
ДОКЛАД 

за дейността на ПП „НДСО” за 2018г. 

 
 

                  Политическа партия „НДСО” осъществява дийността си при 

спазване на Закона за политическите партии и Закона за счетоводството. 

                 През 2018г.партията не е  формирала приходи .Политическата 

партия не е представена в Народното събрание и не получава субсидии от 

държавата.Финансирането на ПП НДСО през 2018г.е в съответствие със 

законовите изисквания.Разходите са покрити от общите  резерви –

получени субсидии от предходни години.  

                Счетоводството е организирано на основните принципи посочени 

в  Закона за счетоводството,а именно: текущо начисляване на всички 

приходи и разходи към момента на възникване,независимо от момента на 

плащането,предпазливост,съпоставимост между приходите и 

разходите,предимство на съдържанието пред формата.Набраните 

приходи и извършените разходи са документално обосновани.Приходите 

и разходите са осчетоводени по съответните счетоводни сметки от 

индивидуалния сметкоплан при  спазване на счетоводната и политика. 

               За 2018г. от ПП НДСО са отчетени разходи в размер на 9908.80 лв. 

от тях: 

-разходи свързани с организационната дейност на партията -9375.30 лв. 

-разходи за финансови операции-533.50в. 

                  Отчитането на разходите на партията е извършено при спазване 

принципите на текущото начисляване и съпоставимост между приходите и 

разходите.Разходите са начислени към момента на тяхното възникване и 

са включени в отчета за 2018година. 

                 В местните структури не се води самостоятелно 

счетоводство.Годишният финансов отчет на партията обобщава всички 

нейни структури и отразява текущото състояние на партията към 

31.12.2018г.Извършените разходи са присъщи за дейността на 

политическите партии,като основно са свързани с организиране на 

работата на партията и нейните структури . 

              ПП НДСО не ползва помещения под наем от областни и общински 

администрации.През годината няма закупени и заведени в инвентарната 



книга дълготрайни материални активи.Основните средства са 

амортизирани на 100%.Извършена е инвентаризация на дълготрайните 

активи и касата.Няма констатирани липси. 

              ПП НДСО е осигурила публичност и прозрачност на дейността си 

чрез страницата си в интернет посредством поддържането на публичния 

регистър. 

              ПП НДСО не е осъществявала стопанска дейност. 

              В годишният финансов отчет е отразен резултатът от 

управленческата дейност на ръководството.Елементите на отчета са 

съобразени с изискванията на СС 9.Финансовият отчет представя 

достоверно резултатите и финансовото състояние на партията,отразява 

икономическата същност на събитията и операциите. 

                През отчетния период няма  дарения от физически и юридически 

лица.Кьм отчета е представена декларация по чл.34. 
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