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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 332 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с 

Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за изработването на паметник на Апостола 

на свободата Васил Левски и определяне на място за поставянето му в град Николаево 

 

Мотиви: 

На 18 юли 2022 г., се навършват 185 години от рождението на Апостола на 

свободата Васил Левски, а през 2023 година предстои честване на 100 години от 

създаването на НЧ «Васил Левсси-1923», гр. Николаево. 

 Тези две годишнини са добър повод да бъде направено или изградено нещо 

значимо,нещо което да остане във времето, за да бъде място за почит към личността и 

делото на всепризнатия и обичан от всички българи наш национален герой, при 

отбелязване на различни чествания и събития. 

 В този смисъл, идеята на общинското ръководство е да изградим паметник на 

Васил Левски, който да бъде поставен на едно видно, общинско място в гр. Николаево. 

Левски е един от от ония бележити българи, които още приживе с целостта на 

личността и идеите си, с единството на думите и делата си печели признание, а след 

героичната си гибел става знаме на всичко чисто, демократично и напредничево в 

българското историческо развитие.  

Наред с историческите си заслуги, Левски е неизменен «Апостол на свободата» 

и синоним на политическия и нравствен идеал на българина. 

В България функционират три музея, посветени специално на Васил Левски- в 

Ловеч, Къкринско ханче и в Карлово. Като музей е оформена и килията, в която той 

често е отсядал в Троянския манастир. Почти всяко по-голямо селище в страната ни 

има улица, паметник, бюст,  площад, училище и читалище, носещи името на Апостола. 

В нашата община, неговото име носят Народното читалище в гр. Николаево и 

Началното училище в с. Едрево. 

За съжаление все още не е изграден паметник или бюст в чест на този Велик 

българин. Предлагам на днешното заседание на Общински съвет да бъде взето решение 

за предприемане на всички необходими действия за проектиране и изграждане на бюст- 

паметник/паметник на Апостола на свободата « Васил Левски». 

Предвид предстоящите годишнини, възниква идеята да бъде изграден паметник 

на Апостола на свободата Васил Левски в гр. Николаево. 

Считам, че най - подходящото място за поставянето му е в градинката пред 

фасадата на киносалона на НародноЧиталище «Васил Левски-1923». Имотът 

представлява ПИ с идентификатор 51648.501.1036 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Николаево, урегулиран като УПИ IX в кв. 74 по 

регулационния план на гр. Николаево. Отреденият терен е частна общинска 

собственост. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, т.9 

и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 8, 

ал. 1, чл. 11, ал. 1 от Закона за общинска собственост и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, Общински 

съвет-Николаево 
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Р Е Ш И: 

 

1. В общинския имот, частна общинска собственост, явяващ се ПИ с 

идентификатор 51648.501.1036 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния 

директор на АК, урегулиран като УПИ IX, от кв. 74 по регулационния план на гр. 

Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 72 / 10.07.2008 г., да бъде 

поставен паметник на Апостола на свободата - Васил Левски.  

 

2.Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи се правни 

и фактически действия по изпълнение на решението, съгласно закона, в т.ч за 

изграждане на паметника. 

 
 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов отсъства   

2. Захари Колев Захариев Х   

3. Иван Атанасов Иванов Х   

4. Илия Рашев Рашев Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов отсъства   

12. Юлиан Сашев Атанасов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които „за” – 11, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


