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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Йордан Иванов Димитров – Зам.-кмет „Икономически дейности“ на Община 

Елена 

 

Относно: Даване разрешение за изработване и поставяне на паметник или барелеф 

на Теодор Теодоров в град Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Много са видните личности, родени в Елена, и един от тях безспорно е Теодор Иванов 

Теодоров. Роден в град Елена на 14 март 1859 година, учил е в Еленското класно 

училище, Априловската гимназия,  в руския град Николаев, в  Юридическия факултет на 

Новорусийския университет в Одеса, както и в Париж. 

След завръщането си в България има просперираща адвокатска и политическа 

кариера.Бил е председател на VIII Обикновено народно събрание, многократно избиран за 

народен представител,  последователно министър на правосъдието, на финансите, на 

външните работи, а през 1918 – 1919 г. е министър-председател и министър на външните 

дела и изповеданията в два поредни коалиционни кабинета. Ръководи делегацията на 

България при преговорите на Парижката конференция, но подава оставка като министър-

председател, отказвайки да подпише Ньойския договор. През 1922 г. е арестуван и 

подведен под отговорност като виновник за националната катастрофа от правителството 

на БЗНС. Лежи в Шуменския затвор заедно с много други водачи на опозицията. След 

Деветоюнския преврат през 1923 г. е освободен и се присъединява към Демократическия 

сговор.  

Съвременниците му го определят като човек, защитаващ законността, свободата и реда 

чрез средствата на  изключителна ораторска дарба. Речите му в Народното събрание 

винаги са поразявали със своята пламенност и категоричност. 

Еленската общественост е оценила Теодор Теодоров като ярка личност и  доказателство за 

това е поставената в центъра на града плоча.   

Постъпило е предложение от неговата внучка Надежда Иванова Теодорова за 

финансиране изграждането на паметник или барелеф на Теодор Теодоров при евентуално 

одобрение от Общински съвет Елена. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/1922
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%97%D0%9D%D0%A1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1923)
https://bg.wikipedia.org/wiki/1923
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА следния  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 57, ал 1 и чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на 

територията ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

1. Дава разрешение за изработване и поставяне паметник или барелеф на Теодор 

Теодоров около западната фасада на сградата на общинска администрация, в УПИ 

I, кв. 33 по плана на град Елена, след одобрен проект от главния архитект на 

Община Елена и дарителката Надежда Теодорова. 

2. Възлага на кмета на Община Елена да организира всички процедури, свързани с 

изпълнение волята на дарителката, а именно: 

2.1. Изготвяне на художествения проект на паметник или барелеф. Същият да бъде 

внесен за одобрение от постоянната комисия по „Образование, култура и 

вероизповедания“ към Общински съвет Елена;  

2.2. Възлагане на изработката на паметника или барелефа, като разходите за това  

се осигурят от г-жа Надежда Теодорова 

 2.3. Съгласуване на схемата за разполагане на паметника или барелефа около 

недвижимия имот по т. 1 от настоящото решение с Националния институт за 

недвижимо културно наследство; 

2.4. Да организира дейностите по приемане на дарението, заплащане на 

изработения паметник или барелеф, както и всички останали процедури изискващи 

се по закон. 

 

 

 

С уважение, 

ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Зам.-кмет „Икономически дейности“ на община ЕЛЕНА 

 За кмет на община Елена, съгл. Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019г. 

 

 


