
 

                           

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ    

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА 

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017г. 

 

 

 

 

                                                 Март 2018г., София 

                                                     

       

 

 



 

Политическа партия БСП осъществява дейността си при спазване на Закона за 

политическите партии и Закона за счетоводството. Основният документ, на който се 

подчиняват организацията и дейността на Българската социалистическа партия, е 

нейният Устав. Българската социалистическа партия се изгражда на териториален 

принцип в съответствие с административното деление на страната, професионалните и 

обществените интереси на нейните членове.  

Основни елементи на вътрешната структура на партията са: основни партийни 

организации, местни организации и национални органи на партията.  

 

Национални органи на партията са: 

Конгрес – върховен орган на партията, който се избира с мандат от четири години. 

Конгресът приема, изменя и допълва Програмата и Устава на партията, определя 

насоките на предизборната и парламентарната й дейност, избира председател и членове 

на Националния съвет и на Общопартийната контролна комисия.  

Национален съвет на БСП – осъществява политическата дейност на партията в 

периода между заседанията на Конгреса. 

Изпълнително бюро на Националния съвет на БСП – изпълнява решенията на 

Националния съвет на БСП и осъществява оперативно-политическото ръководство на 

партията. 

Национален контролен орган на партията е Общопартийната контролна комисия 

– следи за спазване на устава и правилниците за неговото приложение; проверява 

финансовата, организационната и деловодната дейност на органите и организациите на 

партията свързана с тяхното функциониране, както и други правомощия съгласно 

Устава на БСП.  

          Българската социалистическа партия извършва политическа дейност съгласно 

действащото законодателство в Република България, като съдейства за формиране и 

изразяване на политическата воля на гражданите с избирателни права чрез избори или 

по други демократични начини, за участие в управлението на държавата и местното 

самоуправление, както и за участие в органите на Европейския съюз. 

              Политическата дейност на партията през 2017г. беше доминирана от обичайни 

за демократична държава събития, като  избори за парламент на България и с различни 

като мотиви и интензивност протести на групи от хора.       



               

            Основната  цел на БСП е да води социална  политика, която в най-голяма степен 

отговаря на потребностите на мнозинството от хората. В  обстановка на неизпълнени 

политически ангажименти на управляващите, БСП доказа, че е единствената 

опозиционна сила в парламента, неоспорима алтернатива на това управление, вредно за 

България. БСП не прие да участва в управлението и е единствената партия, която 

остана  вярна на избирателите си. 

    Сред най-важните задачи на БСП са повишаване на заетостта и доходите на 

хората, ограничаване на бедността, осигуряване на достъп до качествено образование, 

здравеопазване и социални грижи, повишаване на сигурността, подобряване на 

жизнената среда и защита на населението от бедствия.  Решаване на демографската 

криза и борбата с корупцията  на всички равнища. БСП се бори за запазване на 

суверенитета на страната.  

      Международната дейност на БСП през 2017г. бе подчинена на основните 

приоритети на партията в това направление: утвърждаване на авторитета на БСП като 

основна партия в ПЕС; пълноценно участие на партията в органите на ПЕС и СИ; 

развитие и задълбочаване на двустранните отношения с братските партии от 

семейството на ПЕС и СИ. Продължават и традиционно добрите отношения и диалог с 

чуждестранните дипломатически представителства в София, както и участието на 

представители на БСП в редовните срещи на посолствата на страните членки на ЕС с 

политическите партии в България.  

      Чрез евродепутатите си БСП продължи активно да отстоява интересите на 

България в Европейския парламент и в групата на ПЕС. Евродепутатите от БСП 

участват в провеждането на Национални кръгли маси по обществено значими проблеми 

за страната, както и развитието на отделните секторни политики. 

                В обобщение може да се заключи, че БСП води редовни международни 

политически контакти на всякакви нива.През 2017г БСП е необходимия коректив на 

политиката на правителството. И не само това. Партията прие като свои  дълг  да 

формулира нова перспектива за развитието на България като суверенна държава, в 

която има еднакви правила и справедливост за всички. БСП поиска промяна на 

статуквото, поиска правила, сигурност и справедливост за целия български народ. 

                   

          

 



 

            БСП сложи началото на тази промяна в България с победата на президентските 

избори на Румен Радев и Илияна Йотова, продължи с удвояването на народните си 

представители в парламента. Партията под ръководството на Корнелия Нинова прие 

задължението да доведе промяната до край.   

             През 2017 година партията  прилага приетата счетоводна политика в 

съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството, Националните 

стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, Примерния национален 

сметкоплан, Устава на партията, а също така и на други вътрешни актове, отразяващи 

спецификата на дейността. Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС 9 

–„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с 

всички останали счетоводни стандарти. През годината  счетоводната политика не е 

променяна. 

             Счетоводството е организирано на основните принципи, посочени в ЗС: текущо 

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

момента на плащането, предпазливост, същественост, предимство на съдържанието 

пред формата. При организирането на счетоводния процес се спазват изискванията за 

законосъобразност, документиране на стопанските операции, пълно и достоверно 

отразяване на стопанските операции. Всички счетоводни документи се регистрират 

хронологично. 

              Всички приходи и разходи се планират ежегодно с проектобюджет на партията 

и след приемането му от НС на БСП, той става бюджет на партията. Приходите и 

разходите на местните партийни организации са от компетенцията на самите тях и се 

осъществяват съгласно Устава на партията и НСС. 

              Областните партийни организации имат разкрити разплащателни сметки, които 

се захранват от собствени приходи от членски внос, както и от субсидии, разпределени 

от НС на БСП. Всички разходи се документират и отчитат на централно ниво и се 

изготвя общ финансов отчет на партията, който отразява цялостната ѝ дейност. В 

първичните организации се съхраняват документите за броя на членовете и събрания 

членски внос. Разходите се одобряват от Председателя на БСП. Контрол по 

целесъобразността на извършените разходи се осъществява и от Общопартийната 

контролна комисия, която извършва системни проверки по места. Финансовият отчет 

на партията е съставен към 31.12.2017 година в хиляди лева и обхваща едногодишен 

период. 



 

  

            

          Приходите за отчетната година са в размер на 12 680 хил. лв. в т.ч.: 

 

                                                                                                                                              

 

         

       

 

 

 

                Разходите са в размер на   9 716 хил.лв. в т.ч.:   

№ ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017г. 
(хил.лв.) 

1 Разходи за материали 95 

2 Разходи за външни услуги в т.ч. 

- за избори за 44 НС 

5 483 

1 230 

3 Разходи за наеми 392 

4 Разходи за заплати 2 767 

5 Разходи за социални осигуровки 427 

6 Други разходи  506 

7 Финансови разходи и разходи за лихви 46 

 Всичко: 9 716 

          Приходите са с 2 964 хил.лв. повече от разходите. 

          В счетоводния баланс са представени активите и пасивите на партията. 

Балансовата стойност на активите и пасивите към 31.12.2017г. е 7 366 хил.лв. 

         Със заповед на Председателя на БСП е образувана комисия, която извърши 

инвентаризация на ДМА, касата и стопанския инвентар. Липси и излишъци не са 

констатирани. 

№ ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017г. 
(хил.лв.) 

1 Членски внос 1 139 

2 Приходи от дарения под условие в т.ч. 

- за частични избори 
394 

 

3 Приходи от дарение без условие 349 

4 Държавна субсидия 10 513 

5 Други-средства на кандидати,ливи и др. 285 

 ВСИЧКО: 12 680 



 

        Заплатите на персонала се начисляват ежемесечно. Изплащането на хонорари за 

извършени услуги става с предварително сключени договори и изготвяне сметка за 

изплатените суми. Начислените суми за ДОО, ДЗПО, ЗО и ДОД са превеждани в 

установените срокове на Националната агенция по приходите.  

             Елементите на отчета са съобразени с изискванията на СС 9 и СС 1. 

             Годишният финансов отчет е заверен от регистриран одитор. 

             БСП е осигурила публичност и прозрачност на дейността си чрез страницата си 

в интернет посредством поддържането на публичния регистър. 

             Финансовият отчет представя достоверно резултатите и финансовото състояние 

на партията, отразява икономическата същност на събитията и операциите. 

 

                

 

                                                       Председател на БСП: 

                         Корнелия Нинова                                    

 

 

 

 

 

 


