
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  „НИКОЛА ПЕТКОВ“
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 РЕШЕНИЯ

на  Управителния съвет от 19.05.12

1. УС приема информацията от Председателя и Областните председатели на ПП 
“Никола Петков“ във връзка с изпълнение решенията на УС от 12.11.2011.

2. УС  обръща  сериозно  внимание  за  неспазване  на  взетите  решения  относно 
провеждане на отчетно изборните конференции и отчитане на членския внос.

3. На  основание  чл.  14  т.  2  от  Устава  на  ПП  “Никола  Петков“  УС  свиква 
Национална конференция (конгрес) на 10.11.12 г. в София при дневен ред:

1. Доклад на Председателя на ПП “Никола Петков“

2. Доклад за организационното състояние на ПП “Никола Петков“

3. Доклад на Председателя на УС на ПП “Никола Петков“

4. Доклад на Председателя на ВКРС на ПП “Никола Петков“

5. Избор на Председател на ПП “Никола Петков“

6. Утвърждаване на членовете на УС и избор на членове на ВКРС на 
ПП “Никола Петков“

7. Определяне  политическата  стратегия  и  тактика  и  коалиционна 
политика на ПП “Никола Петков“

8. Обсъждане по темите от дневния ред на конгреса

9.  Приемане на решения на конгреса

4. УС на ПП “Никола Петков“ утвърждава квоти за избор на делегати за конгреса: 
на редовно отчетени 10 члена на ПП “Никола Петков“ - 1 делегат. Квотата за 
членове на УС съгласно чл. 20 т. 1 и 2 от устава на ПП „Никола Петков“ е на 
100 членове редовно отчетени – 1 член на УС.

5. УС задължава  областните  и общински организации ПП “Никола  Петков“  да 
проведат съгласно Устава на ПП „Никола Петков“ организационни събрания за 
избор на делегати и членове на УС на ПП „Никола Петков“ съобразно квотите 
по  т.  4  и  в  срок до 05.10.12 да  се  представят  протоколите  от  събранията  в 
централата на ПП „Никола Петков“ заедно със сведения за отчетения членски 
внос и предложения за изменение и допълнение на Устава.

6. УС на ПП „Никола Петков“ призовава областните и общински структури на ПП 
„Никола Петков“ да вземат участие във Възпоменателния събор в с. Славовица 
с останалите земеделски организации на 09.06.12 г.

7. ПП  „Никола  Петков“  да  продължи  взаимодействието  с  БЗНС  и  останалите 
земеделски  организации  за  развитие  на  земеделското  единство,  както  и 
коалиционната политика.


