
В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от Закона за политическите 

партии, Министерството на финансите информира за предоставената първа част (за 

периода от 1 януари до 12 март вкл.) и втора  част (за периода от 14 май до 30 юни вкл.) 

от годишната държавна субсидия на политическите партии и коалиции за 2020 г., както 

следва: 

І. Партии, които са възстановили доброволно средства в изпълнение на § 5 от 

преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за 

политическите партии - предоставения  размер на държавната субсидията е в 

пълен размер: 

1. ПП „ГЕРБ”    3 009 290 лв. 

2. ПП „Движение за права и свободи” 828 790 лв. 

3. ПП „Воля” 381 998 лв. 

4. ПП „Възраждане” 99 400 лв. 

5. ПП „Политически клуб „Тракия” – част от състава на  

Коалиция БСП за България 

 

16 000 лв. 

6. ПП „Комунистическа партия на България” – част от състава на  

Коалиция БСП за България 

 

16 000 лв. 

ІІ. Партии, на които е предоставена петдесет на сто от полагаемата първа и 

втора част на субсидията за 2020 г. съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 2 от 

преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за 

политическите партии: 

- ПП „Българска социалистическа партия” 1 221 102 лв. 

- ПП „Нова зора” 8 000 лв. 

- ПП „Политически клуб „Екогласност 8 000 лв. 

Общо за Коалиция БСП за България 

(вкл. и за ПП „Политически клуб „Тракия“, както и за  

ПП „Комунистическа партия на България”) 

 

 

1 269 102 лв. 

  

- ПП „Национален фронт за спасение на България” 138 545 лв. 

- ПП „ВМРО – Българско национално движение”      138 545 лв. 

- ПП „Атака” 139 241 лв. 

- ПП „Средна европейска класа” 696 лв. 

Общо за Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и 

ВМРО“ 

     417 027 лв. 



Поради непълнота и нередности на предоставените изискуеми документи от 

страна на ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита” и на основание  чл. 26, ал. 2 

от Закона за политическите партии, първата и втората част за 2020 г. на 

държавната субсидия за ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита” ще бъде 

преведена след тяхното представяне и отстраняване в Министерството на 

финансите. 


