ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на
ПП „Движение за социален хуманизъм”

Основни обстоятелства
1. Наименованието на политическата партия е „Движение за социален хуманизъм” (ДСХ).
2. ПП „Движение за социален хуманизъм” е със седалище гр. София, р-н "Оборище" и адрес на
управление София, п. код 1505, ул. "Мърфи " №15. Политическа партия „Движение за социален
хуманизъм” (ДСХ) е продължител на дейността на идейното течение „Движение за социален
хуманизъм” в Българската социалдемократическа партия(БСДП).

Създадено през 1995 г. по инициатива на главния секретар на БСДП – Стефан
Радославов и множество членове на Националния комитет на партията, то си постави
задачата да разпространява идеите на д-р Атанас Москов за социалния хуманизъм.

3.Устав на ПП „Движение за социален хуманизъм”

4.РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ПП ДСХ
РЪКОВОДСТВО НА ПП ДСХ
1. Александър Владимиров Радославов гр.София председател на НИС и
председател на партията
2. Андрей Генчев Желев гр.Плевен – зам.председател на НИС
3. Ангел Маринов Чакъров гр.Пловдив – зам.председател на НИС
4. Юрий Георгиев Дудев гр.Русе – зам.председател на НИС
5. Чавдар Асенов Сутински гр.София – изп.секретар на НИС
6. Елка Александрова Киричова гр.София – секретар на НИС
7. Снежинка Атанасова Стойкова гр.София – секретар на НИС

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА ПП ДСХ
1.
2.
3.
4.

Дона Тодорова Стамова
Росица Дафи нова Дойнова
Катя Севдалинова Димитрова
Антон Атанасов Антонов

5. Валери Симеонов Балиев
6. Веселка Аврамова Василева
7. Георги Любенов Зънгаров
8. Георги Стоянов Георгиев
9. Магдалена Атанасова Копринкова ,
10. Мариана Иванова Иванова –
11.Мария Генова Геновска –
12.Мария Петкова Пиронкова
13.Николина Николова Христова
14.Петър Благоев Ласков
15. Райчо Кирилов Иванов
16.Стефка Николова Аладжова

,

5. ПП „Движение за социален хуманизъм”
е юридическо лице, което се представлява от
Александър Владимиров Радославов Председател на Националния изпълнителен съвет
и
Председател на партията.
6. ПП ДСХ е член на Коалиция за България и е парламентарно представена партия в българското
Народно събрание и в Европейския парламент

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2008 Г.

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН
ХУМАНИЗЪМ
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА

( Съгласно чл.33 от Закона за счетоводството)
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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31 декември 2008 г.

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”
Годишен Финансов отчет
Към 31 Декември 2008 година

До
Ръководството на
ПП”Движение за социален хуманизъм”

Гр.София

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
от
Николай Борисов Николов – регистриран одитор диплома № 209/2003 г.
Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на ПП”Движение за
социален хуманизъм” към 31.12.2008 г., включително на счетоводния баланс, отчета

за приходите и разходите, отчета за промените на собствения капитал, отчета за
паричните потоци, както и на обобщеното оповестяване на счетоводните политики и
другите пояснителни положения.
Отговорност на ръководството за финансовия отчет
Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в
съответствие с Националните счетоводни стандарти се носи от ръководството на
предприятието. Тази отговорност включва:разработване, внедряване и подържане
на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне
на финансовите отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и
несъответствия, независимо дали се дължат на измама или на грешка; подбор и
приложение на подходящи счетоводни политики; изготвяне на приблизителни
счетоводни оценки, които да са разумни при конкретни обстоятелства.
Отговорност на одитора
Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този
финансов отчет, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит
беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните
одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания,
както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в разумна степен
на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени неточности,
отклонения и несъответствия.
Одитът включва изпълнението на процедури с цел проучване на одиторски
доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия
отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително
оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във
финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При
извършването на тези оценки на риска, одиторът взема под внимание системата за
вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на
финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски
процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на
мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието.
Одитът също така включва оценка за уместността на прилаганите счетоводни
политики и разумноста на приблизителните счетоводни оценки, направени от
ръководството, като и оценка на цялостното представяне на финансовия отчет.
Считаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчна
база за изготвеното от нас одиторско мнение.

и подходяща

Мнение
Удостоверяваме, че финансовия отчет представя достоверно, във всички
аспекти, имущественото и финансовото състояние на партията към 31.12.2008 г.,
както и резултатите от дейността и паричните му потоци за годината, приключваща
тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти.
Годишният доклад за дейността
дружеството към 31.12.2008 г.

Регистриран одитор:

съответства

на

финансовия

отчет

на

Н. Николов
София, 10.3.2009 г.

Годишен доклад за дейността,
съгласно чл. 33, ал.1 от Закона за счетоводството

Партия „Движение за социален хуманизъм” (ДСХ) е регистрирана през 2003 г. с
фирмено дело 5006, осъществява политическа дейност и има 8800 члена и структури в
цялата страна.
През 2008 г. партията не е участвала в провеждането на избори. Дейността е насочена
към провеждане на редовен конгрес на партията и към укрепване на партийните
структури, както и подготовка за провеждане на парламентарни избори през 2009 г.
Партия ДСХ има един народен представител, което дава възможност за получаване на
субсидия от бюджета, съгласно Закона за политическите партии.
През 2008 г. приходите на партия ДСХ са 88 513 лв.,
в т.ч. от:


членски внос
или 28% от приходите

24 933 лв.



държавна субсидия
или 72% от приходите през годината.

63 580 лв.

Разходите през 2008 г. са както следва:
Разходи – всичко,
в т.ч. за:

наеми на клубове
Тук са включени наеми за клубове в София, Варна, Червен бряг,
Горна Оряховица

осигуряване работата на партийните организации
Тук са включени разходите за командировки, работни срещи,
заседания на партийни организации, публикации във вестници

партийни мероприятия
Включва провеждане на конгрес, чествания, мероприятия в
Козлодуй, кръгли маси, билети за театър

услуги
Съобщителни услуги, ел. енергия, счетоводни услуги

заплати и осигуровки
Това са разходи за щатния персонал на партията

представителни разходи
Това са разходи, свързани с провеждане на срещи със
симпатизанти, срещи с коалиционни партньори, издатели,
заседания.

канцеларски материали, книги и др.
Включва направени разходи за картички, книги, брошури и
консумативи.

66 659 лв.
10 460 лв.
28 159 лв.
12 916 лв.
6 367 лв.
6 193 лв.
1 208 лв.

1 356 лв.

За всички разходи, отразени в отчета за 2008 г., са налице разходни документи и са
одобрени от председателя на партията.
Паричните наличности на 31.12.2008 г. са на стойност 49 654 лв., в т.ч. в каса 2 231 лв. и
по банков депозит 47 423 лв.
През 2008 г. партия ДСХ не притежава недвижимо имущество, няма дълготрайни
материални активи.
За офиса в София е закупено оборудване, както следва: маса и столове на стойност 755
лв. и фотоапарат на стойност 567 лв.
Финансовият резултат за 2008 г. е 21 729 лв.
Счетоводството е двустранно, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Разплащанията са извършвани чрез банков превод и в брой от касата на партията, при
наличие на съответните разходни документи.
През 2008 г. счетоводството на партия ДСХ е централизирано. Приходите от членски
внос са отразени в книги за събиране на членски внос.
Разходните документи от партийните структури в страната и централното управление
се съхраняват в централата на партията и са отразени в годишния финансов отчет.
През 2008 г. партия ДСХ не е осъществявала стопанска дейност, не е участвала в
структури, осъществяващи стопанска дейност, не притежава ценни книжа, не е
осъществявала валутни операции.
Периодично контролната комисия на партията преглежда наличните документи за
приходи и разходи. В края на годината изразява писмено становище по начина на
съхраняване на документи, отчитане на приходите и разходите, касови и банкови
документи, осчетоводяване, дава съответни препоръки.
През 2008 г. партията на е направила разходи, свързани с провеждане на избори.

