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ПП ПК ТРАКИЯ прилага приетата счетоводна политика в съотвествие с принципите и 
изискванията на Закона за счетоводство, Националните стандарти за финансови отчети 
за малки и средни предприятия, счетоводния сметкоплан на партията, Устава на 
партията, Закона за политическите партии, а също така и други вътрешни актове, 
отразяващи спецификата на дейността. Счетоводната политика е съобразена с 
изискванията на СС9 „Представяне на финансовите отчети на предприятията с 
нестопанска дейност“. През годината счетоводната политика не е променяна. 

Счетоводството е организирано на основните принципи, посочени в Закона за 
счетоводството: текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на 
възникване, независимо от момента на плащането, предпазливост, същественост, 
предимство на съдържанито пред формата. При организиране на счетоводния процес се 
спазват изискванията за законосъобразност, документиране на стопанските операции, 
пълно и достоверно представяне на стопанските операции. 

Всички счетоводни документи се регистрират хронологично. 

Всички приходи и разходи се планират ежегодно с проектобюджет и след приемането 
му от централното ръководство той става бюджет на партията. 

Всички разходи се документират и отчитат на централно ниво и се изготвя един 
финансов отчет на партията, който отразява цялостната и дейност. 

Разходите се одобряват от председателя на ПП ПК Тракия. Контрол по 
целесъобразността на извършнените разходи се осъществява от централен контролен 
съвет, който извършва системни проверки. 

Финансовият отчет на партията е съставен към 31.12.2021 г., в хиляди лева и обхваща 
едногодишен период. 

ПП ПК Тракия осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите 
партии и Закона за счетоводството. Основният документ, на който се подчиняват 
организацията и дейността на партията е нейният Устав. 

Органи на ПП ПК Тракия са: Национална конференция 

Централен съвет на ПП ПК Тракия;  

Председател на ПП ПК Тракия; 

 

ПП ПК Тракия извършва политическата си дейност съгласно действащото 
законодателство в Република България, като съдейства за формиране и изразяване на 
политическата воля на гражданите  избирателни права, чрез избори или при други 
демократични начини за участие в управлението на държавата и местното 
самоуправление. 
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Политическата дейност на партията през 2021 г., бе доминирана от обичайни за 
демократична държава събития, с различни по мотиви и интензивност. 

Основната цел на ПП ПК Тракия е да следва  социална политика, която в най-голяма 
степен отговаря на потребностите на мнозинството от хората. 

Сред приоритетите на партията са създаване на условия на такова управление на 
страната, което да осигури повишаване на заетостта 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 борба с корупцията на 
всички равнища. 

Политическа партия ПК Тракия, приема бюджет за 2021 по елементи, като 
разходването на сумите се извършва съгласно одобрения бюджет. 

Приходите през 2021 г., са в размер на 36 460 лева. 

 

№ Приходи BGN 2021 2020г. 

1 Приходи - държавна субсидия  34 900.00 41 000.00 

2 Приходи от членски внос   1 560.00  

3 Приходи от лихви           0.44 

  Общо приходи:   36 460.00  41 000.44 

 

Разходите за 2021 г., са в размер на 52 658.88 лева 

№ Разходи по икономически елементи BGN 2021 2020г. 
1 Разходи за материали 720.96 834.05 
2 Разходи за външни услуги 41 217.58 35355.50 
3 Разходи за заплати (възнаграждения) 6 391.38 5799.06 
4 Разходи за осигуровки 1 151.98 1097.16 
5 Други разходи 2 918.58 1120.21 
6 Всичко разходи по ик.елементи  52 400.48 44205.98 
7 Други финансови разходи 258.40 201.60 
  Общо разходи: 52658.88 44407.58 
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В счетоводния баланс са представени активите и пасивите на партията. 

Вземания и парични средства 

Текущите вземания и паричните средства в брой и по разплащателни сметки на 
партията към 31.12.2021 г., са както следва:  

№ Текущи активи BGN 2020г. 2020г. 

1 
Вземания от клиенти и доставчици 
в.т.ч доставчици по аванси 4 000.00 - 

 2 
Парични средства в брой и по банкови 
сметки  9604.84  29140.07 

 Общо текущи активи: 13 604.84 29 140.07 

Текущи задължения 

 № Други задължения в BGN 2021 2020 
1. Персонал  - възнаграждение и осигуровки  681.81  1149.37  
2. Подотчетни лица   1146.67 -  
  Всичко други задължения 1828.48 1149.37 

 

Балансовата стойност на активите и пасивите към 31.12.2021г., са в размер на 14 
хил.лева. 

Със заповед на Председателя на партията е назначена комисия, която извърши 
инвентаризация на касата. Липси и излишъци не се констатирани. 

Заплатите на персонала по трудови и извънтрудови правоотношения се начисляват 
ежемесечно. Изплащането на хонорари за извършени услуги се извършва с 
предварително сключени договори и изготвени сметки за изплатени суми. Начислените 
суми за ДОО, ДЗПО, ЗО и ДОД са превеждани в установените срокове и по сметки на 
НАП. 

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

Годишният Финансов Отчет няма задължение за заверка от дипломиран експерт 
счетоводител. 

ПП ПК Тракия е осигурила публичност и прозрачност на дейността си чрез страницата 
на СТДБ в интернет. 

Финасовият отчет представя достоверно резултатите и финансовото състояние на 
партията, отразява икономическата същност на събитията и опорациите. 

Дата: 21.01.2022 г.                                     Председател на ПП ПК Тракия:    
                               Стефан Начев 


