
 
 
 
 

  

ММООННИИТТООРРИИННГГ  ННАА  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕТТОО  ННАА  

ППРРЕЕДДИИЗЗББООРРННААТТАА  ККААММППААННИИЯЯ  

ММЕЕССТТННИИ  ИИЗЗББООРРИИ  ––  22000077  
    

ППррииххооддии  ии  ррааззххооддии  ннаа  ппааррттииииттее  

  
ААссооццииаацциияя  ““ППррооззррааччнноосстт  ббеезз  ггрраанниицции””  
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Българска социалистическа партия - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/инициати
вния комитет
2. Дарения от физически лица

3. Дарения от юридически
лица
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Българска социалистическа партия - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и разходи
за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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Национално движение "Симеон Втори"
1. Изразходвани средства за пропагандни
и агитационни материали (плакати,
листовки, рекламни материали и др .)
2. Изразходвани средства за регистрация
за участие в изборите (хонорари на
юристи, правни консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)
4. Изразходвани суми за съобщения  в
печата, телевизионни предавания ,
радиопредавания  и др . медийни изяви 
5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и разходи за
командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни такси
и др .

8. Други разходи 
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Национално движение  "Симеон Втори" - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/инициати
вния комитет
2. Дарения от физически лица

3. Дарения от юридически
лица
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Движение за права и свободи - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/инициати
вния комитет
2. Дарения от физически лица

3. Дарения от юридически
лица
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Движение за права и свободи - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни
материали (плакати, листовки,
рекламни материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация  за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания ,
концерти, дискусии, вкл. наеми на
помещения)
4. Изразходвани суми за съобщения
в печата, телевизионни предавания ,
радиопредавания  и др . медийни
изяви 
5. Хонорари за външни лица, вкл. и
за социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и
разходи за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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Съюз на демократичните  сили - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/иниц
иативния комитет

2. Дарения от физически
лица

3. Дарения от юридически
лица
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Съюз на демократичните  сили - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и
разходи за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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ВМРО - Българско национално движение  - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/инициати
вния комитет
2. Дарения от физически лица

3. Дарения от юридически
лица
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ВМРО - Българско национално движение  - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни
материали (плакати, листовки,
рекламни материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания,
концерти, дискусии, вкл. наеми на
помещения)
4. Изразходвани суми за съобщения
в печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни
изяви 
5. Хонорари за външни лица, вкл. и
за социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и
разходи за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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Съюз на свободните  демократи - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/инициати
вния комитет
2. Дарения от физически лица

3. Дарения от юридически
лица
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Съюз на свободните  демократи - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и разходи
за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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Демократическа партия - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/иници
ативния комитет

2. Дарения от физически
лица

3. Дарения от юридически
лица
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Демократическа партия - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и разходи
за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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Демократи за силна България - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/инициати
вния комитет
2. Дарения от физически лица

3. Дарения от юридически
лица
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Демократи за силна България - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Т ранспортни разходи, вкл. и разходи
за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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ПП "Атака" - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/инициати
вния комитет
2. Дарения от физически лица

3. Дарения от юридически
лица
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ПП "Атака" - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни
материали (плакати, листов ки,
рекламни материали и др.)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в  изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др.)
3. Изразходвани средства за
масови прояви (митинги, събрания,
концерти, дискусии, в кл. наеми на
помещения)
4. Изразходвани суми за съобщения
в  печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др. медийни
изяви 
5. Хонорари за външни лица, в кл. и
за социологически проучвания

6. Транспортни разходи, в кл. и
разходи за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др.

8. Други разходи 
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ПП "ГЕРБ" - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/инициати
вния комитет
2. Дарения от физически лица

3. Дарения от юридически
лица
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ПП "ГЕРБ" - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и разходи
за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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ПП "Лидер" - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и разходи
за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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ПП "Лидер" - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Т ранспортни разходи, вкл. и разходи
за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 



ПП "Движение  нашият град" - разходи

53793

0

73799,19

98712,11

5070
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774,00

313,56

1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и разходи
за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др.

8. Други разходи 

ПП "Движение  нашият град" - приходи

0

2300

232600

1. Собствени средства на
партията/коалицията/иници
ативния комитет

2. Дарения от  физически
лица

3. Дарения от  юридически
лица
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ПП "Движение  нашият град" - разходи
1. Изразходвани средства за
пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, рекламни
материали и др .)
2. Изразходвани средства за
регистрация за участие в изборите
(хонорари на юристи, правни
консултанти и др .)
3. Изразходвани средства за масови
прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, вкл. наеми на помещения)

4. Изразходвани суми за съобщения в
печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и др . медийни изяви 

5. Хонорари за външни лица, вкл. и за
социологически проучвания

6. Транспортни разходи, вкл. и разходи
за командировки

7. Пощенски, телефонни и телексни
такси и др .

8. Други разходи 
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ПП "Движение  нашият град" - приходи

1. Собствени средства на
партията/коалицията/иници
ативния комитет

2. Дарения от физически
лица

3. Дарения от юридически
лица


