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РЕШЕНИЯ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НИКОЛА ПЕТКОВ”

СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2010 г.

Управителният съвет на ПП „Никола Петков“ възлага на Постоянното представителство на 
ПП „Н.Петков“

1. Да  провежда  коалиционната  политика  на  ПП  „Никола  Петков“  в  интерес  на 
организацията , като за коалиционни партньори могат да бъдат Политически партии в 
дясно и център – дясно политическото пространство, при запазване на политическа и 
юридическа самостоятелност.
Не  се  изключва  възможността  ПП  “Никола  Петков“  да  участва  самостоятелно  в 
местни избори 2011 г. , както и явяване на земеделците заедно на местните избори.

2. Постоянното Предтставителство ПП “Никола Петков“ не ограничава Областните  и 
Общинските ръководства да провежда срещи, разговори и подписване на коалиционни 
споразумения  по  места  в  подготовката  и  провеждането  на  изборите  за  местно 
самоуправление през 2011 г. при спазването на условията по точка едно.

3. ПП на  ПП „Никола  Петков“  да  предприеме  действия  за  развитието  на   идеята  за 
земеделско единство.
За целта да се предложи създаването на Съпредседателски съвет на регистрираните 
земеделски организации при равнопоставеност на вземаните решения

4. ПП на ПП „Никола Петков“ да продължи да работи за изпълнение на решенията от 
заседанието на ПП на ПП „Никола Петков“ състояло се на 10 и 11.09.2010 г. в Стара 
Загора,  а  именно:  възстановяване   и  изграждане  на  структурите  на  ПП  „Никола 
Петков“ във всички области и общини.

5. Членовете  на  ПП  на  ПП  „Никола  Петков“  и  Председателите  на  Областни 
настоятелства да подадат лично молби в комисията по досиетата в срок до 01.03.2011г.

6. Областните и Общинските организации в срок до 30.11.2010 г. да представят на ПП на 
ПП „Никола Петков“ справка за отчетения членски внос за 2010 г.   и да преведат 
съответната част на ПП на ПП „Никола Петков“.

7. Създава се  работна група за усъвършенстване на програмата на ПП „Никола Петков“ 
в срок до 30.03.2011 г. в състав:

Борислав Алексиев Марин Недев
Митко Нитов Дора Даракчиева
Стефан Стратиев Мария Димитрова
Захари Захариев Кирил Кацаров
Димитър Георгиев Валентин Спасов

Решенията са приети на заседание на Управителния съвет на ПП „Никола Петков“ състояло 
се в гр. София на 30.10.2010 г.


