Отчет
на ПП ''БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА
(пълно наименование на политическата партия)

за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избори за общински съветници и
кметове през 2012 г,
в лева

Приходи
1. Собствени средства от:
1.1 Членски внос
1.2 Държавна субсидия
1.3 Собствени недвижими имоти
1.4 Стопанска дейност, регламентирана в чл. 22, ал. 1 от ЗПП
1.5 Банкови заеми
1.6 Други
2. Дарения от физически лица (Приложение ПП 1)
3. Средства на издигнатите от партията кандидати (Приложение ПП 2)

292

Общо:

292

Разходи
1. Разходи за материали
1.1. Канцеларски материали
1.2. Гориво
1.3. Други
2.Разходи за външни услуги
2.1. Разходи за медийни услуги от:
2.1.1 Печатни медии (вестници, списания и други периодични издания)

262

2.1.2 Електронни медии - лицензирани или регистрирани доставчици за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги
(§1, т. 19 от ДР на ИК)
2.1.2.1 Българска национална телевизия (БНТ)
2.1.2.2 Българско национално радио (БНР)
2.1.2.3 Частни радиа
2.1.2.4 Частни телевизии
2.1.2.5 Електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за онлайн
новинарски услуги.
2.2 Разходи за социологически проучвания
2.3 Разходи за консултантски услуги
2.4 Разходи за плакати, флаери. диплянки, брошури и други
2.5 Разходи за масови прояви (публични събрания, концерти и др.)
2.6 Пощенски и куриерски услуги, телефони
2.7 Наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други
2.8 Други разходи за външни услуги (Приложение ПП 3 - разшифровка)
3. Разходи за възнаграждения - ( за временно нает персонал във връзка с предизборната кампания)
4. Разходи за осигуровки на лицата по т. 3
5. Данъци и такси
5.1 Данък върху даренията
5.2 Други данъци
5.3 Такси
6. Други разходи
6.1 Разходи за командировки
6.2 Други
7. Предоставени парични средства за финансиране на местни коалиции, в които участва партията
8. Поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, предоставени към датата на
изборния ден
9. Обща стойност на получените непарични дарения, отразени в Приложение ПП 1 към т. 2, част "Приходи"

30

10. Обща стойност на получените непарични средства, отразени в Приложение ПП 2 към т. 3, част "Приходи"
Общ размер на разходваните средства и поетите задължения за предизборната кампания:
(сумата на т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 , т. 7, т. 8, т. 9, т. 10)
Съставил:

•

(Ал. Кънев)
Представляващ политическата партия:

292

Справка за извършените разходи в
предизборната кампания на кандидатите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на кметства
за изборите през 2011 г., - 4$ •мой
- ккбТ€Ий--чл
от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА"
У
(пълно наименование на политическата партия, регистрирана в ОИК като самостоятелен участник)

Кандидат за
(брой)

№
по
ред

община (кметство)

1

2

кмет на
община
КЮСТЕНДИЛ

3

общински кмет на
съветник кметство
4
16

5

Извършени разходи Извършени разходи
със средства на
със средства на
партията
кандидатите
(в лева)
(в лева)
6

7

292.00

Общо
(в лева)

8
292.00

Изготвил:
/Ал. Кънев/

Представляващ политическата партия:
пята*

/ИВАН ГЕНОВ/

