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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 се проведоха общи и 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. В 

наша  политическа Програмна декларация ,Възвание и в разписан проект 

за консолидация на левите и патриотичните сили чрез създаване на 

спасителен за страната Нов Отечествен фронт на програмна основа,  

позицията ни бе разгърната подробно. Заявихме, че нормалното е в 

основата и центъра на този проект да застане БСП – най-мощната и 

доказана във времето опозиционна сила . За целта проектът трябваше да 

се развива успоредно и едновременно по две направления: 

- 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 ръководството 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, в 



структурите на гражданското общество и в опозиционните политически 

партии за постигане на широки гражданска и партийна коалиция 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  представителство на ОС чрез избор на депутат/и в 45 

Народно събрание . 

       На пленума на НС на ОС от 25.02.2021 г., след анализ на обстановката, 

бе решено Отечественият съюз да подкрепи предизборната Платформа и 

листите на БСП и излъчи свои представители  от гражданската квота в 

кандидат-депутатските листи на коалиция БСП за България . 

Отношенията следваше да се уредят за времето на изборите и 

действието на 45-то Народно събрание като се сключи надлежно 

Споразумение за взаимодействие и сътрудничество с БСП. Такива 

споразумения се подписаха между БСП и ОС и БСП и ПП „СО“ на 

26.03.2021 г. 

        В изпълнение на горните решения и насоки бе извършено от 

националното ръководство в лицето на двамата председатели Симеон 

Симеонов и Васил Точков и областните координатори следното: 

       1.Установен бе делови оперативен контакт с ръководни лица в БСП по 

МИР и в центъра 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 беше внесено с писмо наш №01-123/05.02.2021 

г./техен БСП-209/05.02.2021 официално предложение съгласно 

поименните предложения на областните координатори за включване на 

наши дейци в листите на отделните МИР 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. Отказано 

ни бе официалното включване на ПП „СО“ в коалицията , поради  решение 

БСП да се регистрира за тези избори със старата коалиция БСП за 

България. Кандидатурата на председателя на ОС Симеон Симеонов за 

водач или избираемо място, бе издигната от множество наши областни 



структури ,а също официално подкрепена от областните ръководства на 

БСП в 13 МИР Пазарджик и 24 МИР София . Тя бе подкрепена също с 

нарочно писмо до председателя на БСП Корнелия Нинова от 

председателите на 12 граждански съюзи и сдружения-членове на НС на 

ОС 

             От ръководството на БСП  не беше уважено нито едно предложение 

на нашите областни структури и централното ръководство на ОС. 

             След дълги и тежки преговори ни бяха предложени поименно места 

както следва в: 02 МИР Бургас Станислава 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 ни бе предложено. 

Отказахме участието в листите, 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 в 

регионите.  

              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 бяха 

включени в листите, минавайки по вътрешно-партийната процедура в БСП 

и препотвърдени от нас пред централното ръководство на БСП.  

              В някои региони нашите областни координатори възприеха да 

подкрепят с мажоритарен вот издигнати, но не уважени , за водачи на 

листите дейци на БСП като в: 02 МИР Варна-Жанет Димчева; 07 МИР 

Габрово- Кристина Сидерова; 11 МИР Ловеч- Минчо Казанджиев. 

             Пред нашите кандидати и пред областните структури бе поставена 

задачата чрез активна работа и участие в предизборната кампания да 

осигурят максимален преференциален вот за нашите кандидати и по този 

начин да измерим политическата си тежест в отделните региони. 



          2. При отсъствието на реална предизборна кампания по места 

нашите кандидати /или подкрепени от нас постигнаха следните резултати: 

№   МИР    Регион        Имена на кандидата    Място    За БСП   Преференции   

1       02      Бургас         Станислава Райнова        23          24555           35 

2       03      Варна          Жанет Димчева                 21          22242           90 

3       07      Габрово      Кристина Сидерова           2             7758         1254 

4       08      Добрич       Симеон Симеонов             3           13769           150 

5       11      Ловеч           Минчо Казанджиев          2             9786          2062 

6       12      Монтана      Илия Илиев                         8             9469           191 

7       18      Разград        Павлина Русева                  8             5019            61 

8       23      София           Ивайло Маринов             18            28946          112 

9       24      София           Миглена Китанова           22            21339           57 

10     30      Шумен         Димитър Ковчазов            7             10333          232 

11      31      Ямбол          Стоян Овчаров                   5             13091          509 

          Няма избран деец на ОС за депутат в 45 Народно събрание. 

Резултатите по т.3 и т.5 са общо усилие на БСП и партньори в региона. 

          Влиянието на ОС усреднено се измерва в размер на около 1 %. 

 3.   В хода на предизборната кампания и контакти с ръководствата на БСП 

в центъра и по места стана ясно, че БСП не успя през последната година, 

въпреки последователната си опозиция  в 44 НС и разочарованието от 

управляващите, да бъде припозната от народа като алтернатива на 

управлението на Б.Б.,ГЕРБ и коалиционните им партньори и помагачи. Тя 

беше единствената сериозна политическа сила, която в хода на 

предизборната кампания губеше подкрепа всред електората и слабият 

резултат в този смисъл бе в голяма степен предизвестен. Не е нормално в 

най-бедната държава от ЕС при наличие на над 1,5 млн. граждани под 

чертата на бедността и при ужасяваши неравенства, лявата 



социалистическа партия да получи 480 хил.гласа Причините за това 

състояние ,според мен, са поне няколко: 

-  отсъствие на разбираемо формулирани социалистически програмни 

цели и адресирани по подходящ начин да трите големи групи-губещи от 

хищническия капитализъм в България, а именно: работещи-бедни /главно 

млади хора от дълбоката провинция и крайните квартали на големите 

градове/,щуращи се немили-недраги в няколкото големи града, София и 

чужбина; хора в неравностойно положение /инвалиди, безработни, 

многодетни семейства главно от малцинствата и други/ и лишени от 

обществено достойнство, качествени медицински грижи  и прилични 

доходи пенсионери; 

- непоследователно и неадекватно отношение към миналогодишните 

улични протести и нерешителност на БСП да ги оглави като поеме 

политическото лидерство от Президента Румен Радев; 

- непоследователно и неадекватно отношение към Президентската двойка 

Румен Радев – Илияна Йотова по въпроса за подкрепа за втори мандат ; 

- липса на ясни сигнали и действия от централното ръководство и лидера 

за спиране на вътрешно-партийните ежби и раздори след общопартийния 

избор на лидера и проведения 50 конгрес. Напротив- до последния 

момент на предизборната кампания с неприемливите номинации за 

водачи на листите в много региони напрежението рязко се повиши и 

демотивира част от актива и симпатизантите; 

- отказ на централното ръководство да оглави процес за консолидация на 

левите сили и преустановяване на изчерпаната формула БСП+ и действия 

за водене на нова, автентична и равнопоставена коалиционна политика. В 

този смисъл е и пренебрежителното отношение към проекта на ОС под 

работен надслов Нов Отечествен Фронт /НОФ/. Потвърдена бе лишената в 

голяма степен от съдържание и ресурс коалиция БСП за България в стария 

състав. В тази посока , формална бе и  инициативата за подписване на 

Споразумение за взаимодействие и подкрепа с няколко политически 

партии и граждански съюзи включително с ОС и ПП „СО“. 



- отказ от автентични и последователни действия, още в предизборния 

период ,за поставяне основата на широк, анти ГЕРБ фронт за бъдещето 

управление. Започнатото с инициативата и Декларацията за честни избори 

бързо и срамежливо бе преустановено и не получи развитие; 

- неадекватна работа на структурите и демотивация на част от актива и 

симпатизантите по места, липса на адекватна комуникация и връзка на 

структурите с преобладаващо по-възрастния актив в условията на 

противоепидемичните ограничения, страх от епидемията в част от 

електората, егоистична и деструктивна дейност на местни кандидати от 

листите; 

- недружелюбна медийна среда и много посредствени изяви в медиите на 

водещи знакови дейци на партията /водачи на листите/ и слаба кадрова 

политика; 

           Стана ясно също, че ръководствата на БСП на национално и 

регионално равнище ,като правило, водени от партийно високомерие и 

егоизъм, подценяват и имат пренебрежително отношение към идеите, 

предложенията и кадрите на ОС и не разпознават в нас стратегически 

партньор, а само слугинаж и масовка. За това отношение в много случаи 

своя принос имаме и самите ние с раболепното си поведение. 

            Стана ясно също, че политическото, организационното и кадрово 

състояние на Отечествения съюз на много места е незадоволително и в 

този смисъл електоралното ни влияние и обществена полезност е на ниско 

ниво. Сега на дневен ред е преосмислянето на идейните и програмните 

устои на ОС , модернизиране на организационните структури и кадрово 

обновяване и подмладяване.  Пред организацията, в навечерието на 

нейната 80-годишнина, стои въпросът за новото ни място в обществените 

отношения за консолидация на левите, центристките и патриотични сили. 

            Отечественият съюз се нуждае от нов лидер, който да олицетвори 

новото лице на Отечествения съюз. В този смисъл и във връзка с 

неизпълнение на решенията на Общото събрание на ОС за осигуряване на 

парламентарно представителство на ОС в 45 Народно събрание, аз 

подавам своята оставка като Председател и член на НС. 



 

 

                   Въз основа на изложеното по горе предлагам следното 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е: 

1. НС на ОС дава незадоволителна оценка за резултатите от 

 участието на Отечествения съюз в изборите за 45 Народно събрание. 

2. Приема оставката на Председателя Симеон Симеонов и му 

 възлага да изпълнява задълженията си до Общото събрание на ОС. 

3. Насрочва Общо събрание на Отечествения съюз на  

26. 06.2021 г. от 11.00 ч. в София, бул. „Витоша“ №18 при следния  

                                              ДНЕВЕН  РЕД : 

1. Отчет на Председателя и НС за дейността през 2020 г. 

2. Отчет на КС за 2020 г. 

3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. и приемане на бюджет за  

2021 година. 

4. Освобождаване на досегашния Председател и избор на нов 

 Председател на Отечествения съюз. 

5. Ограничени промени в състава на НС и КС. 

6. Актуализация на Платформата и Програмата на ОС. 

7. Разни 

 

22-04-2021 г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СОФИЯ                                                                         / СИМЕОН СИМЕОНОВ/ 

 

 

 

 

 

                


