Годишен доклад за дейността на
Политическа партия „Движение за социален хуманизъм” за 2016 г.

I.

Обща информация: Учредяване и регистрация, организационна

структура, ръководни и контролни органи:
Съгласно Закона за политическите партии, ПП Движение за социален
хуманизъм“ е регистрирано в регистъра на политическите партии на Софийски
градски съд с Решение по фирмено дело № 5006/2003 г. от 11.06.2003 г. С
решение на СГС от 04.07.2012 г. е вписана промяна относно нов Устав на
партията, приет на проведената на 07.04.2012 г. четвърта редовна сесия на
Националното общо събрание.
От деня на вписването й в регистъра, в Софийски градски съд ПП
„Движение за социален хуманизъм“ придобива качеството на юридическо лице,
което се представлява от председателя й и председател на НИС Александър
Владимиров Радославов. Той ръководи изпълненията на решенията на
Националното общо събрание (НОС), НИС и Оперативно бюро(ОБ)
,осъществява политическите взаимоотношения на партията с държавните
органи, политическите партии и структурите на гражданското общество, и
отчита дейността си пред НОС и НИС. При необходимост може да възлага тези
функции на заместник председателите на НИС.
ПП „Движение за социален хуманизъм“ е със седалище и адрес на
управление гр.София, район „Оборище“, ул. „Мърфи“№15 .
Основният документ, на който се подчинява организацията и дейността
на ПП „Движение за социален хуманизъм“ е нейният Устав. Върховен орган на
партията е Националното общо събрание.
Партията изгражда своите структури на териториален принцип в
съответствие с административното деление на страната. Основни структурни
звена на ПП „Движение за социален хуманизъм“ са местните и общински
партийни дружества и органи,областните и националните партийни органи.
Националните органи на партията са: Националното общо събрание,
Национален изпълнителен съвет, Оперативно бюро на НИС, Ръководство на
партията, Председателят на НИС и Националната контролна комисия.
Контролните органи на партията са : Общинска контролна
комисия(ОбКК), Градска контролна комисия(ГКК) в градовете с районно
административно деление – София, Варна, и Пловдив.Национален контролен
орган е Националната контролна комисия (НКК), която упражнява вътрешно
финансов контрол върху изпълнението на партийният бюджет, щатната
дисциплина и върху имуществото на партията в съответствие с разпоредбите на
ЗПП.

Финансово състояние:

II.

През 2016г. приходите на ПП „ДСХ“ са:

87 098 лв.

в т. ч.
- от членски внос

3 210 лв.

- от субсидии

83 232 лв.

- от лихви

656 лв.

Разходите за 2016 г. са

119 580 лв.

в т. ч.
- материали

9 316 лв.

- услуги

36 721 лв.

- заплати

38 508 лв.

- осигуровки

6 374 лв.

- амортизации

7 243 лв.

- други разходи

21 418 лв.

През 2016г. Партия „Движение за социален хуманизъм” не е извършвала
стопанска дейност.
Резултата от дейността за 2016 г., в размер на (- 32 482) лв. е отнесен в
намаление на резерва на Партията.
III.

Финансови инструменти и фиансов риск:
Към 31.12.2016 г., ПП „Движение за социален хуманизъм” няма вземания и

задължения.
IV.

Събития след датата на изготвяне на финансовия отчет:
До датата, на която е одобрен за публикуване годишния финансов отчет, не

са настъпили важни и значителни събития.
Гр.София
15.03.2017 г.

Председател:
/Александър Радославов/

