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І. Обща информация 
 
Наименование на предприятието:”Движение за права и свободи” 
 
Държава на регистрация на предприятието:Република България 
 
Седалище и адрес на регистрация:гр.София, бул.”Ал. Стамболийски.” № 45 А 
 
Място на офис или извършване на стопанска дейност :гр.София, бул.”Ал. Стамболийски.” № 
45 А.. 
 
Брой служители / наети лица в края на годината /54 /бр. 
 
 
 
Собственост и управление 

Партия „Движение за права и свободи” е регистрирана с Решение на Софийски градски 
съд от 26 Април 1990 г. с фирмено дело № 2574, като сдружение с нестопанска цел с 
наименование „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” , със седалище гр. София. Тя е 
независима обществено политическа организация създадена за да допринесе за единството на 
всички български граждани , като се зачитат правата и свободите на малчинствата в България. 

Движение за права и свободи се представлява от председател: АХМЕД ДЕМИР ДОГАН 

Организационна структура на партия „Движение за права и свободи” е следната: 

1. Национална конференция е върховен орган и се свиква най-малко на три години. 

2. Централен съвет на ДПС – е орган действащ по времето между двете национални 
конференции, състава и се определя на Национална конференция. 

3. Председател на Движение за права и свободи – от учредяването до сега е г-н Ахмед 
Демир Доган. 

4. Централно оперативно бюро е постоянно действащ ръководен орган, който изпълнява 
решенията на Националната конференция и Централния съвет и осъществява 
оперативното политическо ръководство на  Движение за права и свободи. 

Партията се предствалява от  

1. Ахмед Демир Доган 

Предмет на дейност 

Движение за права и свободи е политическа партия с нестопанска цел. 

 

 
ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети  

Партията  води своето текущо счетоводство и изготвя финасовите си отчети в 
съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, 
приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., в сила от 01.01.2005 г. 
 
Финансовия отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че 
предприятието ще остане действащо  
 



“ Движение за права и свободи” 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА  ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2009 
 
 

 2 

Реда, организацията и взаимодействието с регионалните структури се осъществява 
съгласно действащите нормативни актове. Обработката и осчетоводяването на първичните 
документите  се осъществява на централно ниво. Ежемесечно областните структури изпращат 
документи за направени разходи за съответния месец по куриер. На централно ниво се съставят  
обобщаващи отчети . За счетоводни цели се използва програмен продукт „Ажур” 5L. 
 

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи които отговарят на критериите 
на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 500,00 лв..Активите които 
имат стойност по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на 
придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика.Всеки дълготраен материален 
актив се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с 
изискванията на СС 16.  
През 2009 г. са закупени транспортни средства на стойност 2 285 000,00 лв. от които 40 бр. 
Бусове марка „Мерцедес” , 1 бр. Автобус и 2 бр. Леки автомобили. Закупен е стопански 
инвентар основно компютри с лицензиран офис пакет, принтери и др. Общо за 82 117,23 лв. и 
Програмни продукти за 634,00 лв.  
 
Последващи разходи свързани с отделен дълготраен материален актив се отчитат в увеличение 
на балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да придобие 
икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички 
останали случаи последващите разходи се признават за разход да периода,  в който са 
направени. 

Амортизация на дълготрайни материални активи съгласно СС 4: 

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания 
полезен живот. 

 
 
Като нематериалните активи се отчитат активи,  които отговарят на определението за 

нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи 
формулирани в СС 38. 
Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с 
натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка. 
Амортизация на дълготрайни нематериални активи съгласно СС 4: 
Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод за срока на 
определения полезен живот. 

 
 

Финансов актив е всеки актив, който представлява: 
√ парична сума; 
√ договорно право за: 

• получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие; 
• размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциално 

благоприятни условия; 
√ инструмент на собствения капитал на друго предприятие. 

 
ПП „Движение за права и свободи” има открити разплащателни сметки в лева и валута както 
следва: 
В лева: - в Те Дже Зираат банкасъ гр. София , Света Неделя № 19 
-BG58TCZB93501010040701 
 
Във валута: - в евро - Те Дже Зираат банкасъ гр. София , Света Неделя № 19 
-BG40TCZB93501410040701 
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- в долари Те Дже Зираат банкасъ гр. София , Света Неделя № 19 
-BG32TCZB93501110040700 
В лева – Д банк  BG65DEMI92401000017202  
В евро – Д банк  BG20DEMI92401400017203 
 
 За 2009 г. ПП „Движение за права и свободи” формира приходите си от : собствени 
приходи и държавна субсидия.  
-Приходи от държавна субсидия     6 578 000,00 лв. 
- Приходи от членски внос     1 342 000,00 лв. 
- Приходи от дарения         231 000,00 лв. 
- Лихви по парични депозити          36 000,00 лв. 
Общо:        8 187 000,00 лв. 
 С най-голям относителен дял са приходите от държавна субсидия – 80  %, същите са 
получени на четири равни вноски в края на всяко тримесечие. Прихода е получен по банков път 
по разплащателната сметка в  лева в  Д банк, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 8. 
На второ място са приходите от членски внос 16 % , същите са заприходени с приходни касови 
ордери и са отразени в касовата книга. Отчетен е 98  % осреднен процент на събираемост на 
членския внос. На трето място са приходите от лихви  - 0,04 %, който е в резултат на 
прехвърляне на средства по депозитни сметки. Паричните  средства по разплащателната сметка 
в началото на периода е 2 137 591,92 лв. в края на периода е 4 581 131,68 лв. от които 
4 300 000,00 лв. по депозитни влогове. 
 За 2009 г. са отчетени приходи от дарения в размер на 231 000,00 лв., като средствата са 
предназначени за Избори за народно събрание.  Размера на държавната субсидия и собствените 
приходи – членски внос са напълно достатъчни за покриване на годишните разходи на ПП 
„Движение за права и свободи” за 2009 г. 
 
 
Отчетените за 2009 г. разходи в размер на 5 193 417,00 лв. включват:  
 - разходи за материали / канцеларски, ел.енергия, топлинна енергия, вода, консумативи 
хардуер, гориво и др. Материали    1 439 464,07  лв. 
 - разходи за външни услуги /съобщителни услуги, абонаменти за информационно 
обслужване, медийни изяви, наеми, и други/   2 412 818,63 лв. 
 - разходи за амортизация –       405 524,22 лв. 
 - разходи за заплати и осиг. Вноски   645 045,91 лв. 
 - други разходи / разходи за членски внос към Европейски партии, организиране на 
партийни мероприятия, семинари, дарения и др./    209 702,00 лв.  
 - финансови разходи         17 006,25 лв. 
 - разходи за местни данъци    64 776,15 лв. 
 С най-голям относителен дял  46 %  са разходите за външни услуги. Причините са 
проведените два избора през 2009 г. и това са разходите за медийни изяви.  
 На второ място с 28 % са разходите за материали – разходите за плакати, листовки и 
други консумативи. 
 На трето място са разходите за заплати и осигурителни вноски  - 12 % . Средната 
численост на персонала е 54 бр. От които 28 бр. са техническите сътрудници по областите а 
останалите са щатен  персонал към ЦС на ДПС. Заплатите се начисляват и изплащат в 
нормативните срокове. Разчетните сметки по ДОО, ЗО, ДЗПО са без салда. 
 
  
При проверка на касовата наличност се установи че към 31.12.2009 г. салдото е 2 422,76 лв. 
- по разплащателната сметка в лева      281 131,68 лв. 
- по разплащателната сметка в евро                              2 222,37 лв. 
- по влогов депозит                4 300 000,00 лв.               
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Към 31.12.2009 г. задълженията към Доставчици възлизат на 1 335 547,59 лв.,част от които са 
погасени през месец януари 2010 г. а друга част до 2012 г.  
Няма важни събития, които са настъпили след датата на съставяне на годишния финансов 
отчет.  
ПП „Движение за права и свободи” има 28 регионални структури на територията на РБългария, 
със свои офиси по области, общини и населени места. За всеки от обектите има подписани 
договори за наем и наемните вноски се погасяват ритмично. Спазва се изискването да не се 
преотдават помещения на трети лица, като същите се използват само по предназначение. 
 
 
 
 
 

Приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни 
предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и 
приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при 
определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са 
извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към 
датата на изготвянето на финансовия отчет.  
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