
                                                        П Р О Т О К О Л 
       ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ 
                                                      № 00-051/15.05.2021г. 
Дата: 15.05.2021 г. 
Място: СОФИЯ 
Присъстват: 39 члена на НС  и 7 члена на КС, съгласно приложени списъци. 
         Заседанието бе открито и  ръководено от Председателя на 
Отечествения съюз Г-н Симеон Симеонов.Предложен и утвърден 
единодушно бе следният 
                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

1. Анализ на актуалната обществено - политическа обстановка 
в страната в светлината на предстоящите предсрочни парламентарни 
избори  за 46 Народно събрание на 11.07.2021г. ; 

                              Докл.: Симеон Симеонов, Васил Точков 
2. Решение за участието на Отечествения съюз и ПП „Съюз за 

Отечеството“ в предстоящите парламентарни избори. 
                                    Докл. : Симеон Симеонов, Васил Точков 

3. Разни. 
 
             След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните 
 
                                             Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :  
По точка I-ва: 
 

1. НС одобрява информацията на Председателя за проведените 
консултации с политически партии относно възможностите за 
създаване на широкопредставителна, равнопоставена коалиция на 
партии и граждански съюз с ясно очертан социално-ангажиран и 
патриотичен, включително русофилски, профил на програмна 
основа както следва: БСП, АБВ, Евролевица и коалиция „Заедно“, 
МИР, ПД „Социалдемократи“, Подем, коалиция „Граждани от 
протеста“, ПБК и други. 

2. Възлага на двамата председатели да продължат активните действия 
в тази насока с обявените и други потенциални партньори като 
легитимират като активен политически субект ПП „СО“. 

3. По точка ІI-ва:  
1. НС дава съгласие ОС и ПП „СО“ да участват в парламентарните 

избори на 11.07.2021 г. в някои от следните формати: 
Вариант „А“: пълноправно и равнопоставено участие на ПП „СО“ в 
широко представителна,социално ангажирина,патриотича 
коалиция на политически партии от лявоцентристкия и 
патриотичния политически сектор с или без участието на БСП ; 



Вариант „Б“ : самостоятелно участие на ПП „СО“ в случай на 
невъзможност за формиране на коалиция съгласно предходната 
точка;  
Вариант „В“ : включване на дейци на ОС в листите на други 
политически партии или колиции от гражданската квота. 

2. Възлага на председателя на ПП „СО“ и зам.председател на ОС да 
сключи надлежните коалиционни споразумения по вариант „А“; 

3. Възлага на председателя на ПП „СО“ и зам.председател на ОС да 
подготви и внесе в ЦИК изискваните по закон документи и 
заявление за регистрация на ПП „СО“ за участие в изборите на 
11.07.2021 г. съгласно вариант „Б“; 

4. Възлага на председателя на ОС да координира действията по 
вариант „В“; 

5. Възлага на Председателя на ОС в оставка задачата Отечественият 
съюз чрез участието си в предстоящите парламентарни избори на 
11.07.2021 г. да легитимира чрез избор на депутат/и/ в 46 НС 
парламентарното си представителство; 

6. Възлага на областните координатори и общинските /районните/ 
председатели в срок до 22 май 2021 г. да представят в 
централата списъци с подписи за регистрацията на ПП „СО“ в 
ЦИК; 

7. Възлага на областните координатори съвместно с общинските 
/районните/ председатели на ОС да представят в централата в 
срок до 25 май 2021 г.не по-малко от 3 персонални предложения 
за включване на кандидати на ПП „СО“ / ОС в депутатски листи 
заедно с надлежно CV ; 

8. Да предложат в НС дати за посещения на Председателя и други 
ръководни дейци на ОС по области и общини интегрирани с 
графика на предизборните мероприятия 

По т.III-та  :    
1. Одобрява Декларация за подкрепа и единодействие на българското 

общество. /в приложение/ 
        След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
         
                                  
                         Председател:/----------------/Симеон Симеонов :      
                         Протоколист:/-----------------/Иван Стефанов :                                                    


