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Д О К Л А Д
ОТ СИМЕОН СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
ОТНОСНО: УЧАСТИЕ НА ОС И ПП „СО“ В ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

Уважаеми колеги,
С указ на президента на Р България са насрочени общи,редовни
парламентарни избори за 45 Народно събрание на 04.04.2021 г.
Отечественият съюз и неговата партийна еманация ПП „Съюз за
Отечеството“, като последователна опозиция на досегашното управление
на Бойко Борисов, ГЕРБ и присъдружните му сателити, на своя конгрес
/Общо събрание/ на 03.10.2020 г. формулира ясно своята оценка на
политическата обстановка и факторите – външни и вътрешни,които я
обуславят, реалистичната политическа формула ,която може да доведе до
радикална промяна – смяна на модела - чрез парламентарни избори и
наша полилитическа Програмна декларация с Възвание и разписан проект
за необходимостта от създаване и начините за това на спасителен за
страната Нов Отечествен фронт на програмна база. Заявихме,че в основата
и центъра на този проект трябва да застане БСП – най-мощната и доказана
във времето опозиционна сила . За целта проектът трябва да се развива
успоредно и едновременно по две линии:
- Чрез ОС сред гражданите и структурите на гражданското общество;
- Чрез ПП „СО“ – сред политическите партии с цел единение и
формиране на широка партийна коалиция;
Общото събрание /конгресът/ на ОС постави отговорни задачи и високи
цели пред ръковдството и дейците на ОС като формулира ясно насоката:
внасяне от ОС на съществен принос за консолидация на лявоцентристките
и патриотични сили и разгръщане на мощно движение сред
гражданите,структурите на гражданското общество и опозиционните

политически партии за постигане на широки граждански и партийни
коалиции в името на отстраняването на Бойко Борисов,ГЕРБ и
присъдружните му сателити от властта и смяна на
модела на функциониране и управление на държавата. Пред мен и
ръководството се постави задачата: възстановяване на парламентарното
присъствие на ОС чрез избор на депутат/и в 45 Народно събрание . За
целта трябваше наши дейци да намерят място от гражданската квота
като представители на ОС в листи на коалиции – на първо място
преговори с БСП и коалицията около нея и други партии или включване
на ПП „СО“ в някакакъв подходящ и отговарящ на профила ни
коалиционен формат.
Към днешна дата в изпълнение на горните решения и насоки бе
извършено от мен и Васил Точков следното:
1.Установен бе делови оперативен контакт с повечето ръководни лица в
БСП като Атанас Зафиров – зам.председател по коалиционната
политика,Кристиян Вигенин - зам.председател, Георги Свиленски –
председател на предизборния щаб, Крум Зарков – член ИБ, Христо
Проданов – член на ИБ, Стойко Танков – член на ИБ и други и след
предварителни уточнения бяха внесени официални предложения съгласно
поименните предложения на областните координатори за включване на
наши дейци в листите. Отказано ни бе официалното включване на ПП „СО“
в коалицията ,поради тяхно решения да се регистрират за тези избори със
старата коалиция БСП за България. Прието бе включването на наши дейци
от името на ОС в гражданската квота. Ние поискахме 1-2 избираеми
места,3-4 в представителната част и останалите по назад по възможност в
листите за всичките МИР.
След дълги и тежки преговори ни бяха предложение места както
следва:02 МИР Бургас Станиславя Райнова – 23 място; 03 МИР Варна
Симеон Кулиш – 25 място; 08 МИР Добрич Симеон Симеонов – 3 място и
Васко Петров – 8 място; 18 МИР Разград Павлина Русева – 8 място; 24 МИР
София Златина Георгиева-8 място;26 МИР София област – Марина
Недялкова – 12 място и 30 МИР Шумен – Димитър Ковчазов – 7 място.
Както се вижда реално избираемо място не се предлага. Отказано бе

участието по преценка на кандидатите Симеон Кулиш, Васко
Петров,Златина Георгиева и Марина Недялкова. Останалите потвърдихме
участие с цел да се чуе и популяризират идеите на ОС за в бъдеще. Наши
представители като Илия Илиев в 12 МИР Монтана -8 място,Ивайло
Маринов в 23 МИР София – 18 място, Миглена Иванова – 22 МИР София –
24 място, Стоян Овчаров в 31 МИР Ямбол – 5 място и други са включени в
листите,минавайки по вътрешно-партийната процедура в БСП и
препотвърдени от нас.
2. Отказана бе от с решение №2103- НС от 17.02.2021 г. ,поради
технически пропуски, регистрацията на ПП „Съюз за Отечеството“ с
председател Васил Точков – зам.председател на НС на ОС. Това ни лиши от
възможност да се опитаме да формираме коалиция около нас или да
участваме самостоятелно на изборите.
3. Получихме покана като партия да се включим в регистрираната за
изборите коалиция „Граждани от протеста“ с лидер Светозар Съев. В
началото на разговорите участваха доста сериозни извънпарламентарни
партии като „Ние гражданите“ на ген.Валери Григоров, две
социалдемократически партии, коалицията „Заедно“ на Александър
Томов, ССД ,създадена от Стефан Софиянски, Българска пролет на Велизар
Енчев и други. Постепенно те се отказаха от коалицията и ние
преценихме,че тези които остават, не предполагат резултати над 4 % на
изборите.
4.Индивидуални покани за мен, Васил Точков и някои други наши
дейци да водят листи получихме от формацията на Ал.Томов „Заедно“ , от
коалицията „Воля – НФСБ“ и от ВМРО. Същите бяха отклонени.
5.Тежки и дълги преговори водихме с формацията около Мая
Манолова, Татяна Дончева и „отровното трио“. Обстановката там е много
вътрешно напрегната и скандализирана около листите особено в
няколкото големи градове .Внесомме при тях обемно поименно
предложения за почти всички МИР. Те не проявиха готовност да
предоставят поне две места за водачи на листи – в Бургас и Хасково и
други добре позиционирани места и ние прекратихме преговорите,тъй

като всичко останало не гарантира поставената пред нас цел – избор на
депутат от ОС в 45 НС.
Въз основа на изложеното по горе предлагам следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. НС на ОС дава съгласие Отечественият съюз да участва в
изборите за 45 Народно събрание чрез включването на негови
представители по предложения на областните координатори на ОС в
листите на коалиция „БСП за България“ от гражданската квота.
2. Възлага на Председателя на ОС да сключи надлежно
Споразумение за взаимодействие и сътрудничество с БСП и коалиция за
времето на действието на 45 Народно събрание и евентуалното
управление на страната с участието на БСП, в което да се предвиди
привличането на наши представители и експерти в органите на
държавното управление на централно и регионално ниво , постоянните
комисии на НС и други държавни институции.
3. Възлага на областните и общинските структури и дейци на ОС в
цялата страна и особено в регионите, където има наши кандидати в
листите , да се включат активно в работата на щабовете на коалиция „БСП
за България“ и да осигурят преференциално гласове за нашите кандидати.
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