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Изх.№ 01-301/2018 г.
ДО
ОБЛАСТНИТЕ КООРДИНАТОРИ И
ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА
ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ

Задачите на Отечествения съюз и подготовката за Конгреса –
Годишно отчетно-изборно общо събрание
Във връзка с взетото решение от Националния съвет на Отечествения
съюз за свикване на Конгрес – Годишно отчетно-изборно общо събрание на
19.10.2018 г.от 11.00ч. в град София , препоръчваме на нашите структури и
дейци да предприемат посочените по-долу действия в предконгресния
период, а именно:
провеждане на отчетно-изборни общи събрания в общинските и
местните организации , избор на ръководства и делегати за Общото събрание;
Срок: 05 октомври 2018 г.
провеждане на събрания за възстановяване на организацията в
общините и районите на София, Пловдив и Варна ,където е затихнала
дейността в последните години,избор на ръководства и делегати за Общото
събрание;
Срок:05 октомври 2018 г.
– съставяне протокол със списък на делегатите от областта: трите
имена,дом.адрес, телефони,моб.телефон и имейл,който да се представи в НС
по телефона,електронната поща или нормалната поща веднага след избора.
Припомням, че председателите на Общинските организаци,областните
координатори и членовете на НС и КС са делегати по право.От областните
центрове и други по-големи общини се допуска и втори делегат.Възможно е и
упълномощаването – един човек може да представлява до трима делегати
срещу надлежно пълномощно.Целта е максимално представителство на
структури - общини и райони от големите градове;
Срок: 10 октомври 2018 г.
- провеждане на областни срещи с общинските ръководства и делегатите
за избор на областен координатор, за съгласуване на действията в
регионалната политика, за издигане на предложения до конгреса за членове
на Националния съвет,Контролния съвет и Председател на ОС,които да се
предоставят с кратка кадрова справка в НС-препоръча се издигането на 1-2
кандидатури от област;
Срок: 15 октомври 2018 г.
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-

Привличане и прием на нови членове на ОС в вписване в книгата на
членовете на общинската организация, връчване на членски карти и
отчитане на членския внос /10.00 лв. годишен/ в НС на ОС, привеждане
на документацията съгласно изискванията на Устава и Инструкцията за
деловодната и финансова дейност в ОС;
- подбор и привличане в ръководствата и дейността на ОС на изявени
личности от национално,регионално и местно значение,подмладяване
на кадровия корпус съчетано с опита на ветераните – приемственост,
привличане и издигане в ОС и в ПП „Съюз за Отечеството“ на
бъдещи наши кандидати за общински съветници,кметове и депутати;
- ускорено изграждане на местните /селски,квартални,районни и общински/
обществени съвети като партньор,коректив и опонент на местните
органи на властта и за активно участие на гражданите в упражняването и
контрола върху властта и възможност за изява на наши бъдещи кандидати
за общински съветници и кметове на общини и населени места;
- разгръщане на Движение за национално съгласие по места и
организационно и кадрово структуриране на ПП „Съюз за Отечеството“ –
партийна еманация за участие в избори на ОС в името на излизане на
България от тежката икономическа криза,запазване на социалните
достижения на народа,авторитета и самочувствието на нацията,в името на
модернизацията и просперитета на Родината и формулиране позицията на
ОС в светлината на предстоящите европейски,местни и извънредни
парламентарни избори;
- мощни патриотичтни изяви от национален и местен характер във
взаимодействие с партньорски неправителствени организации и
политически партии, активни медийни изяви;
- мощни
акции
в
защита
и
закрила
на
социално
слабите,майките,инвалидите,децата и пенсионерите и организиране на
реална помощ за нуждаещите се;
- екологични и други благоустройствени инициативи и публични акции;
- други дейности по местоживеене,характерни за опита на ОС.
Изразявам моята и на цялото ръководство на Отечествения съюз увереност,че
ние за пореден път ще докажем в труден за нацията период правото и
актуалността за съществуването на нашата организация в полза на народ и
Отечество.
Да живее България!
София
30.03.2018 г.

Симеон Симеонов
Председател на Отечествения съюз

