ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2014 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 2014
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,
организации, Общински контролни комисии.
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ВИСШИ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ: Общинско събрание и Събрание на партийната
организация.
ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
През 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.
От тогава до края на 2014 година ПП НФСБ продължи с изграждането на партийните си
структурни единици партийни организации чрез провеждането на Учредителни събрания в
редица населени места и райони на България.
Регистрирахме се и участвахме в проведените на 25 май 2014 г Избори за Европейски
парламент.

На проведените на 05 октомври 2014 избори за народни представители за Народно
събрание ПП НФСБ участва в коалиция с ПП ВМРО и стана парламентарно предсавена
партия,част от Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ”.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
Политическата партия не е организация, създадена за осъществяване на стопанска
дейност, съответно резултатите, които партията е постигнала за изминалия период са следствие
от политическите идеи и принципи.
Дейността на партията се измерва с парламентарна и извън парламентарна активност,
политически дебати и становища, изработване на закони, среща с избиратели и други.
Приходи
Партията набира своите средства от членски внос,дарения и завещания,както и по всички
разрешени от закона начини,включително държавна субсидия.
Приходите на ПП НФСБ за 2014 година са формирани от : Държавна субсидия в размер
на 1667 х лв/Един милион шестотин шейсет и седем хиляди лв/ , както и дарения от физически
лица в размер на 98 х. лв /Деветдесет и осем хиляди лв/.През 2014 год. няма дарения от
юридически лица.
Съгласно Устава членски внос се дължи след сформирането на партийната организация и
рамерът му се определя с решение на НПС.От събрания членски внос даден процент,определен
от НПС,партийната организация внася в общопартийната каса.За 2014 година приходите от
членски внос са общо в размер на 14 х.лв /Четиринайсет хиляди лева/.
Разходи
През 2014 година са извършвани разходи за предизборни кампании/две на брой/ и текущи
административни разходи за издръжка на партийните структури.
Разходите на партийните организации се планират и извършват с решение на общинското
събрание.Финансирането на общопартийни мероприятия се подпомага при възможност от
общопартийния бюджет.
През 2014 година са извършени разходи общо в размер на 2039/Две хиляди ,трийсет и
девет хиляди лева/.
Пълната информация за отчетените приходи и разходи за годината, в т. ч. разшифровката
им по видове е представена в годишния финансов отчет на партията.

Структура на собствения капитал
Собственият капитал на партията към 31.12.2014 година е в размер на 358 хил лв /Триста
петдесет и осем хиляди лева/.

Ръководство
Партията се представлява от:
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПП НСФБ:
Валери Симеонов Симеонов
Данчо Димитров Хаджиев
Валентин Кирилов Касабов
СЕКРЕТАР НА ПП НФСБ:
Мария Стоянова Петрова

НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПП НФСБ в състав от 17 члена

НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ПП НФСБ в състав от 7 члена
НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА ПП НФСБ в състав от 3 члена

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО
Ръководството на ПП НФСБ е изготвило финансовия отчет за 2014 г. в съответствие с
изискванията на НСФОМСП.
Ръководството потвърждава, че прилага последователно адекватна счетоводна политика и
при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2014 г. са спазени счетоводните
принципи.

Председател:
(Валери Симеонов)

