
РЕШЕНИЯ 

 

1. Освобождава Донка Димитрова Петрова, ЕГН 6005070519 от длъжността 

зам.-председател на Централния съвет на ПП „ПК „Тракия“.  

 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 

 

2. Избира за зам.-председател на Централния съвет на ПП „ПК „Тракия“ 

Лазар Любенов Япаджиев от гр. Несебър, ЕГН 6312160563 

 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 

 

3. Освобождава Маргарит Тодоров Петров като член на Централния съвет на 

ПП „ПК „Тракия“.  

 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 

 

4. Избира за член на Централния съвет на ПП „ПК „Тракия“ Антон  Георгиев 

Георгиев, ЕГН 6709194182 

 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 

 

По точка втора от дневния ред „Промени в състава на Контролния съвет на ПП  

„ПК „Тракия“  Стефан Начев представи мотивите за промени в състава на Контролния съвет, 

относно постъпила молба от Ефтим Василев Вълчев за прекратяване мандата му като 

председател на Контролния съвет.   

 

След изслушване на мотивите и станалите разисквания от присъстващите на 

заседанието Националната конференция на  ПП „Политически клуб „Тракия"  единодушно взе 

следните  

 

РЕШЕНИЯ 

 

1. Освобождава Ефтим Василев Вълчев от длъжността Председател на 

Контролния съвет на ПП „ПК „Тракия“.  

 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 

2. Избира за член на Контролния съвет на ПП „ПК „Тракия“ Маргарит 

Тодоров Петров от гр. Харманли, ЕГН 5507258606 

 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 

3. Избира за Председател на Контролния съвет на ПП „ПК „Тракия“ Маргарит 

Тодоров Петров от гр. Харманли, ЕГН 5507258606 

 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 

4. Освобождава Николай Александров Колев, ЕГН 4808073843 като член на 

Контролния съвет на ПП „ПК „Тракия“ 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 



5. Приема за член на Контролния съвет Десислава Николаева Костова от гр. 

Димитровград, ЕГН 7709028516 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 

 

По точка трета от дневния ред „Приемане на бюджет за 2017 г. на ПП „ПК „Тракия“ 

 Стефан Начев представи бюджета за 2017 г. на ПП „ПК „Тракия“.   

 

След станалите разисквания от присъстващите на заседанието Националната 

конференция на  ПП „Политически клуб „Тракия"  единодушно взе следните  

 

РЕШЕНИЯ 

 

1. Приема бюджета за 2017 г. на ПП „ПК „Тракия“.  

 

Решението бе прието със 13 /тринадесет/ гласа „За“, против няма, въздържали се няма. 

 

Поради изчерпване на точките по дневния ред на заседанието на Националната 

конференция на ПП „Политически клуб „Тракия“ беше закрито. 

 

Председател:                                                          Протоколчик:  

                    Стефан Начев                                                         Божанка Богданова  

 


