ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”
(Наименование на партията)

Гр. София, пощ. код .1000
Пл. България №1, НДК, ет.17
(Адрес за кореспонденция)

Отчет
за набраните и изразходваните средства за предизборната кампания
за избиране на кметове на кметства
I. Обща сума на набраните средства за предизборната кампания
3853.60 лв.
1. Собствени средства на партията/ коалицията/ инициативния комитет,
използвани за кампанията.1
3853.60 лв.
2. Дарения от физически лица, общо
в това число по отделни дарители. (Справка - приложение № 1)2
0.00 лв.
3. Дарения от юридически лица, общо
в това число по отделни дарители. (Справка - приложение № 2) 3
0.00 лв.
II. Обща сума на изразходваните средства за предизборната кампания4
3853.60 лв.
1. Изразходвани средства за пропагандни и агитационни материали
1. Изразходвани средства за пропагандни и агитационни материали
(плакати, листовки, брошури, дипляни, рекламни материали и други).
2596.00 лв.
2. Изразходвани средства за регистрация за участия в изборите (хонорари
на юристи, правни консултанти и други подобни разходи).
0.00 лв.
3. Изразходвани средства за масови прояви (митинги, събрания, концерти,
дискусии, и други прояви, включително наеми на помещения).
637.60 лв.

1

За коалиции собствените средства на отделните партии в коалицията се посочват на отделни редове към т. І.1.
За коалиции справки се изготвят за дарените средства на коалицията и за всяка от съставляващите я партии.
3
За коалиции справки се изготвят за дарените средства на коалицията и за всяка от съставляващите я партии.
4
Изразходваните средства за изборната кампания се отчитат при прилагане на принципа на текущото начисляване.
2

4. Изразходвани суми за съобщения в печата, телевизионни предавания,
радиопредавания и други разходи за медийни изяви.
620.00 лв.
5. Хонорари за външни лица, включително и за социологически
проучвания.
0.00 лв.
6. Транспортни разходи, включително и разходи за командировки.
0.00 лв.
7. Пощенски, телеграфни, телефонни и телексни такси и други подобни
разходи.
0.00 лв.
8. Други разходи - общо
в това число по видове разходи. (Справка - приложение № 3)
0.00 лв.
Към отчета са приложени:
1. Справка (Приложение № 4) за изразходваните средства за
предизборна кампания за кандидатите на партията/коалицията/
инициативния комитет за дадена община. Справката е изготвена за 1 бр.
общини, в един екземпляр за всяка, в която политическата партия,
коалицията и/или инициативния комитет има кандидати за кметове и/или
общински съветници.
2. Извлечение от банковите сметки за приходите и разходите по
обслужване на предизборната кампания на партията/коалицията/
инициативния комитет – приходите и разходите не са разплащани по
банков път.
Известно ни е, че за неверни данни се носи наказателна отговорност
по реда на Наказателния кодекс.
Изготвил отчета: .......................
(подпис)

Ръководител на партията/
представляващ/и коалицията/
инициативния комитет:

(трите имена)

..................
(подпис)
(трите имена)

гр. София
23.03.2009 г.

Приложение № 1
СПРАВКА
за даренията от физически лица за предизборната кампания за избиране на общински съветници, кметове на общини, кметове на
райони и кметове на кметства на
ПП ГЕРБ
(наименование на партията/коалицията/инициативния комитет)

№
по
ред

Дарител
(име, презиме, фамилия/ Едноличен
търговец - наименование)

ЕГН/БУЛСТАТ
на дарителя

Адрес на дарителя

Акт за дарение
(№ ..., дата.)

Размер на
дарението
(лева)

Не са получавани дарения
За частични избори в общ.Раковски

Изготвил отчета:
.........................
(подпис)

Ръководител на партията/
представляващ/и коалицията/
инициативния комитет:
..............................
(подпис)

............................................
(трите имена)

гр. София
29.03.2009 г.

............................................
(трите имена)

Приложение 3
СПРАВКА
за извършените други разходи по т. 8 от отчета на
ПП ГЕРБ
(наименование на партията/коалицията/инициативния комитет)

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7

Вид на разхода

Размер на разхода

ВСИЧКО
Изготвил отчета: .......................
(подпис)

Илияна Стефанова Петрова
(трите имена)

Ръководител на партията/представляващ/и коалицията/инициативния комитет:
..................
(подпис)

Цветан Генчев Цветанов
(трите имена)

гр. София
23.03.2009 г.

Приложение № 4

СПРАВКА
за изразходваните средства за предизборна кампания от ПП ГЕРБ
за избиране на общински съветници, кмет на община, кметове на райони и кметове на кметства
за община: Раковски , област Пловдив
Забележка: Справката се попълва поотделно за всяка община, за която партията/коалицията/инициативния комитет имат
регистрирани кандидати за кметове и/или общински съветници.
1. Кандидат за кмет:

№
по
ред
1

1
2
3
4
5
6

Общ брой жители в общината

да/не

2

с население до 30 000 жители
с население до 60 000 жители
с население до 100 000 жители
с население до 200 000 жители
с население до 500 000 жители
с население над 500 000 жители

3

да

2. Кандидати за общински съветници:

Размер на
изразходваните средства
4

3853.60

Забележка
6

Община Раковски – 28.02.2009г.

№
по
ред

Общ брой кандидати за общински
съветници

Размер на изразходваните средства

Забележка

1

2

4

6

1

3. Кандидати за кметове на райони:

№
по
ред

Общ брой жители в района

брой

Размер на изразходваните
средства

Забележка

1

2

3

4

6

с население до 25 000 жители
с население до 50 000 жители
с население до 100 000 жители
с население над 100 000 жители

1
2
3
4
5

ОБЩО

х

4. Кандидати за кметове на кметства:

№
по
ред

Общ брой жители в района

брой

Размер на изразходваните
средства

Забележка

1

1
2
3

2

3

4

6

с население до 1 000 жители
с население над 1 000 жители

ОБЩО

х

Изготвил отчета:

Ръководител на партията/
представляващ/и коалицията/
инициативния комитет:

.........................
(подпис)

..............................
(трите имена)

(подпис)
(трите имена)

гр. София, 23.03.2009г.

