ПП “Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД)

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА
ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ ЗА 2014 г.

В резултат на близо половин годишен диалог и взаимодействие с партии от
център-дясното политическо пространство на 20.12.2013 г. в гр. София между ПП
НПСД, ПП ДСБ, ПП ДБГ, ПП СДС и БЗНС бе подписано Учредителното споразумение
за създаването на политически съюз Реформаторски Блок (РБ). Съгласно това
споразумение, Реформаторският Блок е трайно политическо обединение между
политически партии, граждани и граждански организации за обща политическа и
гражданска дейност. Блокът е траен дясно-центристки политически съюз, в който
партиите се задължават да се явяват заедно на предстоящите европейски,
парламентарни, местни и президентски избори, като подпишат коалиционни
споразумения на национално ниво според нормите на българското
законодателство. Партиите в Реформаторския блок си поставят за цел създаването
на единна политическа формация, като дотогава запазват своята организационна,
юридическа и идейна автономия. По всички въпроси на общата политика действат,
съобразно решенията на общите политически органи. Такива органи са
Изпълнителния политически съвет на РБ и Гражданския съвет на РБ. В тази връзка
организационната и политическа дейност на ПП НПСД беше насочена към
изграждането, консолидацията и ефективното функциониране на Реформаторския
Блок, в т.ч. и успешното явяване на европейски и извънредни парламентарни
избори.
През изтеклия период ръководството и активът на НПСД, членове на
Изпълнителния политически съвет и на Националния Координационен Съвет взеха
участие в много на брой семинари, конференции, дискусии и обучения. Бяха
проведени изискуемите, според устава на партията, редовни и извънредни
заседания на Изпълнителния политически съвет и Националния координационен
съвет на ПП НПСД. За същите има легитимно съставени протоколи.
Вследствие от доброто партньорство и взаимодействие с партиите от
семейството на Европейската народна партия /ЕНП/, през месец април НПСД,
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представлявана от своя председател Корман Исмаилов, взе участие като гост на
конгреса на ЕНП в Дъблин, Република Ирландия.
В предизборната кампания за проведените два вида избори през отчетната
година ПП НПСД,чрез представители на своето ръководство, постигна договореност
за съвместно коалиционно участие, при което се постигнаха следните резултати:
На проведените на 25 май 2014г. избори за европейски парламент ПП НПСД
взе участие в коалицията от партии Реформаторски блок, заедно с ПП ДСБ, ПП ДБГ,
ПП СДС и БЗНС. Председателят на партията г-н Корман Исмаилов зае четвърто място
в листата на коалицията. Получавайки 6,45% или 144 532 от гласовете на
избирателите, коалицията излъчи един български представител в Европейския
Парламент в лицето на г-н Светослав Малинов.
На проведените на 5 октомври 2014 г. предсрочни парламентарни избори ПП
НПСД пак взе участие в коалицията от партии Реформаторски блок, заедно с ПП ДСБ,
ПП ДБГ, ПП СДС и БЗНС, като в ново предизборно коалиционно споразумение към
коалицията бяха включени ПП Нова Българска Демокрация и ПП Християндемократичeска партия. НПСД имаше свои представители в листите на всички
многомандатни избирателни райони. Получавайки 8,89% или 291 806 от гласовете
на избирателите, коалицията излъчи 23-ма народни представители в 43-то НС на
Република България. Председателят на партията г-н Корман Исмаилов беше избран
за народен представител от 23-ти Софийски МИР и след това за заместник председател на парламентарната група на РБ в 43-то НС.
Постигнатите резултати на двата вида избори, даде възможност на ПП НПСД
да се утвърди като съществена част от политическото представителство и разшири
възможността си да привлича все повече политически активни български граждани
в своите редици.
В резултат на проведените консултации и преговори между парламентарно
представените политически партии и коалиции, на 6 ноември 2014 г. между ПП ГЕРБ
и парламентарно представените партии в рамките на парламентарната група на
Реформаторския блок беше подписано коалиционно споразумение за сформиране
на кабинет.
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След формирането на управленско мнозинство в 43-то НС, част от което е и
ПП НПСД в състава на коалиция от партии Реформаторски блок, има излъчени
членове и симпатизанти на партията на високи държавни постове.

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
През втората година от съществуването си ПП НПСД полага огромни усилия
да развива дейността си в рамките на ограничен ресурс, акумулиран единствено от
членски внос. Така Ръководството финансира разходите по участие в извънредните
избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. , а също и покрива текущи
разходи, свързани с организационни мероприятия. На основание чл. 25 от Закона за
политическите партии, заради участието на г-н Корман Исмаилов в 43 – то Народно
събрание, в края на месец декември в сметката на партията постъпи държавна
субсидия за IV – то тримесечие. Тази сума ще подсили бюджета на ПП НПСД през
2015 година при решаване на неотложни финансови въпроси.

ПРИХОДИ
ПП НПСД спазва разпоредбите на чл. 22 от Закона за политическите партии
относно забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване, и участие в
търговски дружества и кооперации. По тази причина в ГФО за 2014 г. не са отчетени
инвестиции, като дългосрочни финансови активи.
Партията отчита приходи за периода от членски внос, събран през годината в
размер на 75 хил. лв., и държавна субсидия, преведена от Министерството на
финансите за IV – то тримесечие в размер на 35 хил. лв.
Не са получавани дарения и не са отчетени приходи от такива.

РАЗХОДИ
Разходите за регламентирана дейност са в размер на 99 хил. лв.
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От тях за участието си в извънредните парламентарни избори за народни
представители на 5 октомври 2014г. ПП НПСД, съгласно подписаното споразумение,
е превела по коалиционната сметка за разходи сума в размер на 75 хил. лв.
Останалите разходи за външни услуги са за: наем на зали за мероприятия
както на партията, така и на Реформаторския блок, юридически и счетоводни услуги,
нотариални такси и др.
Партията не е правила дарения.
Административните разходи са в размер на 4 хил. лв.
Финансовата 2014 г. приключва с положителен финансов резултат в размер на
7 хил. лв., който е отразен в баланса като други резерви.

ВЗЕМАНИЯ
Вземанията са от членски внос в размер на 8 хил. лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Задълженията към доставчиците на активи и услуги се отчитат по стойността
на оригиналните фактури с включен ДДС. Към 31.12.2014 г. задълженията към
доставчици са в размер на 8 хил. лв. за извършени услуги.
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 сътветствие СС 9.
Основният капитал, неизискващ регистрация, е в размер на 301 хил. лв.,
представляващ учредителни вноски.
4

ПП “Народна партия свобода и достойнство“ (НПСД)

Към 31.12.2014 г. като изменение в капиталовата структура /увеличение/ е
посочен текущият финансов резултат в размер на 7 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 чл.26 от Закона за счетоводство и СС1, СС7 и СС9.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Корман Исмаилов
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