
                                                        П Р О Т О К О Л 
       ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ 
                                                      № 00-047/13.07.2020 
Дата: 13.07.2020 г. 
Място: СОФИЯ 
Присъстват: 38 члена на НС  и 7 члена на КС 
         Заседанието протече онлайн съвместно с НС на ПП „Съюз за 
Отечеството“ и бе открито и  ръководено от Председателя на Отечествения 
съюз  Симеон Симеонов.Предложен и утвърден единодушно бе следния 
                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

1. Анализ на обществено-политическата обстановка в страната и 
изработване на обща позиция на ОС и СО за участие в протестите на 
гражданите и общите опозиционни политически действия 

2.Преглед на хода на общинските /районните/ отчетно-изборни събрания 
в ОС и организацията на областните срещи с Председателя на ОС и други 
членове на ръководството. 

3. Разни 

 
             След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните 
 
                                             Р    Е    Ш    Е    Н    И    Я :  
 
По точка І-ва:  
 

1.  Членовете и симпатизантите на ОС и СО застават изцяло на страната  

на честните и онеправдани граждани на България и се включват активно в 

центъра и по места в техния протест за отстраняване на мутрите от 

управлението на държавата, за сваляне от власт на корумпираното 

правителство на ГЕРБ и присъдружните му партии начело с Бойко Борисов, 

за отстраняване и даване на съд на самозабравилите се „слуги на народа“ 

в съдебната система, държавната администрация и местната власт. 

2. НС на ОС и НС на СО изразяват пълна подкрепа за президента на  

страната Румен Радев в неговите усилия и борба за възстановяване на 

законността и демократичните ценности в обществото и декларират своята 



готовност за активно взаимодействие и в бъдеще.  Одобряват Писмото на 

председателя на ОС до президента на Р. България №01-166/10.07.2020 /в 

приложение №1/. 

3. НС на ОС и НС на СО подкрепят внасянето от парламентарната група  

на БСП на вот на недоверие към правителството и декларират готовност за 

активно участие в протестни действия при неговото дебатиране и 

гласуване в парламента. 

4. Отечественият съюз и ПП „Съюз за Отечеството“ инициират и  

активно се включват в  широкомащабното национално движение „ЗА 

ОТЕЧЕСТВОТО“ на честните и унизени от властта българи за формирането 

на общ , могъщ Отечествен Фронт-Съюз на гражданите под знамето на 

България – равнопоставена коалиция на личности, граждански сдружения 

и съюзи и политически партии за отстраняване от власт на корумпираната 

и прогнила олигархично-мафиотска глутница начело с премиера Бойко 

Борисов и всичките му присъдружни ортаци /в приложение №2 проект на 

Програмна декларация/ . 

 

 
    По точка II-та: 
        

1.  Възлага на областните координатори и общинските структури на ОС и  

СО да ускорят отчетно-изборната кампания в организацията с активно 

обсъждане на Програмната декларация и разгръщане по места на 

действия по изграждането на Новия Отечествен Фронт-Съюз и развитие 

на гражданското движение „ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ .     

2. Възлага на секретаря на НС на ОС по организационнните въпроси и  
областните координатори актуализиране на графика на непроведените 
отчетно изборни общи събрания по общини и райони в големите градове с 
районно деление в срок до 31.07.2020 г.. 
3. Възлага на секретаря на НС на ОС съвместно с областните  

координатори да съставят график на посещенията по общини и области на 
Председателя и други ръководни дейци на ОС в срок до 31.07.2020 г. 
 
По т.III-та  :    



        1 .  Възлага на общинските ръководства и областните координатори 
 възобновяване събираемостта на членски внос и други приходи и тяхното 
своевременно към НС на ОС за плащане на просрочени задължения по 
издръжката на организацията. 
        След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
                                  
                         Председател:/----------------/Симеон Симеонов :      
                         Протоколист:/-----------------/Иван Стефанов :                                                               


