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На 28 февруари т. г., в централния клуб на ПП „Нова Зора” в София, се проведе
редовното отчетно-изборно събрание на Софийската градска организация (СГО). С
ъбранието бе открито и ръководено от председателя на СГО доц. Тодор Мишев. Той
направи отчет за дейността на столичната структура на „Нова Зора” пред събраното
множество в залата. Доц. Мишев изтъкна, че още от учредяването си, както и през
последните четири години, Софийската организация е най-голямата и най-дейната
областна организация на партията.

Подчерта също, че столичната партийна структура е и в основата на повечето широко
мащабни прояви на ПП „Нова Зора”. Набелязани бяха и бъдещите задачи на
Софийската организация, които са подчинени на идеята за разрастване на
организацията и привличане на нови членове. Като успех в бе посочено създаването на
три нови структури в районите „Надежда” - „Нови Искър”, „Искър-Изгрев” и „Студентски
град”. По същество последната структура представлява младежка организация на
партията, но тъй като повечето нейни членове са участници в образователния процес,
тя има статут на районна организация.
Доклад от името на контролната комисия за организационното и финансовото
състояние на Софийската организация изнесе Александър Савов, който посочи, че със
своите над 200 членове организацията внушава стабилност и увереност за бъдещето на
ПП „Нова Зора”.
Избрано бе ръководство на СГО, с председател доц. Тодор Мишев, зам.-председатели
д-р Тодор Предов и Евгений Еков, членове – Димитринка Колева, Любен Виденов, Рени
Стоева, Красимир Димитров, и секретар-касиер Александър Савов. За председател на
контролната комисия бе избрана Малина Георгиева, а за членове – Лъчезар Николов и
Теменужка Димова.
Председателят на ПП „Нова Зора” Минчо Минчев поздрави ръководството и
контролната комисия и им пожела с дейността си през следващите 4 години да утроят
сегашния брой на членовете на организацията. „Едно от предимствата на ПП „Нова
Зора” е синтезът на социалната кауза и енергията на патриотизма, които изграждат
образа ни на антисистемна опозиция. Ние никога не се примирихме с духовната нищета
на прехода, който ни беше наложен. С откровения геноцидно-изтребителен модел,
който партиите и политиците-еничари прилагат спрямо народа ни. Ние вярваме, че
България ще пребъде въпреки всичко и тази наша вяра ни кара да се вглеждаме и в
най-малката възможност за концентрация на националната енергия, да даваме
упование и надежда на народа ни. Не се страхувайте да работите за него, не се
отчайвайте, че все още не сме достатъчно силни, за да решим със замах големите
задачи, на които сме се посветили. Пътят е пред нас, а да си член на ПП „Нова Зора”,
означава да си в челото на всенационалния прогрес. На добър час, приятели”, пожела в
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словото си председателят на ПП „Нова Зора”.
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