ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ
№ 00-050/22.04.2021г.
Дата: 22.04.2021 г.
Място: СОФИЯ
Присъстват: 41 члена на НС и 9 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
ДНЕВЕН РЕД:
1. Анализ на актуалната обществено - политическа обстановка
в страната и доклад за участието на ОС и ПП СО“ в изборите за 45
парламент на 04.04.2021г. ;
Докл.: Симеон Симеонов, Васил Точков
2. Насрочване на Общо събрание на ОС за 2021 г.
Докл. Васил Точков
3. Разни.
След задълбочена дискусия единодушно бяха взети следните
Р Е Ш Е Н И Я:
По точка I-ва:
1. НС дава незадоволителна оценка на резултатите от участието на
Отечествения съюз в изборите за 45 Народно събрание от
04.04.2021 г.
2. Приема за сведение оставката на Председателя на ОС Симеон
Симеонов и му възлага да изпълнява задълженията си до
провеждането на Общо събрание на ОС.
По точка ІI-ва:
1. Насрочва Общо събрание на Отечествения съюз на 17 юли 2021 г. от
11.00 ч. в град София, бул.“Витоша“ №18 ет.4 при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
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. Приемане на ГФО на Отечествен съюз
за 2020г.
4 Освобождаване на досегашния Председател и избор на нов

Председател на Отечествения съюз.
5 Промени в състава на НС и КС и Устава на сдружението.
6 Актуализация на Платформата и Програмата на ОС.
7 Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание
ще се проведе същия ден от 12,00ч. на същото място и при същия
дневен ред.
2. Възлага на Председателя да обяви поканата до членовете съгласно
изискванията на Устава на Отечествения съюз, заедно с примерни задачи
за общинските структури по подготовката на Общото събрание.
3. Потвърждава състава на Комисията по разработка на материалите,
финансовото осигуряване и организационна-техническата подготовка на
Общото събрание в състав:
СИМЕОН СИМЕОНОВ – председател
ВАСИЛ ТОЧКОВ – секретар
ДЕНКО ДЕНКОВ – член
ЛИДИЯ БАНКОВА - член
ДАМЯН АТАНАСОВ – член
СТАНКА ПАЛАЗОВА – член
ЦАНЬО КАМОВ – член
ИЛКА ПЕТКОВА – член
ИВАН СТЕФАНОВ – член
4. Възобновява идейната дискусия и пълен цикъл на отчети и избори в
структурите на Отечествения съюз като определя кампанията да се
проведе в периода от 22 април до датата на следващото Общо събрание
на ОС – 17.07.2021 г.
5. Потвърждава указанията с отговорници и новите срокове по
отделните направления съгласно подточките, обявени в поканата за
пленума и предложените образци на : книга на членовете, ведомост за
събиране на членски внос с размер минимум от 1 лев – годишно за
пенсионери и безработни и 1 лев – месечно за работещи,както и протокол
от проведено Общо събрание на общинска /районна/ организация.
6. Възлага на областните координатори съвместно с председателите на
общинските /районните/ организации на ОС да проведат в срок до
30.06.2021 г. информационно-инструктажни срещи с областните активи за
съдържанието и за организационните изисквания и съставянето на
документи при провеждането на отчетно-изборната кампания по места.
7. Възлага на секретаря на НС на ОС по организационните 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 17.07.2021 г..
8. 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 17.07.2021 г.
По т.III-та :
1. Възлага на членовете на Председателството на НС на ОС да
предложат надежден партньор за съвместна дейност в централния офис в
София по текущи и стратегически проекти на Отечествения съюз.
2. Възлага на общинските ръководства и областните координатори
възобновяване събираемостта на членски внос и други приходи и тяхното
своевременно отчисляване към НС на ОС за плащане на просрочени
задължения по издръжката на организацията.
3. Одобрява в качеството си на принципал ГФО на „НОНА-ЦКП“ ЕООД
- Добрич за 2020г.,освобождава управителя Марина Иванова Нейчева от
отговорност и й възлага да обнародва и внесе ГФО в Агенцията по
вписванията.
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Приложение: Доклад на Председателя за участие в изборите на
04.04.2021 г.
Председател:/----------------/Симеон Симеонов :
Протоколист:/-----------------/Иван Стефанов :

