
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2011 ГОД. НА ПОЛИТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Ръководството  на  Политическа  партия  НАЦИОНАЛЕН  ФРОНТ  ЗА  СПАСЕНИЕ  НА 
БЪЛГАРИЯ представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет за 2011 
година,  изготвен в  съответствие с  Националните  стандарти за  финансови отчети  за  малки и 
средни предприятия (НСФОМСП).

    РЕГИСТРАЦИЯ  НА  ПП  НАЦИОНАЛЕН  ФРОНТ  ЗА  СПАСЕНИЕ  НА 
БЪЛГАРИЯ

С  Решение  от  11.07.2011  год.  на  Софийски  градски  съд  (СГС)  Политическа  партия 
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) е  вписана в  регистъра на 
политическите  партии  при  СГС  със  седалище  и  адрес  на  управление: гр. Бургас, ул. 
”Митрополит Симеон” № 1.

Решението не е обжалвано, влязло е в сила на 22.07.2011 год. и е обнародвано в бр. 58 на 
Държавен вестник от 29.07.2011 год.

НФСБ  е  партия  на  бългаските  граждани  с  избирателни  права  съгласно  българското 
законодателство.
           ПП НФСБ е организация, която сплотява национално отговорните българи, обединени от 
идеята за спасяване на България, нейното благоденствие, като поставяме националните интереси 
над всичко.

ПП  НФСБ  осъществява  своята  дейност  въз  основа  на  Конституцията  и  законите  на 
Република България.

           ОРГАНИ НА ПП НФСБ СЪГЛАСНО УСТАВА

Уставът на ПП НФСБ е приет на Учредително събрание, проведено на 17.05.2011 година. 
Съгласно него ръководни органи на партията са:

НАЦИОНАЛНИ: Конгрес, Национален политически съвет, Национален изпълнителен 
комитет, Председатели, Национална контролна комисия.

ТЕРИТОРИАЛНИ:  Регионални  координатори, Общински  комитети, Партийни 
организации, Общински контролни комисии.

ВИСШИ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ:  Общинско  събрание  и  Събрание  на  партийната 
организация.

                  ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

През  изминалата 2011 година партията се регистрира и участва в изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 
23.10.2011 година.

В  първите  от  своето  създаване   избори  ПП  НФСБ  издигна  кандидат  -  президентска 
двойка в лицето на СТЕФАН СОЛАКОВ и ГАЛИНА АСЕНОВА, която в окончателните изборни 
резултати се нареди на пето място по брой подадени гласове.
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