
I. ʅʘʙʨʘʥʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʟʘ ʬʠʥʘʥʩʠʨʘʥʝ ʥʘ ʧʨʝʜʠʟʙʦʨʥʘʪʘ ʢʘʤʧʘʥʠ̫ - ʦʙɦ ʦ, ʚ ʪ. ʯ.:
1. ʉʦʙʩʪʚʝʥʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʥʘ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʘʪʘ ʧʘʨʪʠ̫, ʚ ʪ. ʯ. ʧʦʣʫʯʝʥʠ ʦʪ:
1.1 ʏʣʝʥʩʢʠ ʚʥʦʩ
1.2 ɼ̡ʨʞʘʚʥʘ ʩʫʙʩʠʜʠ̫

1.3 ʉʦʙʩʪʚʝʥʠ ʥʝʜʚʠʞʠʤʠ ʠʤʦʪʠ

1.4 ʉʪʦʧʘʥʩʢʘ ʜʝʡʥʦʩʪ, ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʠʨʘʥʘ ʚ ʯʣ. 22, ʘʣ. 1 ʦʪ ɿʇʇ
1.5 ɹʘʥʢʦʚʠ ʟʘʝʤʠ
1.6 ɼʨʫʛʠ ʧʨʠʭʦʜʠ
2. ɼʘʨʝʥʠ̫ ʦʪ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠ ʣʠʮʘ (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ʇ1)
2.1. ʈʘʟʤʝʨ ʥʘ ʧʦʣʫʯʝʥʠʪʝ ʧʘʨʠʯʥʠ ʜʘʨʝʥʠ̫

2.2.ʉʪʦʡʥʦʩʪ ʥʘ ʧʦʣʫʯʝʥʠʪʝ ʥʝʧʘʨʠʯʥʠ ʜʘʨʝʥʠ̫ - ʩʪʦʢʠ, ʫʩʣʫʛʠ, ʨʝʢʣʘʤʥʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʠ ʠ ʜʨ.

3. ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʥʘ ʠʟʜʠʛʥʘʪʠʪʝ ʦʪ ʧʘʨʪʠ̫ʪʘ ʢʘʥʜʠʜʘʪʠ (ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ʇ2)
3.1. ʈʘʟʤʝʨ ʥʘ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʝʥʠʪʝ ʧʘʨʠʯʥʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ

3.2.ʉʪʦʡʥʦʩʪ ʥʘ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʝʥʠ ʥʝʧʘʨʠʯʥʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ - ʩʪʦʢʠ, ʫʩʣʫʛʠ, ʨʝʢʣʘʤʥʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʠ ʠ ʜʨ.
II. ʀʟʚ̡ʨh ʝʥʠ ʨʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʧʨʝʜʠʟʙʦʨʥʘʪʘ ʢʘʤʧʘʥʠ̫ - ʦʙɦ ʦ, ʚ ʪ. ʯ.:
1. ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʠ
1.1.  ʂʘʥʮʝʣʘʨʩʢʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʠ
1.2.   ɻʦʨʠʚʦ
1.3. ɼʨʫʛʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʠ
2.ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʚ̡ʥh ʥʠ ʫʩʣʫʛʠ
2.1. ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʤʝʜʠʡʥʠ ʫʩʣʫʛʠ ʦʪ:
2.1.1 ʇʝʯʘʪʥʠ ʤʝʜʠʠ (ʚʝʩʪʥʠʮʠ, ʩʧʠʩʘʥʠ̫ ʠ ʜʨʫʛʠ ʧʝʨʠʦʜʠʯʥʠ ʠʟʜʘʥʠ̫)
2.1.2 ɽʣʝʢʪʨʦʥʥʠ ʤʝʜʠʠ (ʣʠʮʝʥʟʠʨʘʥʠ ʠʣʠ ʨʝʛʠʩʪʨʠʨʘʥʠ ʜʦʩʪʘʚʯʠʮʠ ʟʘ ʘʫʜʠʦ-ʚʠʟʫʘʣʥʠ ʤʝʜʠʡʥʠ ʫʩʣʫʛʠ ʠʣʠ ʨʘʜʠʦʫʩʣʫʛʠ)
2.1.2.1 ɹ̡ʣʛʘʨʩʢʘ ʥʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʪʝʣʝʚʠʟʠ̫ (ɹʅʊ)
2.1.2.2 ɼʨʫʛʠ ʜʦʩʪʘʚʯʠʮʠ ʟʘ ʘʫʜʠʦ-ʚʠʟʫʘʣʥʠ ʤʝʜʠʡʥʠ ʫʩʣʫʛʠ
2.1.2.3 ɹ̡ʣʛʘʨʩʢʦ ʥʘʮʠʦʥʘʣʥʦ ʨʘʜʠʦ (ɹʅʈ)
2.1.2.4 ɼʨʫʛʠ ʜʦʩʪʘʚʯʠʮʠ ʟʘ ʨʘʜʠʦʫʩʣʫʛʠ



2.1.3. ɽʣʝʢʪʨʦʥʥʠ ʠʟʜʘʥʠ̫ ʥʘ ʚʝʩʪʥʠʮʠ, ʩʧʠʩʘʥʠ̫, ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʠ ʘʛʝʥʮʠʠ ʠ ʜʨʫʛʠ ʝʣʝʢʪʨʦʥʥʠ ʠʟʜʘʥʠ̫ ʟʘ ʦʥʣʘʡʥ ʥʦʚʠʥʘʨʩʢʠ ʫʩʣʫʛʠ.

2.2 ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʩʦʮʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʧʨʦʫʯʚʘʥʠ̫

2.3 ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʢʦʥʩʫʣʪʘʥʪʩʢʠ ʫʩʣʫʛʠ

2.4 ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʧʣʘʢʘʪʠ, ʬʣʘʝʨʠ, ʜʠʧʣ̫ʥʢʠ, ʙʨʦh ʫʨʠ ʠ ʜʨʫʛʠ.

2.5 ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʤʘʩʦʚʠ ʧʨʦ̫ʚʠ (ʧʫʙʣʠʯʥʠ ʩ̡ʙʨʘʥʠ̫, ʢʦʥʮʝʨʪʠ ʠ ʜʨ.)

2.6 ʇʦɦ ʝʥʩʢʠ ʠ ʢʫʨʠʝʨʩʢʠ ʫʩʣʫʛʠ, ʪʝʣʝʬʦʥʠ

2.7 ʅʘʝʤʠ ʟʘ ʧʦʤʝɦʝʥʠ̫, ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, ʨʝʢʣʘʤʥʠ ʩ̡ʦʨ̡ʞʝʥʠ̫ ʠ ʜʨʫʛʠ

2.8 ɼʨʫʛʠ ʨʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʚ̡ʥh ʥʠ ʫʩʣʫʛʠ

3. ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʚ̡ʟʥʘʛʨʘʞʜʝʥʠ̫ ï ( ʟʘ ʚʨʝʤʝʥʥʦ ʥʘʝʪ ʧʝʨʩʦʥʘʣ ʚ̡ʚ ʚʨ̡ʟʢʘ ʩ ʧʨʝʜʠʟʙʦʨʥʘʪʘ ʢʘʤʧʘʥʠ̫)

4. ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʦʩʠʛʫʨʦʚʢʠ ʥʘ ʣʠʮʘʪʘ ʧʦ ʪ. 3

5. ɼʘʥ̡ʮʠ ʠ ʪʘʢʩʠ

5.1  ɼʘʥ̡ʢ ʚ̡ʨʭʫ ʜʘʨʝʥʠ̫ʪʘ

5.2  ɼʨʫʛʠ ʜʘʥ̡ʮʠ

5.3  ʊʘʢʩʠ

6. ʈʘʟʭʦʜʠ ʟʘ ʢʦʤʘʥʜʠʨʦʚʢʠ ʠ ʜʨʫʛʠ

7. ʆʙɦ  ʨʘʟʤʝʨ ʥʘ ʧʘʨʠʯʥʠʪʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʝʥʠ ʦʪ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʘʪʘ ʧʘʨʪʠ̫ ʥʘ ʤʝʩʪʥʠ ʢʦʘʣʠʮʠʠ, ʚ ʢʦʠʪʦ ʫʯʘʩʪʚʘ (ʧʨʠ ʠʟʙʦʨʠ ʟʘ
ʦʙɦ ʠʥʩʢʠ ʩ̡ʚʝʪʥʠʮʠ ʠ ʢʤʝʪʦʚʝ ʥʘ ʦʙɦ ʠʥʠ ʠ ʢʤʝʪʩʪʚʘ)

III.ʆʙɦ  ʨʘʟʤʝʨ ʥʘ ʧʦʝʪʠʪʝ ʟʘʜ̡ʣʞʝʥʠ̫ ʟʘ ʧʦʣʫʯʝʥʠ ʩʪʦʢʠ ʠ/ʠʣʠ ʫʩʣʫʛʠ ʟʘ ʧʨʝʜʠʟʙʦʨʥʘʪʘ ʢʘʤʧʘʥʠ̫, ʥʝʠʟʧʣʘʪʝʥʠ ʢ̡ʤ ʜʘʪʘʪʘ ʥʘ
ʩ̡ʩʪʘʚ̫ʥʝ ʥʘ ʦʪʯʝʪʘ

IV. ʆʙɦ ʘ ʩʪʦʡʥʦʩʪ ʥʘ ʧʦʣʫʯʝʥʠʪʝ ʥʝʧʘʨʠʯʥʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ (ʈʘʟʜʝʣ I, ʪ. 2, ʧ. 2.2 + ʈʘʟʜʝʣ I, ʪ. 3, ʧ. 3.2)

V. ʆʙɦ  ʨʘʟʤʝʨ ʥʘ ʬʠʥʘʥʩʠʨʘʥʝʪʦ ʥʘ ʧʨʝʜʠʟʙʦʨʥʘʪʘ ʢʘʤʧʘʥʠ̫ (ʨʘʟʜʝʣ II + ʨʘʟʜʝʣ III+ ʨʘʟʜʝʣ IV)


Стр  от 
за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания 
(пълно наименование на политическата партия, съгласно регистрацията в СГС) 

Отчет
в лева
I. Набрани средства за финансиране на предизборната кампания - общо, в т. ч.:
1. Собствени средства на политическата партия, в т. ч. получени от:
1.1 Членски внос
1.2 Държавна субсидия
1.3 Собствени недвижими имоти
1.4 Стопанска дейност, регламентирана в чл. 22, ал. 1 от ЗПП
1.5 Банкови заеми
1.6 Други приходи
2. Дарения от физически лица (Приложение П1)
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 П2)
3.1. Размер на предоставените парични средства
3.2.Стойност на предоставени непарични средства - стоки, услуги, рекламни материали и др.
II. Извършени разходи за предизборната кампания - общо, в т. ч.:
1. Разходи за материали
1.1.  Канцеларски материали
1.2.   Гориво
1.3. Други материали
2.Разходи за външни услуги
2.1. Разходи за медийни услуги от:
2.1.1 Печатни медии (вестници, списания и други периодични издания)
2.1.2 Електронни медии (лицензирани или регистрирани 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
(име, фамилия, подпис)
(име, фамилия, подпис)
Представляващ /и партията  
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 
2.4 Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други.
2.5 Разходи за масови прояви (публични събрания, концерти и др.)
2.6 Пощенски и куриерски услуги, телефони
2.7 Наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други
2.8 Други разходи за външни услуги
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 
5.1  Данък върху даренията
5.2  Други данъци
5.3  Такси
6. Разходи за командировки и други
7. Общ размер на паричните средства, предоставени от политическата партия на местни коалиции, в които участва (при избори за общински съветници и кметове на общини и кметства)
III.Общ размер на поетите задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, неизплатени към датата на съставяне на отчета
IV. Обща стойност на получените непарични средства (Раздел I, т. 2, п. 2.2 + Раздел I, т. 3, п. 3.2)
V. Общ размер на финансирането на предизборната кампания (раздел II + раздел III+ раздел IV)
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