
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СМЕТНА ПАЛАТА

Вх. № ...... 2019 г.

1000 София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37 
тел. 02 9810698

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В качеството на представляващите на
ПИ „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” - БДЦ,

(наименованието на партията/коалицията/местната коалиция/инициативния комитет, според регистрацията му в ЦИК/ОИК)
регистрирана за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
(посочва се вида на избора, за който е регистриран участника; наименованието на общината и/или на кметството, когато е необходимо)

и в изпълнение на изискванията на чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс, приложено Ви 
изпращам на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите 
задължения за плащане във връзка с предизборната кампания и приложенията към него.

Към отчета прилагам:
1. Извлечение от банковата сметка за обслужване на предизборната кампания-1 бр.;
2. Копия, заверени „вярно с оригинала”, на декларации по чл. 169 от Изборния 

кодекс, на хартиен и електронен носител (сканирани), както следва:
а) Декларации по чл. 169, ал. 1 от Изборния кодекс - . . .  броя.
б) Декларации по чл. 169, ал. 2 от Изборния кодекс - . . .  броя.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
СМЕТНАТА ПАЛАТА

Декларирам, че данните на хартиения и електронния носител са идентични.

За контакти:
мобилен телефон 0898 427318, e-mail: mirrella_k@abv.bg,
адрес за кореспонденция: гр.София., ж.к. Красна поляна бл. 331А, вх. 1, ет.1, an. 1
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Отчет

на ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР" - БДЦ

(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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

в лева
1. Набрани средства за финансиране на предизборната кампания:

1. Собствени средства на политическата партия, в т. ч. получени от: 5 927 ,3
1.1 Членски внос
1.2 Държавна субсидия 5 92 7 ,3
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 търговци (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 (Приложение 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 чл. 178 от Изборния кодекс

Общ размер на набраните средства за Финансиране на предизборната кампания (т.1 -т.4) 5 927,3
II. 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 5 861 ,3
2.1. Разходи за медийни услуги от:
2.1.1 Печатни медии (вестници, списания и други периодични издания) 940 ,8
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
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2.4 Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други. 3 257
2.5 Разходи за масови прояви (публични събрания, концерти и др.) 900
2.6 Пощенски и куриерски услуги, телефони
2.7 Наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други 742 ,5
2.8 Други разходи за външни услуги 21
3. Разходи за възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната кампания)
4. Разходи за осигуровки на лицата по т. 3
5. Данъци и такси 66
5.1 Данък върху даренията
5.2 Други данъци
5.3 Такси 66
б. Разходи за командировки
7. Разходи за дарения
8. Разходи за медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс (Приложение П 3)
8.1. Разходи за медийни услуги от:
8.1.1 Печатни медии (вестници, списания и други периодични издания)
8.1.2 Електронни медии (лицензирани или регистрирани обществени или търговски доставчици за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги)
8.1.2.1 Българска национална телевизия (БНТ)
8.1.2.2 Други доставчици за аудио-визуални медийни услуги
8.1.2.3 Българско национално радио (БНР)
8.1.2.4 Други доставчици за радиоуслуги
8.1.3. Електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги.

ш ..... .: . 1 . ' ; 1 ' . 1 1 ; 11 . . | 5 927 ,3
в т.ч.: поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, неразплатени към датата на съставяне на отчета

III. Обща стойност на получените непаричнн средства/дарення (Раздел 1, т. 2.2 + т. 3.2) )
Ш Ш т ШЯШШШвШШЯШШШЯВШШШШШШШВШКШВВ ?  927,с

/У /У У У У  / /  Представляващ политическата партия: Д-р Красимира когачкаП 
Изготвил: МИРЕЛА КРЪСТЕВА f / / / / / / У / J и /  *  / 1  

--------------------------------------- С т е ф ^ е н ф  У ГЪ и
(име, фамилия, подпис)

Дата: 05.12.2019 Ver.R-EP-2014 SN: GP-8811-2770
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Приложение П 1.1
Справка

за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на за по;
ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” - БДЦ 

(пълно наименование на политическата партия, съгласно регистрацията в СГС)

ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

SN: FR-9639-2781 Ver. А-ЕР1
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Приложение П 1.2
Справка

за получените дарения от юридически лица и еднолични търговци за финансиране на предизборната кампания
ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР" - БДЦ

(пълно наименование на политическата партия, съгласно регистрацията в СГС)

ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

N: Ю ридическо лице/ЕТ 
(наименование) ЕИК Адрес на управление Дата на акта за 

дарение

Вид на 
дарението  
(парично/ 

непарично)

Цел на дарението

Размер на 
дарението  

в лева 
(за парични 

дарения)

Стойност на 
дарението  

в лева
(за непаричии  

дарения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Изготвил: МИРЕЛА КРЪСТЕВА

(име, фамилия^Додпис)

Дата: 05.12.2019

Представляващ/и политическата парти^/^-р Красимира о̂в,

(име, фамилия .подпис) / / И & Р Я У Р Л

SN: VD-7134-1027 Ver. А-ЕР4
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Справка
за предоставените средства от кандидати, издигнати от 

ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР" - БДЦ

Приложение П2

(пълно наименование на политическата партия, съгласно регистрацията в СГС)

за финансиране на предизборната кампания

ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

N: Трите имена на лицето ЕГН Постоянен адрес

Общ размер на 
предоставените  

парични средства от 
кандидата

Обща стойност на 
предоставените  

непарични средства  
от кандидата

1
2

3 4 5 е

1

Изготвил: МИРЕЛА КРЪСТЕВА

(име, фамилия, вйдпис)

Представляващ/и политическата партия^д-р Красимира Кс 

(име, фамилия, подпис)

Дата: 05.12.2019

SN: QX-1163-1028 Ver. А-ЕР2
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