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1. Информация за политическата партия  
 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ (ПП НФСБ или Предприятието) е регистрирана с решение от 11.07.2011 г. 

на Софийски градски съд и е вписана в регистъра на политическите партии със 

седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. ”Митрополит Симеон” №1. Решението 

не е обжалвано и е влязло в сила на 22.07.2011 год. и е обнародвано в бр.58 на 

Държавен вестник от 29.07.2011 год. 

 

ПП НФСБ е партия на българските граждани с избирателни права съгласно 

българското законодателство и осъществява своята дейност въз основа на 

Конституцията и законите на Република България. 

 

Уставът на ПП НФСБ е приет на учредително събрание, проведено на 17.05.2011 г.  

 

ПП НФСБ се представлява от: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

 

Валери Симеонов Симеонов 

Данчо Димитров Хаджиев 

Валентин Кирилов Касабов 

 

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството на ПП НФСБ на 25.03.2013 

година.   

 

2. База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи 

 

2.1. Общи положения 

 

Политическа партия НФСБ изготвя и представя финансовия си отчет на база 

Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 

(НСФОМСП), приети от Министерския съвет и приложими в Република България от 01 

януари 2008 год. и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.  

 

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите-предположения: текущо 

начисляване и действащо предприятие, както и принципа на историческата цена. 

 

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет, Ръководството е направило 

преценка на способността на ПП НФСБ да продължи своята дейност като действащо 

предприятие. При тази преценка е взета предвид цялата налична информация за 

предвидимото бъдеще, което е поне, но не е ограничено до дванадесет месеца от датата 

на баланса. 

 

Настоящият отчет е индивидуален финансов отчет на Предприятието.  
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2.2. Функционална валута и валута на представяне на финансовия отчет 

 

Функционална валута е валутата на основната икономическа среда, в която едно лице 

функционира и в която главно се генерират и изразходват паричните средства. Тя 

отразява основните сделки, събития и условия, значими за Предприятието. 

 

Предприятието води счетоводство и съставя финансовия си отчет в националната 

валута на Република България – български лев, възприет от Предпритието като 

функционална валута. От 01 юли 1997 год. левът е фиксиран към германската марка в 

съотношение 1:1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския 

съюз - към еврото, в съотношение 1: 1.95583. 

 

Настоящият финансов отчет е изготвен в хиляди лева. 

 

2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки 

 

Приложението на НСФОМСП изисква от Ръководството да направи някои счетоводни 

предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовия 

отчет, с цел определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи и разходи. Те се 

извършват въз основа на най-добрата преценка на Ръководството, базирана на 

историческия опит и анализ на всички фактори, оказващи влияние при дадените 

обстоятелства към датата на изготвяне на финансовия отчет. Действителните резултати 

биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет. 

 

2.4. Грешки през предходни отчетни периоди 

 

 

Грешки в предходни периоди са пропуски, неточности или несъответствия във 

финансовия отчет на Предприятието за предходни периоди, възникващи в резултат на 

пропусната или неправилно използвана надеждна информация. Това е информация, 

която е била налична към момента на одобрение за издаване на финансовия отчет или 

такава, за която се предполага, че е било възможно да бъде получена и използвана при 

изготвянето и представянето на този отчет. Грешки в предходни периоди могат да 

възникнат при признаването, оценяването, представянето или оповестяването на 

елементи от финансовия отчет. Те се коригират ретроспективно, като се преизчислява 

сравнителната информация или началните салда на активите, пасивите и капитала (в 

случаите, когато са възникнали през предходни периоди, за които не е представена 

информация във финансовия отчет). Корекцията се отразява в първия финансов отчет, 

одобрени за издаване след откриването им, като в тях се представя и отчет за 

финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен период. 
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3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс и отчета за 

приходите и разходите 

 

 

3.1. Нетекущи (дълготрайни) материални и нематериални активи 

 

 

Дълготрайни материални и нематериални активи се признават като първоначално се 

оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена, мита и 

невъзстановими данъци, както и всички преки разходи за привеждането на актива в 

работно състояние и на мястото за предвидената му от Ръководството употреба. 

Предприятието е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите 

активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се отчитат 

като текущ разход в момента на придобиването им. 

 

След първоначалното им признаване от 01 януари 2008 год. всички дълготрайни 

материални и нематериални активи се отчитат по цена на придобиване намалена с 

размера на начислената амортизация и евентуални загуби от обезценки (виж също 

приложение 6).  

 

Последващи разходи се капитализират в стойността на актива, само ако отговарят на 

критериите за признаване на дълготраен актив. Всички други последващи разходи се 

признават текущо в отчета за приходите и разходите в годината, през която са 

възникнали.  

 

Амортизациите се начисляват на база на определения полезен живот, като 

последователно се прилага линейният метод. Амортизацията се начислява в отчета за 

приходите и разходите за текущия период . 

 

В годишния финансов отчет на Предприятието са представени придобитите през 2011 

година нематериални дълготрайни активи, които се отчитат по цена на придобиване, 

намалена с натрупаната амортизация и загуба от обезценка. Ръководството оценява 

дали полезния живот на нематериалните активи е ограничен или неограничен. За НДА 

с неограничен полезен живот амортизация не се начислява. 

 

Амортизацията на активите с ограничен полезен живот се начислява в отчета за 

приходите и разходите на база линеен метод за очаквания срок на техниа полезен 

живот. 

 

Определеният полезен живот на активите е както следва: 

 
Полезен живот 2012 година 2011 година 

   

Права върху електронна страница 2 години 2 години 

 

Начисляването на амортизацията започва през месеца, следващ месеца, в който активът 

е наличен за употреба и се прекратява от началото на месеца следващ месеца, в който 

амортизируемият актив е изваден от употреба. 
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Не се начисляват амортизации на земите, разходите за придобиване на дълготрайни 

активи и напълно амортизираните активи. 

 

 

3.2.   Обезценка на дълготрайни материални активи 

 

Към датата на изготвяне на финансовия отчет Ръководството на Предприятието прави 

преценка дали съществуват индикации за обезценка на дълготрайните нематериални 

активи. В случай, че се установи, че такива индикации съществуват, се изготвя 

приблизителна оценка на възстановимата стойност на съответния актив.  

 

Възстановимата стойност е по-високата сума от нетната продажна цена и стойността му 

в употреба. Когато възстановимата стойност на даден актив (или на обект генериращ 

парични постъпления) е по-ниска от балансовата му стойност, последната се намалява 

до размера на възстановимата стойност. Загубата от обезценка се признава веднага като 

разход в отчета за приходите и разходите. 

 

3.3. Финансови инструменти 

 

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно, както финансов 

актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения 

капитал в друго предприятие. 

 

Финансовите активи и пасиви се признават в счетоводния баланс, когато и само когато  

Предприятието стане страна по договорните условия на инструмента. Финансовите 

активи се отписват от счетоводния баланс, след като договорните права за 

получаването на парични потоци са изтекли или активите са прехвърлени и трансферът 

им отговаря на изискванията за отписване, съгласно изискванията на СС 32 Финансови 

инструменти. Финансовите пасиви се отписват от счетоводния баланс, когато и само 

когато са погасени – т. е. задължението, определено в договора е отпаднало, анулирано 

или срокът му е изтекъл. 

 

При първоначалното им признаване финансовите активи (пасиви) се оценяват по 

справедлива стойност и всички разходи по сделката, в резултат на която възникват 

финансовите активи (пасиви). 

 

За целите на последващото оценяване, в съответствие с изискванията на СС 32 

Финансови инструменти, Предприятието класифицира финансовите активи в 

категорията кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието. 

 

3.3.1. Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието   

 

Предоставените кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани 

или определими срокове за уреждане, които не се котират на активен пазар. В баланса 

на Предприятието активите от тази категория са представени като парични средства. 
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Паричните средства за целите на съставянето на отчета за паричните потоци са 

паричните средства в брой и по банкови сметки.  

     

 3.3.2    Обезценка на финансови активи  

 

Към датата на изготвяне на финансовия отчет Ръководството на Предприятието прави 

преценка дали съществуват обективни индикации за обезценка на всички финансови 

актива. Финансов актив се счита за обезценен само тогава, когато съществуват 

обективни доказателства, че в резултат на едно или повече събития, настъпили след 

първоначалното му признаване, очакваните парични потоци са намалели.  

 

Загубата от обезценка на предоставените кредити и вземания, отчитани по 

амортизируема стойност, се изчислява като разлика между балансовата стойност и 

настояща стойност на бъдещите парични потоци, дисконтирани с първоначалния 

ефективен лихвен процент. Загубата от обезценка се признава в отчета за приходите и 

разходите. Тя се възстановява, ако последващото увеличение на възстановимата 

стойност може обективно да бъде обвързано с настъпване на събитие след датата, на 

която е била призната обезценката. 

 

В баланса на Предприятието към 31 декември 2012  год. и 2011 год. финансовите 

активи включват паричните средства, а финансовите пасиви – задължения към 

доставчици. 

   

 

3.3.3. Финансови пасиви по амортизируема стойност 

 

След първоначалното им признаване Дружеството оценява финансовите пасиви по 

амортизируема стойност. В баланса на Дружеството тези пасиви са представени като  

задължения към доставчици.  

 

Задълженията към доставчици и клиенти и други задължения 

Тези задължения възникват в резултат на получени услуги. Краткосрочните задължения 

не се амортизират. 

 

 

3.4.3. Собствен капитал  

 

Собственият капитал на ПП НФСБ към 31.12.2012 година, получен като разлика между 

приходите и разходите от регламентирана дейност през 2012 година е представен в 

баланса като допълнителни резерви и е в размер на  33 хил. лв. (2011 год.: 30 хил. лв.). 

 

3.4.  Признаване на приходи и разходи  

 

3.4.1  Приходи и разходи за дейността 

 

Дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи и от държавна 

субсидия. 



ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  

за периода 01 януари  - 31 декември 2012 година  

  

  

 

10 

 

Собствените приходи могат да бъдат приходи от членски внос, собствени недвижими 

имоти, дарения, лихви по парични депозити в банки, издателска дейност. 

 

Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от 

момента на паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при 

спазване на изискването за причинна и стойностна връзка между тях. 

 

 

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото на 

получаване възнаграждение, намалено със сумата на всички предоставени отстъпки и 

включват брутните потоци от икономически ползи получени от и дължими на 

Предприятието.   

 

В случаите, когато резултатът не може да бъде надеждно оценен, приходът се признава 

само дотолкова, доколкото направените разходи са възстановими.  

 

 

Когато икономическите изгоди се очаква да възникват през няколко отчетни периода и 

връзката им с приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, 

разходите се признават в отчета за приходите и разходите на базата на процедури за 

систематично и рационално разпределение. 

 

Правителствени дарения се признават за приход, при наличие на достатъчно сигурност, 

че  Предприятието ще спази условията и държавната субсидия ще бъде получена. 

 

Приходите от дарения, които не са обвързани с условия се признават като текущ 

приход. 

 

През 2012 година ПП НФСБ не е парламентарно представена и е формирала само 

приходи от дарения от физически лица, които са получени без условия (виж 

приложение 4). 

 

Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на 

начисляване и съпоставимост. Разходите за регламентирана дейност включват 

разходите, извършени за популяризиране на целите и дейността на предприятието. 

 

Административните разходи включват разходите за организация и управление на 

Предприятието. 

 

През 2012 година ПП НФСБ е извършвала единствено разходи за регламентирана 

дейност. 
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3.4.2.  Финансови  приходи и  разходи 

 

Разходите за лихви се начисляват в отчета за приходите и разходите за всички 

инструменти, оценявани по амортизируема стойност чрез използване метода на 

ефективния лихвен процент.  

 

Ефективният лихвен процент е този, при който се дисконтират очакваните бъдещи 

парични плащания или постъпления по време на живота на финансовия инструмент, 

или при определени случаи за по-кратък период, към нетната балансова стойност на 

финансовия актив или пасив. При изчислението на ефективния лихвен процент, 

Предприятието преценява паричните потоци, като взема предвид всички договорни 

условия на финансовия инструмент, но без да включва потенциални бъдещи кредитни 

загуби от обезценка. Изчислението включва такси, транзакционни разходи, премии или 

отстъпки, платени или получени между страните на договора, които са неразделна част 

от ефективния лихвен процент.  

 

През 2012 година Предприятието няма реализирани финансови приходи и извършени 

финансови разходи. 

 

4. Приходи  

 

 31 декември 

2012 

хил. лв. 

31 декември 

2011 

хил. лв. 

Приходи от дарения без условие 30 250 

Приходи от членски внос 6 - 

Общо  36 250 

 

Признатите за 2012 година приходи са изцяло получени към датата на финансовия 

отчет (2011 год.: изцяло получени).    

 

Разходите за материали включват: 

 

 31 декември 

2012 

хил. лв. 

31 декември 

2011 

хил. лв. 

Предизборни и агитационни материали 3 16 

Венци и цветя 3 - 

Канцеларски материали 2 - 

Общо  8 16 
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Разходите за външни услуги включват: 

 
 31 декември 

2012 

хил. лв. 

31 декември 

2011 

хил. лв. 

Транспорт  15         -               

Информационно и медийно обслужване - 142 

Реклама 1 50 

Наеми 6 11 

Други 1 1 

Общо  23 204 

 

 

Признатите за 2012 год. разходите са изцяло платени към 31 декември 2012 год. (2011 

год.: изцяло платени) 

 
5. Нетекущи (дълготрайни) активи 

 

 Програмни 

продукти 

 

 

хил. лв. 

Общо 

 ДА 

 

хил. лв. 

   

Отчетна стойност    

 

Салдо на 1 януари  2011 -    - 

Придобити 2 2 

Салдо на 31 декември 2011 2 2 

Салдо на 31 декември 2012 2 2 
 

 
 

Натрупана амортизация 

   

Салдо на 1 януари  2011 - - 

Салдо на 31 декември 2011 - - 

Начислена 1 1 

Салдо на 31 декември 2012 1 1 

   

Балансова стойност към 1 

януари 2011 - - 

Балансова стойност към 

31 декември 2011 2 2 

Балансова стойност към 

31 декември 2012 1 1 
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6. Парични средства  

 

 

 31 декември 

2012 

хил. лв. 

31 декември 

2011 

хил. лв. 

   

Парични средства по банкови сметки 2 - 

Парични средства в брой 31 59 

   

Парични средства по баланс 33 59 

   

Общо парични средства по отчета  

за паричните потоци 33 59 

 

7. Данък върху печалбата  

 

Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, Предприятието не дължи 

данък върху печалбата за резултата от регламентирана дейност, поради което такъв 

данък не е начислен във финансовия отчет към 31 декември 2012 год.        

 

8. Финансови инструменти 

 
Балансовите стойности на активите и пасивите към 31 декември 2012 и 2011 година по 

категориите, определени в съответствие със СС 32 Финансови инструменти са  както следва: 

 

 
Финансови активи 31 декември 

2012 

хил. лв. 

31 декември 

2011 

хил. лв. 
   

Предоставени кредити и вземания    

       Парични средства 33 59 

Общо 33 59 
 

Финансови пасиви 31 декември 

2012 

хил. лв. 

31 декември 

2011 

хил. лв. 
   

Отчитани по амортизируема стойност   

       Задължения към доставчици 2 31 
   

Общо 2 31 

 

 

9.  Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях 

 

През отчетния период са получени суми под формата на безусловни дарения в размер 

на 30 хил. лв. от  съпредседателите на ПП НФСБ. 

 

Към 31 декември 2012 год. няма неуредени разчети със свързани лица. 
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10. Грешки през предходни отчетни периоди       

 

 

През 2012 год. Ръководството на Предприятието е извършило следната корекция в 

баланса  към 31 декември 2011 като следствие от счетоводна грешка: 

 

БАЛАНС Бележк

а№ 

 31 

декември 

2011  

хил. лв. 

 корекци

и 

 31 декември 

2011 

 хил. лв., 

преизчислен 
        

Доставчици 1  -  31  31 
        

 

 

1. Към 31 декември 2011 г. е отразен ефекта от начислени задължения към 

доставчици за получени услуги в размер на 31 хил. лв. 

 

 

За 2011 год. са извършени следните корекции в отчета за приходите и разходите: 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И 

РАЗХОДИТЕ 

Бележка

№ 

 31 

декември 

2011  

хил. лв. 

 корекции  31 декември 

2011 

 хил. лв., 

преизчислен 
        

Разходи по икономически 

елементи 

1  189  31  220 

 

 

  

 

 

 

 

 

Печалба 2  61  (31)  30 
        

 

1. През 2011 г. са коригирани разходите по икономически елементи (разходи за 

външни услуги) във връзка с начислени разходи за информационно и медийно 

обслужване в размер на 31 хил. лв. 

2. През 2011 г. е отразен ефекта от корекцията на разходите по икономически 

елементи в размер на 31 хил. лв. в печалбата за 2011 год.. 

 

Ръководството на Предрпиятието счита грешката за несъществена. 

 

11. Условни вземания и задължения 

 

Срещу ПП НФСБ няма заведени правни искове. 

 

12. Събития след датата на баланса 

 

След датата на финансовия отчет до датата на одобряването му не са настъпили 

значими за дейността на Предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на 

които би повлияло върху вярното и честно представяне на финансовия отчет. 
 


