
ПРИЛОЖЕНИЕ

Към финансовия отчет за 2019 година 

На Политическа партия „ Движение Нашият град „

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Политическа партия „ Движение Нашият град „ е регистрирана по фирмено дело 
№ 1654 по описа за 2007 година в регистъра на политическите партии в Софийски 
градски съд с Решение от 03.05.2007г.

С Решение от 30.07.2019г., Софийски градски съд вписа в регистъра*1 за 
политическите партии под № 322, том.10, стр.130, по ф.д. № 1654/2007г. 
Политическа партия ”ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” с ново седалище и адрес на 
управление: гр.Кричим, ул.Никола Петков № 7, ет.1. Партията се представлява от 
Председателя. АТАНАС СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ.

Ръководни органи на партията са: Политически съвет -  върховен орган на 
партията, Изпълнително бюро, Политически лидер и Председател на партията. 
Комисия за вътрешнопартиен контрол. В устава е предвиден и избор на Клубове по 
места и местни органи -  Клубни събрания и Комисия за вътрешнопартиен контрол.

Изпълнителното бюро е в състав:

1. Атанас Стефанов Калчев -  Председател на Изпълнителното бюро;
2. Анка СамуилОва Хаджиева -  Заместник -  председател на Изпълнителното

бюро;
3. Антоан Ангелов Димитров
4. Нели Александрова Георгиева -  секретар на Изпълнителното бюро
5. Александър Крумов Попов

Партията се представлява от Председателя на изпълнително бюро и 
политически лидер АТАНАС СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ

Предметът на дейност на Политическа партия „ Движение Нашият град „ е  в 
съответствие със Закона за политическите партии -  да съдейства за формиране й 
изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други 
демократични начини.



2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1 База на изготвяне на годишния финансов отчет
*

*

Изготвения финансов отчет за 2019г на Политическа партия „Движение 
Нашият град „ е изготвен в съответствие с изискванията на приложимите 
изисквания на Закона за политическите партии и утвърдена счетоводна политика.

Политическа партия „Движение Нашият град „ води своето текущо 
счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на 
българското счетоводно законодателство, съобразявайки се с изискванията на СС 9 
-  за юридически лица с нестопанска цел. Съобразени са със счетоводната политика 
и утвърдения от ръководството индивидуален сметкоплан.

Всички данни представени в Годишния финансов отчет за 2019г са в хиляди
лева.

«
Годишния финансов отчет на Политическа партия „Движение Нашият град „ 

включва информация за централното управление и регионалните структури, 
съгласно изискванията на Закона за политическите партии.

2.2 Счетоводни принципи

Финансовия отчет на Политическа партия „Движение Нашият град „ е изготвен 
при спазване на основните счетоводни принципи: действащо предприятие и текущо 
начисляване на приходите и разходите.

Счетоводството на партията се осъществява на основата на документална 
обоснованост на стопанските операци и факти при спазване на следните принципи- 
предпазливост, съцоставимост между приходи и разходи, предимство на 
съдържанието пред формата.

2.3 Сделки с чуждестранна валута не са осъществявани

2.4 Сравнителни данни

Всички данни по статии на счетоводния баланс, отчета за приходи и разходи, 
отчета за паричния поток, отчета за собствения капитал и другите приложения 
представени във финансовия отчет за 2019 година са съпоставими.

*

»

2.5 Дълготрайни материални и нематериални активи не се подържат към 
датата на съставяне на отчета



2.6 Стоково -  материални запаси не се поддържат към датата на съставяне на 
отчета

2.7 Вземания и задължения

Вземанията и задълженията са отразени по тяхната номинална стойност.

2.8 Парични средства

Паричните средства са краткосрочни финансови активи под формата на пари в 
брой и по разплащателната сметка на партията. Разлика между посочените в баланса 
парични средства и намерените в брой при годишна инвентаризация, няма.

2.9 Резерви

Политическите партии не формират и не разпределят печалба.

3. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
•

- Приходите; и разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, 
независимо от паричните постъпления и плащания.

- Даренията получени от физически лица се отчитат и признават като текущи 
приходи за периода през който са получени.

- Отчитането на разходите и организирано по функционален признак и по 
икономически елементи.
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