПП “Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД)

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 ЗПП. Включени са всички изискуеми се
елементи и приложението към него, съгласно изискването на чл. 26 от ЗСч. и СС 1, СС 7 и СС 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Корман Исмаилов /
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