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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

З А П О В Е Д 

 

№  ЗМФ - ................ 

 

гр. София, ......................... 2020 г. 

 

 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за политическите партии във връзка с 

предоставяне на държавната субсидия на политическите партии и коалиции 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

I. Документите, които политическите партии и коалиции, участвали в проведените на 

26 март  2017 г. в Република България избори за народни представители за Народно 

събрание и отговарящи на изискванията на  чл. 25, ал. 1 от Закона за политическите партии 

(ЗПП),трябва да представят пред Министерството на финансите за получаване на държавната 

субсидия, както и сроковете за тяхното представяне:  

1. Партиите по чл. 25, ал. 1, т. 1 и партиите, включени в състава на коалиция по чл. 25, 

ал. 1, т. 2 от ЗПП, в срок до 9 април 2020 г. следва писмено да заявят пред Министерството 

на финансите получаването на държавна субсидия. Заявлението трябва да е подписано от 

законните представители на партиите по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗПП и от законните 

представители на партиите, включени в състава на коалиция по чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗПП.                     

В заявлението трябва да бъде посочен номер на банковата сметка, по която да бъде 

превеждана дължимата държавна субсидия, както и опис на приложените към него 

документи. 

2. Към заявлението по т. 1 задължително се прилагат следните документи: 

а) заверен препис от решението на Софийския градски съд за вписване на партията в 

регистъра на политическите партии; 

б) съдебно удостоверение за актуалното състояние на обстоятелствата, подлежащи на 

вписване в регистъра на политическите партии  - в оригинал; 

в) удостоверение от обслужващата банка, че титуляр на посочената банкова сметка е 

съответната политическа партия - в оригинал. 

3. При наличие на актуално коалиционно споразумение за разпределение на 

държавната субсидия между партиите, включени  в състава на коалиция по чл. 25, ал. 1, т. 2 

от ЗПП, и в случаите по § 6 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение на Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25 юни 

2019 г.) към заявлението по т. 1 задължително се прилага и препис от съответното 

коалиционно споразумение (актуалното или представеното до влизането в сила на 

посочения закон, според случая), подпечатан с печата  на партията;  

4. Когато между политическите партии в състава на коалицията няма сключено 

коалиционно споразумение за начина на разпределение на държавната субсидия, партиите 



задължително посочват този факт в заявлението по т. 1 и заедно със задължителните 

документи по т. 2 към заявлението прилагат в оригинал и декларациите на народните 

представители, избрани от листата на коалицията, за принадлежност към съответна 

политическа партия в рамките на коалицията - по образец съгласно приложението.  

5. Мястото за подаване на заявленията и документите е деловодството на 

Министерството на финансите, град София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102, стая № 7, всеки 

работен ден от 9.00 до 17.30 часа. 

6. Представителите на политическите партии по чл. 25, ал. 1, т.1 от ЗПП и на 

партиите, включени в състава на коалиция по чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗПП, са длъжни писмено да 

уведомят Министерството на финансите, в 7-дневен срок от настъпването на промяна на 

някое от обстоятелствата, които са от значение за определянето, разпределянето или 

превеждането на държавната субсидия.  

II. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директорите на дирекции 

„Държавни разходи” и „Правна“, съгласно определените им функции, във Вътрешните 

правила за организация и контрол при планиране, разпределяне и предоставяне на 

държавните субсидии по закона за политическите партии, утвърдени със Заповед № ЗМФ-

596 от 02.07.2019 г. 

III. Заповедта да се доведе до знанието на политическите партии и коалиции, 

отговарящи на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗПП, на Сметната палата, както и на лицата, 

ангажирани с нейното изпълнение. Уведомяването да бъде извършено от главния секретар на 

Министерството на финансите. 

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс 

пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от нейното съобщаване на 

заинтересованите лица.  

 

 

МИНИСТЪР :  

 

 

                                   ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

                       
 

 

  



 

 

                      Приложение към т. 4 от  

 

                                       Заповед № ЗМФ ...............................  

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 Подписаният/ата .......................................................................................................................,  

в качеството си на народен представител в 44-то Народно събрание 

 

    ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. В резултат на проведените през 2017 г. в Република България избори за народни 

представители съм избран/а за народен представител от ................................................. 

многомандатен избирателен район, от листата на коалиция 

„.........................................................................”; 

2. В състава на коалиция „...............................................................................................” 

участвам като народен представител от партия „...................................................................”. 

3. ............................................................................................................................................ 

 (други обстоятелства, които са от значение за определяне, разпределяне или превеждане на държавната 

субсидия) 

   

 

 

гр. .........     ДЕКЛАРАТОР:................................. 

Дата .................   

 

 

 


