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П Р О Т О К О Л  № 1 

от първото заседание на Великотърновския общински съвет, 
проведено на 06.11.2019 г. от 17.00 часа залата на музей „Възраждане и 

Учредително събрание“. Присъстват 36 общински съветници. Отсъства Любен Велчев 
по уважителни причини. 

 
 
 

 
Заседанието беше открито от областния управител на област В. Търново –  

г-жа Любомира Попова. 
Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Уважаеми народни представители, Ваше 

Високоблагоговенство, уважаеми г-н Панов, уважаеми кметове на населени места, 
дами и господа общински съветници, уважаеми граждани на В. Търново,  

в тази зала преди 140 години народните представители от Учредителното 
събрание са дошли във В. Търново, тогава Търново, изпълнени с огромно 
въодушевление и заредени с вяра в бъдещето на съвременна България, водени с 
желание за национален подем. В тази зала са поставени основите на българската 
държавност и законотворчество, ето защо изказвам своята почит и уважение към 
всички Вас, избрани от гражданите на община В. Търново, да продължите тяхното 
достойно дело.  

Вие имате уникалната възможност да бъдете горди наследници на тяхното 
дело, ръководейки се от законността и интересите на гражданите на В. Търново. Когато 
предлагате своите идеи и предложения, загърбете партийните страсти и емоции, винаги 
се ръководете от градивността и позитивното в интерес на развитието на духовната и 
историческа столица на България – Велико Търново.  

Поздравявам Ви с успехите, които постигнахте на местните избори! Вие 
спечелихте доверието на жителите на общината и за мен днес  е изключителна чест, 
съгласно ЗМСМА, да бъда част от този тържествен миг, за да положим клетва пред 
гражданите и обществото.  

А сега предоставям с удоволствие думата на председателя на Общинската 
избирателна комисия Велико Търново - г-жа Десислава Йонкова да връчи 
удостоверенията на новоизбраните общински съветници в мандат 2019 – 2023 г.  

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА – председател на Общинската 
избирателна комисия: Уважаеми народни представител, уважаема г-жо Областен 
управител, уважаеми Високоблагоговенство, уважаеми г-н Панов, уважаеми 
новоизбрани кметове на кметства, уважаеми новоизбрани общински съветници, 
уважаеми гости на това прекрасно събитие,  

oт името на ОИК В. Търново имам удоволствието и честта да поздравя всички 
Вас, които получихте доверието на гласоподавателя на произведените общи местни 
избори 2019! Пожелавам Ви здраве, сили, упоритост, които да вложите в работата си в 
полза на гражданите на общината, за да може община В. Търново да продължава да се 
развива и да продължава да бъде една модерна, динамична и все по-благоденстваща 
община.  
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Общинските съветници ще получат техните удостоверения за избрани 
общински съветници по начина, по който са посочени в Решението на ОИК № 233 от 
29.10.2019 г., като по отношение на две от обявените със същото решение лица за 
общински съветници е налице отказ и на тяхно място влизат следващите в листата лица, 
които са обявени за общински съветници, съответно с Решения № 269 и № 270 от 
05.11.2019 г., така че след като се изброят общинските съветници от първото решение, 
следват последователно новоизбраните общински съветници от вчерашна дата. В 
самото Решение № 233 лицата са посочени по азбучен ред. 

Г-жа Йонкова връчи удостоверенията на избраните общински съветници: 
Атанас Парушев, Валентин Точков, Валерия-Тереза Дончева, Венцислав Спирдонов, 
Георги Марков, Георги Недев, Гюнай Далоолу, Даниела Андреева-Тодорова, Деян 
Хаджийски, Деян Куздов, Драгомир Йосифов, Евгени Коев, Елена Чамуркова, Жельо 
Желев, Иван Ангелов, Йорданка Стефанова, Калина Широкова, Калоян Янков,  
Мавроди Калейнски, Мариян Кенаров, Мирослав Маринов, Нейко Генчев, Николай 
Илиев, Николен Стойнов, Петко Тюфекчиев, Росен Иванов, Светлозар Стойков, 
Стефан Антонов, Стоян Витанов, Сунай Мунков, Тихомир Нанев, Тодор Тодоров, 
Христо Стоев, Юлия Тонкова, Гергана Евтимова, Красин Каракоцев. 

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Дами и господа общински съветници, нека 
пристъпим към полагане на клетвата! 

 
Общинските съветници положиха клетва. 
Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Още веднъж: честито на новоизбрания 

Общински съвет! Спазвайте положената клетва и работете единствено и само в интерес 
на община В. Търново!  

За мен е удоволствие да предоставя отново думата на председателя на ОИК – 
г-жа Десислава Йонкова, за да връчи удостоверенията на кметовете на населени места. 

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА: Отново имам удоволствието от името на 
ОИК В. Търново да обявя избраните кметове на кметства на територията на община В. 
Търново.  

Удостоверенията ще бъдат връчени по начина, по който ОИК се е произнесла 
със съответните решения. Първото решение е Решение № 234 от 29.10.2019 г. 

Г-жа Йонкова връчи удостоверенията на избраните кметове на кметства от 
община В. Търново: Антоанета Тодорова – Водолей, Йорданка Колева – Ресен, Антон 
Кръстев – Леденик, Кирил Ангелски – Шемшево, Христо Христов – Ново село, Албена 
Беренска – Беляковец, Снежана Първанова – Дебелец, Христо Кунчев – Церова кория, 
Гица Лазарова – Пчелище, Малина Попова – Присово, Недьо Георгиев – Балван, 
Стефан Мъглов – Самоводене, Димитър Събев – Килифарево. 

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Честито, уважаеми дами и господа кметове! 
Не забравяйте, че освен доверието на хората, Вие сте всеки ден като на изпит. Вашият 
работен ден всички знаят, че е 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, 365 дни 
в годината. Оправдайте доверието на хората, които Ви избраха! 

 
Избраните кметове на кметства положиха клетва. 
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Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Дами и господа, с голямо вълнение 
пристъпваме към момента, в който председателят на ОИК - г-жа Десислава Йонкова ще 
връчи удостоверението на кмета на община В. Търново - д-р инж. Даниел Панов.  

Г-жа Йонкова връчи удостоверението на г-н Даниел Панов. 
Г-н Даниел Панов положи клетва. 
Г-жа Снежана Данева – временно изпълняваща длъжността „кмет на община 

Велико Търново“ връчи огърлицата на г-н Панов. 
Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Уважаеми народни представители, уважаема г-жо 

Областен управител, Ваше Високоблагоговенство, уважаеми общински съветници, 
уважаеми г-жи и г-да кметове, уважаеми бивши кметове на община В. Търново, 
уважаеми г-да ректори, уважаеми съграждани, почетни граждани на община В. 
Търново, дами и господа,  

в тези минути, когато положих клетва като кмет на община В. Търново, аз 
лично усещам особено вълнение, но най-вече голяма отговорност, затова че имаме 
отговорност - аз, Общинският съвет, към гражданите на нашата община и историческа 
и духовна столица на България - Велико Търново. Вълнението е още по-силно тук, в 
сградата на Учредителното събрание, която е един от най-ярките символи на 
българската държавност. Днес се намираме в същата тази зала, в която преди 140 г. е 
приета българската Конституция, останала в историята като „Търновската“. С първата 
българска Конституция нашите предци избират и европейското развитие към прогреса. 
Наш дълг като избрани представители на местната власт е да защитаваме този път пред 
Велико Търново и пред България.  

Уважаеми великотърновци, именно Вие със своя глас в отминалите  избори 
защитихте тази посока на бъдещото развитие на нашата община. Благодаря Ви за 
подкрепата и доверието! Те са огромна морална опора и много голям политически 
капитал. Всеки глас за мен е дълг и отговорност. Градът ни има особено значение за 
България и за Европа. И това ни задължава да съхраним постигнатото до момента и да 
го надграждаме, за да бъде средата комфортна за децата на В. Търново, за младите хора 
и за техните родители, за всички нас и нашите приятели. Можем да се гордеем с 
посоката, в която върви нашият любим град – Велико Търново, и нашата община; най-
вече с постиженията и с ясните проекти за бъдещето. А добрите идеи са възможност да 
обединим усилията и способностите си и аз вярвам в това - че ще се случи.  

Животът моделира хората в две посоки – или ги прави борбени и 
последователни, или ги превръща в статистически единици. Всеки избира своя път и 
своя начин на живот. Мен обаче просто съществуването никога не ме е 
удовлетворявало. Аз ще работя с всеки от общинските съветници, който има 
принципно отношение към проблемите, който поставя обществения интерес на първо 
място и за когото В. Търново е кауза, не само на думи, но и на дела. Аз няма да търгувам 
нито с доверието на великотърновци, нито със собственото си достойнство, както не 
съм го правил и досега.  

В. Търново ще продължи по начертания и единствен пред старата столица път 
- да бъде съвременна и динамична развиваща се община. Така пожелаха нашите предци 
преди 140 години. Задачите, които стоят пред нас, назрелите решения, които е 
необходимо да приемем, ще определят съдбата на общината за десетилетия напред. 
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Предстои ни сериозна работа, която изисква активност на всеки един от нас. Пътят 
напред не е лесен, но това не е нещо ново за нас, така е било и досега. Вярвам, че със 
съвместни усилия ние можем да постигнем и най-смелите си планове за нашата 
община, да реализираме както мащабните проекти за обновяване и развитие, да 
продължим социалната мисия на общината, да подобряваме средата за образование и 
здравеопазване. Ще продължим да отделяме особено внимание на опазването на 
нашата българщина, семейните ценности, традициите и обичаите.  

Всичко това има една цел - В. Търново да е предпочитан за живеене град за 
установяване на младите хора и семейства, за да се раждат все повече желани, здрави, 
умни и талантливи великотърновчета, защото те ще поемат съдбата на общината след 
нас, на тях принадлежат бъдещите успехи. Нека ни надминат, нека бъдем достойни за 
тяхното уважение!  

Надявам се, че общинските съветници също усещат колко голяма е 
отговорността, която поемат. Вие сте представители на всеки от нас. Вие сте избрани 
от нас – гражданите, за да защитавате нашите интереси, да представяте нашата позиция 
и да се вслушвате в нашия глас. Безупречната репутация към проблемите на хората 
трябва да се превърне в норма на живот за всеки представител на местната власт.  

Отговорността е същата и за Вас, уважаеми кметове на населени места в 
нашата община. Благодаря Ви за добрата грижа и отговорната работа, за да бъдат 
Дебелец, Килифарево и всички наши населени места по-уютни, подредени и 
привлекателни. Това трябва да е още по-голям стимул пред всички Вас, за да 
продължим заедно да подобряваме условията на живот в общината с още по-бързи 
темпове.  

Всички ние, които днес положихме клетва, ще си спомняме този паметен ден, 
който остава в историята на община В. Търново. Спомням си ноември, 2011 година, 
когато д-р Рашев ми връчи регалите на община В. Търново. Спомням си първата клетва, 
която положих, спомням си напътствията, които са ми давали бившите кметове, 
почетните граждани и смятам, че не съм сбъркал. Нека тази приемственост, която е 
останала още от 1877 г., когато е избран първият кмет на община В. Търново, да остане 
завинаги, да я предаваме горди на нашите деца и на поколенията, които идват, и да сме 
горди с това, което сме постигнали.  

И накрая искам да завърша: тъй като тази година ще отбележим 90-та 
годишнина на един от най-мъдрите писатели на нашето съвремие - Йордан Радичков, 
ще ви кажа неговите думи; нека всеки един да ги запомни: „Добрият човек ще познаеш 
по огъня. Злите хора оставят след себе си пожарища, добрият човек оставя подире си 
огнище“.  

Успех! Благодаря Ви! 
Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Уважаеми д-р инж. Панов, честито! Успешен 

мандат! Желая Ви ползотворна работа съвместно с Общинския съвет, с кметовете на 
населени места, с Общинската администрация! Продължавайте да надграждате 
постигнатото! И вземайки повод от Вашите думи: действително,  Вие доказахте и 
продължавате да доказвате, че В. Търново е наша обща кауза. Успешен мандат! 

Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА днешното първо заседание на новоизбрания 
Общински съвет за мандат 2019 - 2023 г. ще продължи под мъдрото ръководство на 
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доайена на Общинския съвет, човек, натрупал най-много житейски и политически опит 
– г-н Стоян Витанов. С удоволствие му предоставям думата и оставям ръководството 
на днешното заседание в неговите мъдри ръце. Успешна работа! 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Уважаеми г-н Панов, кмет на община В. Търново, 
уважаеми господа народни представители, Ваше Високоблагоговенство, уважаема г-
жо Областен управител, уважаеми общински съветници, уважаеми г-жи и г-да кметове, 
уважаеми г-да ректори, уважаеми бивши кметове на община В. Търново, почетни 
граждани, уважаеми гости на В. Търново, дами и господа,  

по силата на биологията и на избора наистина съм най-възрастният общински 
съветник. И аз като г-н Панов си позволявам да се върна назад, само че в далечната, 
мисля, че беше 1983 г., когато в друга епоха бях избран за първи път за общински 
съветник. Тогава, доста под Христовата възраст. Днес, може би на възрастта на Мойсей, 
на 30-тата година в похода му през пустинята, откривам настоящата сесия. И да си 
пожелаем в останалите 10 години, като иносказателно пожелание, да ги преминем по-
бързо и да си дадем отговор, трябваше ли едно или друго да се случи и как трябваше 
да се случи. Но това не е мястото, настоящата тържествената сесия не е мястото за такъв 
анализ.  

И разбира се, да пожелая на най-младите ни колеги - на г-н Куздов и на г-н 
Стоев, да постигнат това политическо дълголетие, което, нескромно може би казано, 
съм постигнал аз!  

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: За да бъдат начинанията ни успешни и за да 
спазим и другата добра традиция, свещеноиконом Славчо да благослови нашите 
начинания и дела. 

 
След произнесената молитва и благословия отец Славчо се обърна към 

присъстващите. 
СВЕЩЕНОИКОНОМ СЛАВЧО: Г-н инж. Панов, уважаеми кметове, които 

също положихте клетва, уважаеми общински съветници, скъпи братя и сестри,  
преди повече от 3000 години, когато цар Соломон се е възкачил и са го 

помазали за цар, Бог се обърнал към него и му казал: „Соломоне, кажи какво ще искаш 
сега от мен?“. И тогава Соломон му казал: „Господи, дай ми дух на разум, дух на 
премъдрост и на страх Божи, за да ръководя своя народ!“. И тогава Бог му казал: 
„Соломоне, затова че поиска тези неща, аз ще ти дам всичко друго, необходимо за един 
цар. Преди няма да е имало такъв и след теб никога няма да има такъв, само защото ти 
пожела да бъде моята воля“.  

Към всички вас: нека да търсим Божията воля и всичко друго ще ни се даде!  
На добър път! 
Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Налице е необходимият кворум, в залата сме 36 

общински съветници, за провеждане на днешното заседание.  
Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА откривам първото заседание на 

Великотърновския общински съвет.  
На това заседание трябва да изберем председател и заместник–председатели 

на Великотърновския общински съвет, както и комисия за изработване на Правилник 
за дейността на Великотърновския общински съвет.  
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В тази връзка предлагам днешното заседание да протече при следния проект за 
дневен ред: 

1. Избор на председател на Великотърновския общински съвет. 
2. Избор на заместник–председатели на Великотърновския общински съвет. 
3. Избор на комисия за изработване на Правилник за организацията и 

дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за 
взаимодействието му с Общинската администрация. 

Има ли други предложения? 
Няма. 
Поставям на гласуване  дневния ред. 
Гласуването е явно, с мнозинство повече от половината от присъстващите 

съветници. 
Първи ред – 13 „за“. 
Втори ред – 11 „за“. 
Трети ред – 12 „за“ 
Дневният ред се приема с пълно единодушие - 36 „за“, „против“ няма, 

„въздържал се“ няма. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Избор на председател на Великотърновския общински съвет. 
2. Избор на заместник–председатели на Великотърновския общински съвет. 
3. Избор на комисия за изработване на Правилник за организацията и 

дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за 
взаимодействието му с Общинската администрация. 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на председател на Великотърновския 
общински съвет. 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Избор на председател на Великотърновския 
общински съвет. 

Съгласно чл. 11 от Правилника за провеждане на избора на председател и 
заместник-председатели се избира постоянно действаща комисия от пет до девет души. 

Предлагам тази комисия да бъде от 9 човека, като единият да е председател. 
Предлагам съставът на комисията да бъде гласуван анблок. 

Моля за вашите предложения! 
Г-н РОСЕН ИВАНОВ: За председател на комисията предлагам Мирослав 

Трифонов, за членове на комисията: Деян Хаджийски и Георги Марков. 
Г-н ЕВГЕНИ КОЕВ: За член на комисията предлагам Деян Куздов. 
Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: От Група „БСП за България, АБВ, „Движение 

21“ предлагам Красин Каракоцев. 
Г-жа ЕЛЕНА ЧАМУРКОВА: От Група „Демократична България“ предлагам 

Калоян Янков. 
Г-н СУНАЙ МУНКОВ: Тодор Тодоров. 
Г-н СТЕФАН АНТОНОВ: Предлагам Мариян Кенаров. 
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Г-жа КАЛИНА ШИРОКОВА: Иван Александров. 
Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Още веднъж ще прочета предложените колеги. 

Председател на Комисията: г-н Трифонов, членове: г-н Хаджийски, г-н Марков, г-н 
Куздов, г-н Каракоцев, г-н Янков, г-н Тодор Тодоров, г-н Кенаров, г-н Александров. 

Който е съгласен с така направеното предложение за комисия и председател, 
моля да гласува!  

Гласуването е  явно, с мнозинство повече от половината от общия брой на 
съветниците – 19 гласа „за”. 

Първи ред – 13 „за“. 
Втори ред – 11 „за“. 
Трети ред – 12 „за“. 
Съставът на комисията се приема с 36 „за“, „против“ няма, „въздържал се“ 

няма. 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 11 от Правилника за 
организацията и дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии 
и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински 
съвет избира постоянно действаща комисия за избор на председател и заместник- 
председатели на Великотърновски общински в състав от 9 общински съветника, както 
следва: 
 
 

1. Мирослав Маринов – Председател 

2. Георги Марков – Член 

3. Деян Хаджийски – Член 

4. Деян Куздов – Член 

5. Красин Каракоцев – Член 

6. Калоян Янков – Член 

7. Тодор Тодоров – Член 

8. Мариян Кенаров – Член 

9. Иван Ангелов - Член 

 

 
Тази комисия има за задача да подготви и проведе избора за председател на 

Общинския съвет и да ни представи резултатите от гласуването. 
Моля комисията да заеме мястото си! 
Уважаеми колеги, моля за вашите предложения за председател на Общинския 

съвет! 
Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Уважаеми д-р инж. Панов – кмет на община В. 

Търново, уважаеми народни представители, Ваше Високоблагоговенство, уважаема г-
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жо Областен управител, уважаеми г-да ректори, уважаеми стари кметове, уважаеми 
почетни граждани, дами и господа общински съветници, кметове на населени места, 
граждани и гости на това тържествено заседание,  

днес е положена клетва и предстои първото важно решение за този мандат – да 
изберем този, който е пръв между равни, т.е. - председател на Великотърновския 
общинския съвет. Това решение трябва да вземем с необходимата отговорност и 
политическа мъдрост. Правото на избор е сила, която трябва да използваме правилно.  

В началото на предходния мандат имах честта да предложа за председател на 
Общинския съвет Венцислав Спирдонов. Тогава изразих увереността, че той ще води 
мъдро както заседанията на Общинския съвет, така и цялостната му дейност. Сега, 
четири години след това, можем да заявим, че той направи това - той водеше мъдро, 
безпристрастно и обективно заседанията на Общинския съвет и цялостната негова 
работа.  

От името на Групата на ПП ГЕРБ предлагам за председател на 
Великотърновския общински съвет да бъде избран Венцислав Спирдонов. 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Има ли други предложения? 
Други предложения не са направени. 
Предлагам да направим 10-минутна почивка, за да може колегите да напечатат 

бюлетините и г-н Трифонов да обясни по какъв начин ще гласуваме. 
 
След почивката работата на заседанието беше възобновена. 
Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Давам думата на председателя на Комисията по 

избора да съобщи начина за провеждане на избора съгласно Правилника. 
Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Зачитам чл. 13 от правилника. 
Чл. 13. (1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, с тайно 

гласуване. Бюлетината е действителна, когато в квадратчетата е поставен 1 знак "Х". 
Бюлетината е недействителна, когато няма поставен знак "Х" в нито едно от 
квадратчетата за гласуване; има повече от един знак "Х" в квадратчетата за гласуване; 
има поставен знак, различен от "Х"; поставеният знак "Х" засяга повече от едно 
квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на гласувалия. 

(2) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете 
от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото 
мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, 
получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил 
повече от половината от гласовете на общия брой съветници. 

След разясненията г-н Трифонов покани общинските съветници да гласуват за 
председател на Общинския съвет.  

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Гласували са 36 общински съветници. 
Отсъства 1 общински съветник. След преброяването от 36 имаме 35 валидни бюлетини 
със „за“ и 1 недействителна.  
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РЕШЕНИЕ № 2 
 
 

На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 9 и чл. 13 от Правилника за 
организацията и дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии 
и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински 
съвет избира за Председател на Великотърновски общински съвет: 
 
 

Венцислав Спирдонов 
 

 
 
Честито на нашия председател!  
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Уважаеми г-н Панов – кмет на община В. 

Търново, Ваше Високоблагоговенство, уважаема г-жо Областен управител, уважаеми 
народни представители, уважаеми госпожи и господа кметове, уважаеми г-да ректори, 
уважаеми гости и граждани на В. Търново, дами и господа, благодаря на колегите 
съветници за този избор! 

Искам да кажа, че статистиката винаги е точна наука и тя в случая казва, че за 
първи път при този избор имаме кмет, избран от първи тур за втори път, и председател, 
избран за втори мандат, за което Ви благодаря! Това много ни задължава да спазваме 
този, същия тон, който гражданите ни зададоха, така че ще бъдем по-стриктни към себе 
си, надявам се всички общински съветници към мен и всички съветници към себе си!  

Благодаря Ви много! 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на заместник–председатели на 
Великотърновския общински съвет. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Избор на заместник–председатели на 
Великотърновския общински съвет. 

Съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА условията и редът за избиране на заместник–
председатели на съвета се уреждат в Правилника за организацията и дейността на 
Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с 
Общинската администрация. 

Съгласно чл. 10 от Правилника Общинският съвет избира до четирима 
заместник-председатели.  

Съгласно чл. 14, ал. 1 от правилника Изборът на заместник-председателите се 
извършва с интегрална бюлетина, с тайно гласуване. Бюлетината е действителна, 
когато в квадратчетата са поставени до 4 знака "Х". Бюлетината е недействителна, 
когато няма поставен знак "Х" в нито едно от квадратчетата за гласуване; има повече 
от 4 знака "Х" в квадратчетата за гласуване; има поставен знак, различен от "Х"; 
поставеният знак "Х" засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се 
установи еднозначно волята на гласувалия. 
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Ал. 2 Заместник-председателите се избират по висшегласие, получили повече 
от половината от гласовете от общия брой на съветниците. При равен брой гласове 
изборът се повтаря същия ден, като в него участват кандидатите с равен брой гласове. 

Давам думата за предложения за заместник–председатели. 
Г-жа ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА: Предлагам за заместник-председател на 

Великотърновския общински съвет г-н Росен Иванов от ПП ГЕРБ. 
Г-н КАЛОАН ЯНКОВ: Аз имам първо едно процедурно предложение. 

Съгласно чл. 14 от Правилника - казахте, че изборът е таен. С едно решение 
Общинският съвет може да промени Правилника и изборът да стане явен, защото 
според мен няма какво да крием в избора. Това е първото ми предложение. 

Второто ми предложение: за заместник-председател на Общинския съвет 
предлагам г-жа Елена Чамуркова. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Това е нормативен документ и за да се 
промени нормативен документ, се изисква да стои на стената на Общинския съвет и 
т.н. Много по-сложен е механизмът за промяна на нормативен документ. 

Г-н КАЛОЯН ЯНКОВ: Може да се промени с едно гласуване. 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Това пада в съда. Категорично не съм 

съгласен. Ако искате, ще го подложим на гласуване. 
Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: От името на партия Българска демократична 

общност за заместник-председател предлагам г-жа Калина Широкова. 
Г-н СВЕТЛОЗАР СТОЙКОВ: От името на Коалиция „Алтернатива на 

гражданите“ предлагам г-н Тодор Тодоров. 
Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Г-н Председател, може би преди 

номинациите първо трябваше да изберем броя на заместник-председателите. Аз 
предлагам да са четирима заместник-председатели. Те са „до четирима“, аз предлагам 
да са четирима. 

Г-н ЕВГЕНИ КОЕВ: Предлагам д-р Юлия Тонкова за заместник-председател. 
Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Председател, честито! Получихте и 

гласовете на Групата на „БСП за България“, АБВ и „Политическо движение 21“. Дано 
можете да четете политически знаци! Нашата идея беше, и продължава да бъде все още, 
да търсим начин да управляваме, както преди малко се изразихме всички, заедно с 
кмета, да търсим диалог и консенсус, защото най-правилните решения и най-
устойчивите решения във времето са решенията, които са взети с консенсус, в интерес 
на жителите на община В. Търново.  

Именно затова днес правя предложение за адвокат Николай Илчев. Няма 
нужда да го представям. Всички много добре го познавате и знаете, че той е достоен за 
председател на Общинския съвет, но тъй като ние сме втора политическа сила, затова 
Ви подкрепихме и предлагаме на Вашето внимание кандидатурата на адвокат Николай 
Илчев.  

И нека да не сеем днес ветрове, защото утре ще жънем бури! 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Има ли други предложения? 
Адвокат Янков, държите ли на предложението си? 
Г-н КАЛОЯН ЯНКОВ: Да. Смятам, че ние в момента се конституираме като 

орган. 
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Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Предлагате гласуването да бъде явно. 
Относно предложението на г-н Калейнски: ако четирима съберат 19 гласа, 

заместник-председателите ще бъдат четирима; ако трима са събрали над 19 гласа, ще 
бъдат трима. В Правилника е записано: „над 19 гласа“, т.е., всеки, който събере над 19 
гласа, ще бъде заместник-председател на Общинския съвет. Всеки общински съветник 
има право да гласува до четири пъти за заместник-председател. 

Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Янков гласуването 
да бъде явно. 

С 5 гласа „за“, 21 „против“ и 5 „въздържал се“ предложението не се приема. 
Д-р Калейнски, съгласен ли сте с моето тълкуване относно броя на заместник-

председателите? 
Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Предлагам да го подложим на гласуване, за 

да бъде законосъобразно, да бъдат четирима. 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Подлагам на гласуване процедурното 

предложение на г-н Калейнски: на днешното заседание да бъдат избрани четирима 
заместник-председатели. 

Предложението се приема с 35 „за“, „против“ няма, „въздържал се“ няма. 
Давам думата на г-н Трифонов. 
Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Имаме шестима кандидати. Аз ще повторя 

това, с което започна председателят. Избираме до четирима човека. Валидни са 
бюлетини, в които има отбелязани 1, 2, 3 или 4 знака "Х". Невалидни са бюлетини с 
неотбелязани знаци или когато са отбелязани повече от четири. Невалидна бюлетина е,  
ако един от четирите знака е различен от "Х"; така че в бюлетината трябва да има само 
„хиксове“ и да са от един до четири. 

 
След проведения таен избор думата беше дадена на г-н Трифонов. 
Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Гласували: 36 общински съветници, 36 

валидни бюлетини.  
Съобщавам резултатите по реда на предложенията: 
Росен Иванов – 26 гласа, 
Елена Чамуркова – 11 гласа,  
Калина Широкова – 28 гласа,  
Тодор Тодоров – 25 гласа,  
Юлия Тонкова – 21 гласа,  
Николай Илиев – 14 гласа. 
За заместник-председатели на Великотърновския общински съвет в мандат 

2019 – 2023 г. са избрани: г-н Росен Иванов, г-жа Калина Широкова, г-н Тодор  
Тодоров, г-жа Юлия Тонкова. 

С това изборът приключи и оттук нататък думата ще дава председателят на 
Общинския съвет.  

Благодаря Ви за точността и за бързото гласуване! Желая успех на новото 
председателство! 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Имам процедурно предложение. Уважаеми г-н 
Председател, г-жо Областен управител, жалко, но ние започнахме с незаконосъобразно 
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решение. Няма как кандидат да бъде в комисия по избора. Именно затова ние 
оспорваме този избор и моля Ви, върнете това Решение, за да започне Общинският 
съвет начисто! Съжалявам, че председателят на Общинския съвет и друг председател 
на бивш Общински съвет допуснаха такъв елементарен гаф – кандидат да бъде в 
Комисията по избор.  

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-жо Областен управител, Вие сте на ход. Това е 
опорочен избор. Надявам се, че се сезирахте, г-жо Областен управител! 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Колегите от БСП са прави. Съжалявам за 
този пропуск.  

Предлагам прегласуване на Решението за заместник-председателите.  
Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Правя си отвод като член на Комисията по избора. 
Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Колеги, в лично качество говоря. Аз нямам доверие 

на нито един от ПП ГЕРБ, на нито един; който и да влезе в тази комисия. Вие 
направихте чудовищен гаф и сега искате да си измиете ръцете.  

Първо, председателят трябва да закрие това заседание. Второ, да обяви, че 
изборът е незаконосъобразен. Трябва да се избере нова комисия, защото на тази 
комисия ние нямаме вяра. Нямам вяра на председателя, нямам вяра и на кмета, защото 
Вие сте областен председател, г-н Кмете.  

Така че, аз Ви моля да не подлагате на гласуване! Ние взехме решение. 
Областният управител да го спре или там, каквото иска, да направи, да се съберем и да 
изберем заместник-председатели.  

Това е насилие, което искате да го направите. 
Г-н КАЛОЯН ЯНКОВ: Да не се окаже, че ще направим втори гаф, като втори 

път изберем същата комисия. Това Решение, макар и с известен порок, то съществува. 
Би трябвало вероятно то да бъде отменено и тогава да изберем нови заместник-
председатели.  

И тъй като времето напредна и денят е по-мъдър от нощта, предлагам изборът 
на заместник-председатели да стане на следващото заседание на Общинския съвет, а 
на това заседание да изберем комисия по изработката на новия правилник.  

Правя предложение да бъде отложен изборът на заместник-председатели за 
следващото заседание. 

Г-н ГЮНАЙ ДАЛООЛУ: Ние нямаме време за такова разтакаване и за 
отлагане. Ние вярваме в себе си, защото четири години този състав и тази 
администрация работим само в името на общината.  

Тази грешка е направена от всички нас, и от комисията, и от председателя. 
Човекът си даде отвод, на негово място да се избере друг човек и да продължим. Ние 
нямаме време за бавене.  

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Има две процедурни предложения. Не бих 
се съгласил с процедурата, предложена от адвокат Янков, защото според Правилника 
се избират председател и заместник-председатели на първото заседание.  

Подлагам на гласуване първо процедурното предложение за прегласуване на 
Решението за заместник-председатели. 

Предложението се приема с 25 „за“, „против“ няма, „въздържал се“ няма. 
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Моля комисията да премине към гласуване за заместник-председатели, като от 
комисията си е дал отвод г-н Тодор Тодоров! 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние имаме претенции към цялата комисия. Това са 
хора, които би трябвало да видят това нещо. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: В момента сме в процедура на гласуване. 
Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Това е процедура на беззаконие. Това Решение 

трябва да се отмени! 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Взехме решение за прегласуване, г-н 

Витанов. Колко пъти сме вземали решения за прегласуване в Общинския съвет? По 
Ваше предложение сме прегласували решения по четири пъти. Моля Ви се, стига вече 
номера! 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Номерата ги правите Вие. 
Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Г-н Витанов, не превръщайте един пропуск 

в „номера“. Номерата са от Ваша страна, защото след като сте видели този пропуск, 
можеше да го обявите доста по-рано, а не да го правите след гласуването. Нека да си 
проведем избора и да не излизаме оттук като разпасана команда, много Ви моля! Това 
е Великотърновският общински съвет, не го подчинявайте на няколко човека от една 
партия! Много Ви моля! 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В противовес на това, което каза г-н Трифонов: ние 
можеше да си замълчим и утре да обжалваме пред областния управител и тогава щяхме 
да видим какво ще правите. Но не го направихме така.  

Това, което правите, е беззаконие и се обръщам пак към областния управител 
и към Бойко Борисов. 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Трябва да има нова сесия по тази точка. Недейте 
прави грешка след грешка! 

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Моля членовете на комисията да заемат 
местата си! 

Г-н КАЛОЯН ЯНКОВ: Правя си отвод като член на комисията. 
Освен това искам да кажа, че съгласно чл. 13 и чл. 14 на първото заседание на 

Общинския съвет се избира единствено председател. Заместник-председателите не е 
определено кога се избират. 

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Адвокат Янков си направи отвод от 
Комисията. Ще помоля останалите членове на комисията да си заемат местата, за да 
започне гласуването! 

Г-н МАРИАН КЕНАРОВ: Много неудобно се получи. Щом сте знаели това, 
защо не казахте? 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: г-н Кенаров не ви разбрах, правите си 
отвод от комисията по избор ли? 

Г-н МАРИАН КЕНАРОВ: Да, правя си отвод. 
Г-н КРАСИН КАРАКОЦЕВ: Аз искам да си направя самоотвод от 

комисията. 
Г-жа ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА: Предлагам да бъде обявена почивка. 
Г-н ЕВГЕНИ КОЕВ: Преди това ми беше дадена думата. Колеги, за първи път 

съм в Общинския съвет и няколко неща не трябваше да се случват по този начин.  
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Уважаеми колеги от БСП, вие бяхте в залата, щом видяхте, че има пропуск в 
процедурата, мисля, че можеше навреме да се обадите и да не се допуска това. Щом е 
проблем човек, който е в комисията, да бъде предложен, за да бъде избран за заместник-
председател, можеше да го огласите навреме, за да не си губим времето всички.  

За да бъде чиста процедурата, щом сме стигнали дотук, предлагам да изберем 
наново комисия по избора и да минем цялата процедура по ред, за да няма никакви 
възражения и оплаквания и за да спазим дневния ред, защото ние сме гласували в 
началото дневен ред, който предвижда да бъдат избрани заместник-председатели.  

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Така влизаме в следващата грешка. Трябва да 
има нова сесия.  

Г-н ЕВГЕНИ КОЕВ: Дневният ред още не е приключил. Ще има 
прегласуване.  

Ако някой не иска да работи конструктивно в Общинския съвет, това е друг 
въпрос. 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Преди малко се заклехте да спазвате закона. 
Толкова ли не помните, че се заклехте да спазвате закона? Незнанието на закона не 
оневинява никого.  

 
Председателят на Общинския съвет обяви почивка. 
След почивката г-н Спирдонов предложи гласуването за заместник-

председатели да бъде отложено за следващото заседание на Общинския съвет. 
Предложението беше прието с 31 „за“, „против“ няма, 1 „въздържал се“. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на комисия за изработване на Правилник 
за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Избор на комисия за изработване на 
Правилник за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на 
неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация. 

Предлагам съставът на комисията за изработване на правилника за дейността 
на Общинския съвет да бъде от девет членове. Предлагам също съставът на комисията 
да се гласува анблок. 

Има ли други предложения? 
Няма. 
Подлагам на гласуване предложението комисията да се състои от девет 

членове и да се гласува анблок . 
Гласуването е явно, с мнозинство повече от половината от присъстващите 

съветници. 
Предложението се приема с 30 „за“, „против“ няма, „въздържал се“ няма. 
Моля за предложения за състав на комисията! 
Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Предлагам адвокат Калоян Янков. 
Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Предлагам адвокат Николай Илчев и Стоян 

Витанов. 
Г-жа ЮЛИЯ ТОНКОВА: Предлагам Евгени Коев. 



Протокол № 1  от заседание на Вeликотърновския общински съвет – 06.11.2019 г. 

 

15 
 

Г-н ДИЯН ХАДЖИЙСКИ: Предлагам Венцислав Спирдонов за председател 
на комисията, а за членове на комисията – Гергана Евтимова и Росен Иванов. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Калина Широкова. 
Г-н СУНАЙ МУНКОВ: Тодор Тодоров. 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Колеги, беше предложен следният състав 

на комисията: Калоян Янков, Николай Илчев, Стоян Витанов, Евгени Коев, Венцислав 
Спирдонов, Гергана Евтимова, Росен Иванов, Калина Широкова, Тодор Тодоров. 

Подлагам на гласуване състава на комисията. 
Гласуването е  явно, с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците – 19 гласа „за”. 
Резултат от гласуването: 33 „за“, „против“ няма, „въздържал се“ няма. 
 

РЕШЕНИЕ № 3 
 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет 

избира Комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на 
Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с 
общинската администрация в състав от 9 члена: 

 
 
1. Венцислав Спирдонов – председател 
2. Калоян Янков – член 
3. Николай Илиев – член 
4. Стоян Витанов – член 
5. Евгени Коев – член 
6. Гергана Евтимова – член 
7. Росен Иванов – член 
8. Калина Широкова – член 
9. Тодор Тодоров - член 

 
 
Заседанието беше закрито в 20.20 часа. 

 
    

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ: 
 /М. Филипова/ 
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