Решено: Русалин Русалинов и Калин Донков стават
почетни граждани на Плевен
вторник, 26 април 2022

Русалин Русалинов - Вицепрезидент на Българската национална федерация по карате и Президент на
КК „Петромакс“ - Плевен, и Калин Донков - писател, поет и публицист, са новите почетни граждани на
Плевен. И двете предложения бяха внесени на днешното заседание на Общинския съвет и приети
единодушно от общинските съветници.
Третото предложение - за удостояване с почетното звание на адв. Теодосий Симеонов (посмъртно), не
получи нужната подкрепа в местния парламент. Съгласно общинската Наредба №11 за символиката,
знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен, решенията за удостояване със
званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ се приемат с гласовете на две трети от общия брой
на общинските съветници.
Според процедурата в Наредба №11, писмените предложения за удостояване с почетното звание се
разглеждат първо от комисия в състав: председател на Общински съвет - Плевен, председателите на
10-те постоянни комисии в Общинския съвет и членовете на Постоянната комисия по „Култура,
вероизповедания и международна дейност”. Комисията се председателства от председателя на
Общинския съвет, който след нейно решение внася и писмено предложение за удостояване със
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званието на заседание на Общинския съвет. На това основание днес вносител и на трите предложения
бе председателят Мартин Митев.
Предложението за удостояването на Русалин Русалинов със званието „Почетен гражданин на Община
Плевен“ е по инициатива на 23-ма общински съветници, представители на различните групи. В него се
посочва: „КК „Петромакс“ - Плевен е клубът, извел Ивет Горанова до олимпийското злато в Токио и има
заслужени над 500 купи в различни категории и състезания на световно, европейско, балканско и
национално ниво. Клубът е признат за институция за постигане на хармония между тялото и душата и
за изграждане на психическа и физическа дисциплина, независимо от възрастта на участниците.
Години наред, наравно със своите треньори, той работи с младите поколения, като не само създава от
тях успешни спортисти, но и изгражда достойни личности и стойностни хора. Поколения плевенчани
започват спортната си кариера в този клуб и прославят името на Плевен и на България по света.
Русалин Русалинов, чрез своя професионализъм, отговорност и философия, изгражда един от найуспешните клубове по карате в България, чиито състезатели постигат все по-високи върхове на
спортната сцена. Той е от малкото хора, които години наред дават своя принос за града и заслужава да
бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“.“
Решението за Русалин Русалинов да стане почетен гражданин на Плевен бе прието с 40 гласа
„за“, „против“ и „въздържал се“ - няма.
Предложението за удостояване на писателя Калин Донков със званието „Почетен гражданин на Община
Плевен“ е по инициатива на Инициативен граждански комитет с подкрепата на Дружеството на
писателите в града. Подписано е от над 80 общественици на Плевен, представители на различните
професионални сфери. В предложението се посочва: „…Плевен е дал на съвременната българска
литература много именити хора. Задължително трябва да споменем не само Ракитин, но и Александър
Муратов, Вътьо Раковски, Величко Нешков, Марий Ягодов, Дончо Цончев, Найден Вълчев, Георги
Константинов, Христо Ганов... Изреждането може да продължи. По-важно е да кажем, че в тази кохорта
се вписва и името на един от най-талантливите български поети и публицисти - Калин Донков. Калин
Донков навърши 80 години. Една достолепна възраст, която заслужава да бъде уважена. Но истинската
причина, за да предложим Калин Донков за званието “Почетен гражданин на Плевен” всъщност са
неговите високи художествени постижения в областта на поетичното и прозаично слово…В цялото си
творчество - поетично и публицистично, Калин Донков проявява особен вкус към неудобните,
непривични неща в живота, към конфликтните ситуации, където се проявява най-ярко разбирането му
за начинът да се живее. Това е един изключително честен творец. От това е продиктуван стремежът му
към нравствено съвършенство, желанието му за откровен и критичен разговор с читателя…“
Решението за Калин Донков да стане почетен гражданин на Плевен бе прието с 39 гласа „за“,
„против“ и „въздържал се“ - няма.
Предложението за удостояване на адв. Теодосий Симеонов /посмъртно/ със званието „Почетен
гражданин на Община Плевен“ бе по инициатива на 10 общински съветници, представители на
различните групи. При гласуване на предложението днес то получи подкрепа на 24 общински
съветници, 5 гласуваха „против“, 7 - „въздържал се“, в резултат на което не бе прието.
Съгласно общинската Наредба №11 почетните звания на Русалин Русалинов и писателя Калин
Донков ще бъдат връчени на тържествено заседание на Общинския съвет за 15 май - Празника
на Плевен.
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