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П Р О Т О К О Л  № 2 

от второто заседание на Великотърновския общински съвет, 
проведено на 18.11.2019 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново. 

Присъстват 34 общински съветници. По уважителни причини отсъстват Росен 
Иванов, Красин Каракоцев и Сунай Мунков. 

 
 

 
Заседанието беше открито от председателя на Великотърновския общински 

съвет – г-н Венцислав Спирдонов. 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Налице е необходимият кворум за 

провеждане на днешното заседание. Откривам второто заседание на Великотърновския 
общински съвет.  

По уважителни причини отсъстват Росен Иванов, Красин Каракоцев и Сунай 
Мунков. 

Преди да преминем към дневния ред, предстои полагане на клетва от Пламен 
Петров.  

Давам думата на Десислава Йонкова – председател на ОИК. 
Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА: От името на Общинската избирателна 

комисия - Велико Търново, бих искала да Ви запозная с взетото на днешна дата Решение 
№ 272.  

Причина за сформиране на днешното заседание на комисията беше постъпило 
заявление от г-н Любен Велчев, който е избран за общински съветник от листата на 
партия БДО. В заявлението лицето изразява изричното си желание да бъде освободен от 
изборната длъжност. 

На ОИК й е служебно известно, че г-н Велчев е избран за общински съветник с 
Решение № 233, като на проведената Тържествена сесия на 06.11.2019 г. поради 
временна неработоспособност не е присъствал, за което е представил болничен лист и 
съответно не е положил клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. 

ОИК прие заявлението като отказ за встъпване в пълномощия, предвид което, 
на основание чл. 454 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА, заличи от списъка 
на избраните общински съветници г-н Любен Велчев - същият беше под номер 11 в 
листата на БДО; анулира издаденото му удостоверение и обяви за избран следващия 
кандидат от листата на БДО, а именно – г-н Пламен Петров, който е регистриран под № 
9 в листата на партията и е получил 200 преференциални гласа. На лицето беше издадено 
удостоверение.  

Доколкото същото решение има предварително изпълнение, към настоящия 
момент възможността за неговото обжалване не спира изпълнението, т.е., имаме 
възможност да му връчим удостоверението днес и съответно, лицето да положи клетвата 
по чл. 32.  

Моля, да заповяда! 

Г-н Пламен Петров положи клетва като избран общински съветник. 
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Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Съгласно чл. 34, ал. 3 от Правилника бих 
искал да обявя регистрираните групи от общински съветници: 

1.Заявление, Вх. № 2 от 09.11.2019 г. за образуване на група „Либерално–
демократична алтернатива на гражданите“ с ръководител Гюнай Далоолу; 

2.Заявление, Вх. № 12 от 14.11.2019 г. за образуване на група „ВМРО-БНД“ с 
ръководител Евгени Коев; 

3.Заявление, Вх. № 19 от 15.11.2019 г. за образуване на група „ГЕРБ“ с 
ръководител Деян Хаджийски; 

4.Заявление, Вх. №  27 за образуване на група общински съветници „БСП за 
България, АБВ, Движение 21“ с ръководител Петко Тюфекчиев. 

5. Заявление с Вх. № 28 за образуване на група „Демократична България 
обединение“ с ръководител Елена Чамуркова. 

Всяка група представи решение за образуването си и списък на ръководството 
и на членовете. 

Преминаваме към дневния ред. 
 
Проектът за дневен ред е от 4 точки. 

1. Изменение на Решение № 1/06.11.2019 г. на Великотърновски общински съвет, 
Вх. № 22/15.11.2019 г. 

2. Избор на заместник – председатели на Великотърновски общински съвет. 
3. Създаване на Постоянни комисии на Великотърновски общински съвет и 

избиране на техните председатели и членове, Вх. № 23/15.11.2019 г. 
4. Определяне на двама представители на Великотърновски общински съвет в 

Комисията за номиниране на кандидатите за Академичната награда на Община Велико 
Търново за 2019 г., Вх. № 3184/26.09.2019 г. 

 
Давам думата за изказвания по дневния ред. 
Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: От името на групата, г-н Председател, правя 

следното предложение: точка 2 – „Избор на заместник-председатели“, да бъде отложена 
и да бъде проведен изборът след гласуване на правилника, тъй като в правилника ние 
ще определим доколко заместник-председатели ще бъдат в този мандат. Този правилник 
е приет от предишния Общински съвет и е редно сегашният Общински съвет да даде 
възможност и по начин, по който да бъдат представени политическите партии в 
ръководството на Великотърновския общински съвет.  

Ако тази точка не бъде отложена, правя алтернативно предложение, тази точка 
да бъде последна, тъй като според мен комисиите са по-важни от заместник-
председателите на Общинския съвет. Комисиите ни ги вменява законът, те са 
задължителни, а както виждам, Вие много добре се справяте и без заместник-
председатели, така че няма никакъв проблем да продължите да работите и без 
заместник-председатели, въпреки че виждам, че са сложени шест стола, не са пет стола. 
Няма никакъв проблем.  

Второто нещо, което искам да поставя при приемането на дневния ред: 
всъщност на предишното заседание ние имахме избрани заместник-председатели и така 
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да се каже, решението беше консумирано, тъпанът ударен и според мен това Решение 
трябва да бъде отменено. Аз не виждам такава точка за отмяна на Решението, за да се 
пристъпи въобще към такъв избор. Защото, на практика, ако сме направили една грешка, 
говоря като Общински съвет, като цяло,  защото нас гражданите не ни делят; 
Общинският съвет е колективен орган. Следователно, според мен, това Решение трябва 
първо да бъде отменено и след това да се пристъпи към избор, ако въобще има такъв 
избор днес.  

Затова правя предложение точката да бъде отложена и изборът да бъде според 
новия правилник. И ако все пак мнозинството днес вземе решение тези, така да се каже, 
консултации, направени преди изборите, а не след изборите, както е по Правилник, тази 
точка да бъде последна. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Т.е., Вие правите две предложения: едното 
предложение е точката да бъде отложена за след приемане на правилника на Общинския 
съвет, второто предложение е точка 2 да стане последна точка. Това ли са двете Ви 
предложения? 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Предлагам също така да бъде отменено 
Решението. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Т.е., правите три предложения. 
Има ли други предложения по дневния ред? 
Ако няма други предложения, да преминем към гласуване. 
На първо място подлагам на гласуване предложението на г-н Тюфекчиев: точка 

2 от проекта за дневен ред да бъде отложена и да бъде гласувана след приемане на новия 
правилник за дейността на Великотърновския общински съвет. 

Със 7 „за“, 11 „против“, 8 „въздържал се“ предложението не се приема. 
Преминаваме към гласуване на другото предложение на г-н Тюфекчиев: точка 

2 от проекта за дневен ред да стане последна точка. 
Със 7 „за“, 9 „против“, 11 „въздържал се“ предложението не се приема. 
Подлагам на гласуване последното предложение на г-н Тюфекчиев: да бъде 

отменено Решението за избор на заместник-председатели от заседанието на 06.11.2019г. 
С 11 „за“, 8 „против“, 11 „въздържал се“ предложението не се приема. 
Поставям на гласуване  дневния ред. 
Гласуването е явно, с мнозинство повече от половината от присъстващите 

съветници. 
Дневният ред се приема с 24 „за“, 3 „против“, 2 „въздържал се“. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1. Изменение на Решение № 1/06.11.2019 г. на Великотърновски общински съвет, 
Вх. № 22/15.11.2019 г. 

2. Избор на заместник – председатели на Великотърновски общински съвет. 
3. Създаване на Постоянни комисии на Великотърновски общински съвет и 

избиране на техните председатели и членове, Вх. № 23/15.11.2019 г. 
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4. Определяне на двама представители на Великотърновски общински съвет в 
Комисията за номиниране на кандидатите за Академичната награда на Община Велико 
Търново за 2019 г., Вх. № 3184/26.09.2019 г. 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО:  Изменение на Решение № 1/06.11.2019 г. на 
Великотърновски общински съвет, Вх. № 22/15.11.2019 г. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Изменение на Решение № 1 от 06.11.2019 
г. на Великотърновския общински съвет, Вх. № 22 от 15.11.2019 г. 

Във връзка с постъпилото заявление от Тодор Тодоров, с което заявява, че се 
оттегля от състава на комисията, моля за предложение за попълване на състава на 
комисията. 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам за член на комисията г-н Гюнай Далоолу. 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Има ли други предложения? 
Няма. 
Поставям на гласуване предложението, направено от г-н Тодоров: член на 

комисията да стане г-н Гюнай Далоолу. 
Гласуването е  явно, с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците – 19 гласа „за”. 
Предложението се приема с 27 „за“, „против“ няма, 3 „въздържал се“. 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл.21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА 
и чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински 
съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, 
Великотърновски общински съвет изменя Решение № 1/06.11.2019 г., като избира за 
член на постоянно действаща комисия за избор на председател и заместник- 
председатели Гюнай Далоолу. 

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

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

Колеги, на предишното заседание отложихме гласуването по тази точка за 
следващото заседание. 

Има ли някакви допълнения във връзка с тази точка? 
Г-н КАЛОЯН ЯНКОВ: На предишното заседание проведохме гласуване и 

председателят на комисията обяви резултатите, т.е., имаме решение, което е влязло в 
сила.  

Процедурата по гласуване и избор беше завършила. 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Колеги, на предишното заседание аз 

предложих прегласуване на точката. Всеки от нас има право да предлага прегласуване. 
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Не се достигна до прегласуване поради липса на достатъчен кворум в комисията, поради 
отвод, незнайно по какви причини, на доста от членовете на комисията. 

Мислех да не правя това изказване, но не мисля да започнем по този начин. 
Имаше един филм, който се казваше „Вчера“ и там приказката тръгна точно така: 
„Страхливо започваме живота, страхливо“. Лошо тръгваме в мандата, лошо – аз бих 
казал.  

В тази комисия, която се състоеше от девет членове, имаше представители на 
всички партии. Съжаляваме, че всички представители на всички партии не видяха този 
чутовен грях, гаф – както искате го наречете журналистите; или журналисти, или 
парламентаристи – не знам точно вече какви сме; но този гаф беше на всички нас. Т.е., 
всички ние си показваме, че не ставаме за нищо. Ако сме тук, за да спазваме клетвата, 
да работим за благото на гражданите, е добре да не влизаме в такива дребнавости, а 
когато има някаква грешка, която е поправима, нека всички заедно да мислим и да 
работим за града. 

И отново да обясня процедурата: предложих прегласуване, приехме 
прегласуване, но нямаше кворум в комисията. Всеки от нас има право да иска 
прегласуване, независимо по каква точка. Затова, след като нямаше кворум в комисията, 
аз предложих отлагане на гласуването. Г-н Янков също предложи отлагане на 
гласуването. В момента единственото, което правим, е да прегласуваме точката. Това е 
процедурата. 

Заповядайте за други изказвания! 
Няма заявени изказвания.  
Моля да заповяда комисията за провеждане на избора! 
Съгласно чл. 14. 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. 

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. 

Обявявам петминутна почивка за изготвяне на бюлетините. 
 
След почивката работата на заседанието беше възобновена. 
Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: – председател на Комисията за избор на 

председател и заместник-председатели на Великотърновския общински съвет: Ще 
помоля членовете на комисията да заемат местата си! Очакваме трима човека. 

Отсъства г-н Каракоцев. Тук са г-н Кенаров и адвокат Янков. Заповядайте! 
Г-н Кенаров и г-н Янков, моля Ви да обявите дали сте си подали отвод от 

предходното заседание или сте си подали отвод от комисията! 
Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Признавам си, вече и аз се обърках в коя процедура 

се намираме и какво ще гласуваме, но категорично заявявам, че не желая да участвам в 
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една опорочена процедура. Мисля, че имам правото да си пазя чисто името; работил съм 
много години за него. Така че с оглед на това, което се случи и на предишното заседание 
на Общинския съвет, и на настоящото, на което се допуснаха серия от процедурни 
грешки, аз заявявам категорично, че не желая да участвам в избора на заместник-
председатели. 

Казвам го заради бюлетините. 
Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Това не променя обстоятелствата по броя, 

числеността на комисията и нейните членове.  
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Като започнахме точката, аз започнах така: 

„Има ли предложения по тази точка?“. Единственият, който даде предложение по тази 
точка, беше адвокат Янков. Ако някой искаше да си направи отвод, тогава беше 
моментът. Ние вече сме в процедура на гласуване. 

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Колеги, аз не мога да разбера сега медийни 
изяви ли правим тук, или сме се събрали да вършим работа. Много Ви моля, членовете 
на комисията да заемат местата си! Ако са решили да си подават отвод като членове на 
комисията, отново тръгваме с гаф.  

Повярвайте ми, това нещо няма да направи точки на нито една от групите. Това 
нещо прави лошо лице на Великотърновския общински съвет и това се случва за пръв 
път от 30 години насам, а в 45-те преди 30-те едва ли се е случвало. Напът сме да 
започнем с глупав скандал.  

В такъв случай зачитаме отвода на г-н Илчев. Това означава, че дори и да бъде 
гласувано за него, той няма да бъде избран, въпреки че хората имат право да изразят 
вота си. Нищо друго не ни остава като комисия. Ние сме седем човека като комисия. 
Има един отсъстващ и г-н адвокатът, който не се явява отпред. Нищо друго не ни остава, 
освен да проведем избора отново. 

Продължаваме в този състав. Ще помоля да започнем процедурата на гласуване. 
Ще се опитам да обясня отново процедурата. 

По ред на предложенията в избора участват г-н Росен Иванов, г-жа Елена 
Чамуркова, г-жа Калина Широкова, г-н Тодор  Тодоров, г-жа Юлия Тонкова. 

Валидни са бюлетините, в които е гласувано за един, двама, трима или 
четирима. Невалидни са бюлетините, в които не са поставени знаци в квадратчетата; 
невалидни са бюлетините, в които знаците са повече от четири; невалидни са и 
бюлетините, в които знаците са различни от „Х“. Знакът може да бъде само „Х“, за да е 
валидна бюлетината.  

Ще помоля по реда на повикване да започнем гласуването. Ще Ви помоля и да 
не залепвате пликовете, в които поставяте бюлетината. След като се гласува, сгъвате 
бюлетината, поставяте я в плика, пускате я и се подписвате в списъка.  

Обявявам начало на гласуването. 
Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Обявявам резултатите от вота.  
От 37 общински съветници отсъстват трима: Росен Иванов, Красин Каракоцев 

и Сунай Мунков.  
Отказали да гласуват – петима общински съветници: Петко Тюфекчиев, 

Николай Илчев, Стефан Антонов, Стоян Витанов, Валерия-Тереза Дончева. 
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Ще Ви помоля за пет минути, докато преброим бюлетините. След пет минути 
заповядайте в залата! 

 
След преброяването на бюлетините председателят на Комисията за избор на 

председател и заместник-председатели на Великотърновския общински съвет обяви 
резултатите. 

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Ще обявя резултатите от вота. 
Гласували 29 общински съветници. Невалидни бюлетини няма. 
Обявявам резултатите от гласуване по реда на имената – така както са в 

бюлетините. 
Росен Иванов – 25 гласа „за“. 
Елена Чамуркова – 4 гласа „за; 
Калина Широкова – 26 гласа „за“; 
Тодор Тодоров – 24 гласа „за“; 
Юлия Тонкова – 24 гласа „за“. 
Комисията приключи работата си. 
Г -н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 

10 и чл. 14 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински 
съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация 
Великотърновският общински съвет избира за заместник-председатели на 
Великотърновския общински съвет: 

1. Росен Иванов; 
2. Калина Широкова; 
3. Юлия Тонкова; 
4. Тодор Тодоров; 
 
Заповядайте, колеги заместник-председатели, заемете местата си! 
 

РЕШЕНИЕ № 5 
 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 и чл. 14 от Правилника за 
организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии 
и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински 
съвет избира за заместник - председатели на Великотърновски общински съвет: 

 

Росен Иванов 

Калина Широкова 

Юлия Тонкова 

Тодор Тодоров 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Създаване на Постоянни комисии на 
Великотърновски общински съвет и избиране на техните председатели и членове, 
Вх. № 23/15.11.2019 г. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Създаване на Постоянни комисии на 
Великотърновския общински съвет и избиране на техните председатели и членове, Вх. 
№ 23 от 15.11.2019 г. 

Следва да конкретизираме, че за председател на ПК по УТТП и за член на ПК 
по ЗГООС и НСПСК от БДО предлагат Пламен Петров. 

БСП предлага за председател на ПК по ОНК Валерия Дончева, а за председател 
на ПК по ПГОБК - Николай Илчев. 

Има промяна в „Демократична България“: Елена Чамуркова влиза на мястото на 
Калоян Янков в ПК по НПУОР, а Калоян Янков – в ПК по ОНК. 

Давам думата за изказвания по предложението. 
Г-н КАЛОЯН ЯНКОВ: Групата на „Демократична България“ няма нито един 

председател на комисия. Ние сме на четвърто място по брой гласове; смятаме, че трябва 
да имаме председател, поне един. Поради тази причина предлагам г-жа Елена Чамуркова 
да бъде избрана или за председател на ПК по ОНК, или на ПК по СТДМ. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Колеги, вземам думата по процедура. 
Смисълът на консултациите, които проведохме, беше всички да стигнем до общо мнение 
за нещата. Затова всички са пуснали писмени заявления - коя група, каква комисия. Аз 
се съобразих с всички Ваши предложения, включително и от Вашата група имаше 
предложение.  

Ако Вие оттегляте Вашето предложение за комисии, т.е., Вие оттегляте 
желанието си  за участие в тези консултации, това е друг въпрос. Но Вие сте пуснали 
заявления, т.е., Вие участвате в тези консултации по този начин. Имаше и други хора в 
стаята, отделно, че има и писмен документ от Вас, къде желаете да участвате. Ако 
оттегляте Вашето желание да участвате в тези комисии, моля да заявите, че оттегляте 
желанието си за участието в консултации. Консултациите бяха за председатели и 
членове на комисиите. Това е знак, че оттегляте желанието си от консултациите.  

Колеги, за мен Вашето нежелание за участие в тези преговори, означава, че не 
сте съгласни с така конструираните комисии. Щом не сте съгласни, трябва да преминем 
към друга процедура. Ако може, явно да заявите сега, поддържате ли Вашето 
предложение за участие в комисиите, или не поддържате. Аз не зная, имате ли 
разногласия в групата, но ние трябва да знаем какво да правим.  

Г-н КАЛОЯН ЯНКОВ: Г-н Председател, искам да Ви уверя, че нашата група е 
една от най-сплотените и да не се притеснявате за нашето здраве; то е много добро.  

Направили сме предложение за участници в комисиите и Вие го имате. Не сме 
го оттеглили, в момента направих предложение за председателски места в две комисии, 
алтернативно – на г-жа Чамуркова. Не мисля, че двете предложения са 
контрапродуктивни едно на друго. Направили сме две предложения. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Колеги, очевидно, според мен, 
консултациите са неползотворни, затова обявявам  5-минутна почивка, за да може 
Председателският съвет да предложи на Вашето внимание комисиите, за които да 
гласувате.  
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След почивката работата на заседанието беше възобновена. 
 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: На първо място поставям на гласуване 

предложението на г-н Янков: г-жа Елена Чамуркова за председател на ПК по ОНК или 
на ПК по СТДМ. 

С 1 „за“, 6 „против“, 7 „въздържал се“ предложението на г-н Янков не се приема. 
Следващо предложение: Председателският съвет на Великотърновския 

общински съвет предлага следното:  
На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 и ал. 3 от Правилника 

за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите 
комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация Великотърновският 
общински съвет създава 12 постоянни комисии с наименования и предмет на дейност, 
определени в чл. 40, ал. 2 от Правилника, и с численост и състав, както следва: 

1. Постоянна комисия по устройство на територията, транспорт и 
паркиране /ПК по УТТП/: 

1. Пламен Петров – председател; 
2. Драгомир Йосифов; 
3. Деян Хаджийски; 
4. Георги Марков; 
5. Йорданка Стефанова; 
6. Даниела Андреева – Тодорова; 
7. Петко Тюфекчиев; 
8. Стоян Витанов; 
9. Тодор Тодоров; 
10.  Юлия Тонкова; 
11.  Калоян Янков; 
 
2.  Постоянна комисия по бюджет и финанси /ПК по БФ/: 
1. Калина Широкова – председател; 
2. Росен Иванов; 
3. Христо Стоев; 
4. Гергана Евтимова; 
5. Атанас Парушев; 
6. Нейко Генчев; 
7. Стоян Витанов; 
8. Красин Каракоцев; 
9. Гюнай Далоолу; 
10. Юлия Тонкова; 
11. Калоян Янков; 
 
 3. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности /ПК по 

ЗСД/: 
1. Светлозар Стойков – председател; 
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2. Николен Стойнов; 
3. Даниела Андреева – Тодорова; 
4. Валентин Точков; 
5. Валерия-Тереза Дончева; 
6. Красин Каракоцев; 
7. Юлия Тонкова; 
8. Мавроди Калейнски; 
9. Иван Ангелов; 
 
4. Постоянна комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда /ПК 

по ЗГООС/: 
1. Йорданка Стефанова – председател; 
2. Николен Стойнов; 
3. Мирослав Маринов 
4. Стоян Витанов; 
5. Гюнай  Далоолу; 
6. Евгени  Коев; 
7. Пламен Петров; 

5. Постоянна комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред /ПК 
по НПУОР/: 

1. Гергана Евтимова - председател; 
2. Росен Иванов; 
3. Драгомир Йосифов; 
4. Христо Стоев; 
5. Николай Илчев; 
6. Сунай Мунков; 
7. Елена Чамуркова; 

6. Постоянна комисия по образование, наука и култура /ПК по ОНК/:  

1. Валерия-Тереза Дончева - председател; 
2. Мариян Кенаров; 
3. Нейко  Генчев; 
4. Атанас Парушев; 
5. Георги Недев; 
6. Мирослав Маринов; 
7. Жельо Желев; 
8. Светлозар Стойков; 
9. Евгени Коев; 
10. Калоян Янков; 
11. Иван Ангелов; 
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7. Постоянна комисия по икономически въпроси, стопанска политика, 
инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки /ПК по 
ИВСПИЕСМВ/: 

1. Росен Иванов – председател; 
2. Жельо Желев; 
3. Нейко Генчев; 
4. Атанас Парушев; 
5. Христо Стоев; 
6. Валерия-Тереза Дончева; 
7. Стефан Антонов; 
8. Гюнай Далоолу; 
9. Деян  Куздов; 
10. Елена Чамуркова; 
11. Калина Широкова; 

 8. Постоянна комисия по общинска собственост /ПК по ОС/: 

1. Георги Марков – председател; 
2. Деян Хаджийски; 
3. Валентин Точков; 
4. Тихомир Нанев; 
5. Петко Тюфекчиев; 
6. Николай Илчев; 
7. Сунай Мунков; 
8. Евгени Коев; 
9. Калина Широкова; 
 
9. Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол 

/НСПСК/: 
1. Валентин Точков – председател; 
2. Тихомир Нанев; 
3. Мирослав Маринов; 
4. Георги Недев; 
5. Стефан Антонов; 
6. Мариян Кенаров; 
7. Тодор Тодоров; 
8. Деян Куздов; 
9. Пламен Петров; 

10.  Постоянна комисия по спорта, туризма, децата и младежта /ПК по 
СТДМ/: 

1. Деян Куздов – председател; 
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2. Георги Недев; 
3. Тихомир Нанев; 
4. Йорданка Стефанова; 
5. Стефан Антонов; 
6. Красин Каракоцев; 
7. Сунай Мунков; 
8. Елена Чамуркова; 
9. Иван Ангелов; 

11.  Постоянна комисия по проблемите на гражданското общество и 
борбата с корупцията /ПК по ПГОБК/: 

1. Николай Илчев - председател; 
2. Даниела Андреева -Тодорова; 
3. Жельо Желев; 
4. Драгомир Йосифов; 
5. Мариян Кенаров; 
6. Светлозар Стойков; 
7. Мавроди  Калейнски; 

 12.    Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество /ПК по ЗПКОНПИ/: 

1. Николен Стойнов – председател; 
2. Гергана Евтимова; 
3. Деян Хаджийски; 
4. Георги Марков; 
5. Петко Тюфекчиев; 
6. Тодор Тодоров; 
7. Мавроди Калейнски; 

Подлагам на гласуване предложението. 

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

С 27 „за“, „против“ няма, 1 „въздържал се“ предложението се приема. 
 

РЕШЕНИЕ № 6 

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 41 от Правилника за организацията 
и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/, Великотърновски 
общински съвет създава 12 постоянни комисии, с наименования и предмет на дейност, 
определени в чл. 40, ал. 2 от Правилника, и с численост и състав, както следва: 
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1. Постоянна комисия по устройство на територията, транспорт и 
паркиране /ПК по УТТП/: 

1. Пламен Петров – председател; 
2. Драгомир Йосифов – член; 
3. Деян Хаджийски – член; 
4. Георги Марков – член; 
5. Йорданка Стефанова – член; 
6. Даниела Андреева – Тодорова – член; 
7. Петко Тюфекчиев - член; 
8. Стоян Витанов - член; 
9. Тодор Тодоров – член; 
10.  Юлия Тонкова – член; 
11.  Калоян Янков – член; 

 
2.  Постоянна комисия по бюджет и финанси /ПК по БФ/: 

1. Калина Широкова – председател; 
2. Росен Иванов – член; 
3. Христо Стоев – член; 
4. Гергана Евтимова – член; 
5. Атанас Парушев – член; 
6. Нейко Генчев – член; 
7. Стоян Витанов – член; 
8. Красин Каракоцев – член; 
9. Гюнай Далоолу – член; 
10. Юлия Тонкова – член; 
11. Калоян Янков – член; 

 
 3. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности/ПК по ЗСД/: 
 

1. Светлозар Стойков – председател; 
2. Николен Стойнов – член; 
3. Даниела Андреева – Тодорова – член; 
4. Валентин Точков – член; 
5. Валерия- Тереза Дончева – член; 
6. Красин  Каракоцев – член; 
7. Юлия Тонкова – член; 
8. Мавроди Калейнски – член; 
9. Иван Ангелов – член; 

 
4. Постоянна комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда /ПК 

по ЗГООС/: 
 

1. Йорданка Стефанова – председател; 
2. Николен Стойнов – член; 
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3. Мирослав Маринов – член; 
4. Стоян Витанов - член; 
5. Гюнай Далоолу – член; 
6. Евгени Коев – член; 
7. Пламен Петров – член; 

 
 
5. Постоянна комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред /ПК 

по НПУОР/: 

1. Гергана Евтимова - председател; 
2. Росен Иванов - член; 
3. Драгомир Йосифов - член; 
4. Христо Стоев – член; 
5. Николай Илчев– член; 
6. Сунай Мунков – член; 
7. Елена Чамуркова – член; 

 

6. Постоянна комисия по образование, наука и култура /ПК по ОНК/:  

1. Валерия-Тереза Дончева - председател; 
2. Мариян Кенаров - член; 
3. Нейко Генчев – член; 
4. Атанас Парушев – член; 
5. Георги Недев – член; 
6. Мирослав Маринов – член; 
7. Жельо Желев – член; 
8. Светлозар Стойков – член; 
9. Евгени Коев – член; 
10. Калоян Янков – член; 
11. Иван Ангелов– член; 

 

7. Постоянна комисия по икономически въпроси, стопанска политика, 
инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки /ПК по 
ИВСПИЕСМВ/: 

1. Росен Иванов – председател; 
2. Жельо Желев – член; 
3. Нейко Генчев – член; 
4. Атанас Парушев – член; 
5. Христо Стоев – член; 
6. Валерия-Тереза Дончева – член; 
7. Стефан Антонов – член; 
8. Гюнай Далоолу – член; 
9. Деян Куздов – член; 
10. Елена Чамуркова – член; 
11. Калина Широкова – член; 
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 8. Постоянна комисия по общинска собственост /ПК по ОС/: 

1. Георги Марков – председател; 
2. Деян Хаджийски – член; 
3. Валентин Точков – член; 
4. Тихомир Нанев – член; 
5. Петко Тюфекчиев – член; 
6. Николай Илиев– член; 
7. Сунай Мунков – член; 
8. Евгени Коев – член; 
9. Калина Широкова – член; 

 
9. Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол 

/НСПСК/: 

1. Валентин Точков – председател; 
2. Тихомир Нанев – член; 
3. Мирослав Маринов – член; 
4. Георги Недев – член; 
5. Стефан Антонов – член; 
6. Мариян Кенаров – член; 
7. Тодор Тодоров – член; 
8. Деян Куздов – член; 
9. Пламен Петров – член; 

 

10.  Постоянна комисия по спорта, туризма, децата и младежта /ПК по 
СТДМ/: 

1. Деян Куздов – председател; 
2. Георги Недев – член; 
3. Тихомир Нанев – член; 
4. Йорданка Стефанова – член; 
5. Стефан Антонов – член; 
6. Красин Каракоцев – член; 
7. Сунай Мунков – член; 
8. Елена Чамуркова – член; 
9. Иван Ангелов – член; 

 

11.  Постоянна комисия по проблемите на гражданското общество и 
борбата с корупцията /ПК по ПГОБК/: 

1. Николай Илчев- председател; 
2. Даниела Андреева -Тодорова – член; 
3. Жельо Желев – член; 
4. Драгомир Йосифов – член; 
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5. Мариян Кенаров – член; 
6. Светлозар Стойков – член; 
7. Мавроди Калейнски – член; 

 

 12.    Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество /ПК по ЗПКОНПИ/: 

1. Николен Стойнов – председател; 
2. Гергана Евтимова – член; 
3. Деян Хаджийски – член; 
4. Георги Марков – член; 
5. Петко Тюфекчиев – член; 
6. Тодор Тодоров – член; 
7. Мавроди Калейнски – член; 

 
 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на двама представители на 
Великотърновски общински съвет в Комисията за номиниране на кандидатите за 
Академичната награда на Община Велико Търново за 2019 г., Вх. № 
3184/26.09.2019г. 

Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Определяне на двама представители на 
Великотърновския общински съвет в Комисията за номиниране на кандидатите за 
Академичната награда на Община Велико Търново за 2019 г., Вх. № 3184 от 26.09.2019 
г. 

Съгласно чл. 102, т. 2 от Наредбата за символите и наградите на Община Велико 
Търново следва да определим двама представители в Комисията за номиниране на 
кандидатите за Академичната награда на Община Велико Търново за 2019 г., които не 
са членове на Академичния съвет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". 

Давам думата за предложения. 
Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: От името на „БСП за България, АБВ, Движение 

21“ като новоизбран председател на ПК по ОНК предлагам г-жа Валерия Дончева. 
Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Аз предлагам двама човека, които са свързани с 

академичната общност.  
Единият от тях е г-н Нейко Генчев – издател, човек, познаващ както висшето 

образование, така и много от академичните неща.  
Другият човек е Иван Александров, който беше директор на библиотеката. 
Г-н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ: Поставям на гласуване предложението на 

г-н Тюфекчиев за Валерия Дончева. 
Гласуването е  явно, с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците – 19 гласа „за”. 
С 10 „за“, 4 „против“, 10 „въздържал се“ предложението не се приема. 
Подлагам на гласуване предложението за г-н Нейко Генчев. 
Предложението се приема с 22 „за“, „против“ няма, 1 „въздържал се“. 
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Подлагам на гласуване предложението за г-н Иван Александров. 
Предложението се приема с 23 „за“, „против“ няма, 1 „въздържал се“. 
Великотърновският общински съвет прие следното решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 102, т. 2 от Наредбата за 

символите и наградите на Община Велико Търново Великотърновският общински съвет 
определя Нейко Генчев и д-р Иван Александров за представители на Великотърновския 
общински съвет в Комисията за номиниране на кандидатите за Академичната награда 
на Община Велико Търново за 2019 г. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 7 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 102, т. 2 от Наредбата за 
символите и наградите на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет 
определя Нейко Генчев и Иван Ангелов за представители на Великотърновски 
общински съвет в Комисията за номиниране на кандидатите за Академичната награда 
на Община Велико Търново за 2019 г. 
 
 

Закривам заседанието. 
 
Заседанието беше закрито в 18.26 часа 
 
 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 

РОСЕН ИВАНОВ 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 
КАЛИНА ШИРОКОВА 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 
ЮЛИЯ ТОНКОВА 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 
ТОДОР ТОДОРОВ 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 
 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ: 
 /М. Филипова/ 
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