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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на Иван Стоянов 

Кършов в гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

В деловодството на Община Елена е постъпило заявление, вх. № РД.02.18 - 268 / 

21.02.2020 г. от Инициативен комитет за провеждане на родовите срещи на потомците на 

болярина Кършо, с което се иска съдействие, изразяващо се в отреждане на място, 

провеждане на необходимите съгласувателни процедури и разрешение за поставяне на 

бюст-паметник на Иван Стоянов Кършов в градинката до Обредния дом („Бакаловата 

къща“) - имот с идентификатор 27190.501.997 по КККР на гр. Елена (стар УПИ I „За 

градина“ в кв. 37 по плана на гр. Елена), в непосредствена близост до паметника на 

неговите внуци, петимата братя Кършовски, и до къщата, която построява и живее в нея 

след идването му в гр. Елена. 

Иван Стоянов Кършов е забележителен родолюбец, участник в Гръцката завера (1821 г.) и 

Велчовата завера (1835 г.), подготвя въстание след потушаването ѝ (т. нар. „Кършово 

съзаклятие“), дарява част от двора си за изграждане на най-големия еленски църковен 

храм - Успение на Пр. Богородица. Иван Стоянов Кършов е първият от Кършовия род, за 

когото има писмени сведения. Според приписка в стар молитвослов, през 1800 г. той е бил 

в състава на тричленната делегация, която ходила в Цариград да иска разрешение за 

изграждането на кале в Елена за защита от кърджалийските набези: „Да са знай куга 

отидоха на Цариград поп Дойно, Йоан Кършув и хаджи Панайот за калето на возн Гдне 

1800 г.“. Иван Стоянов Кършов е бил буден балканджия, учител и общественик. 

Учителствуването си той започнал в килийното училище в с. Велковци – м. Кършовци, в 

собствената си къща. С името му е свързано и друго родолюбиво дело. Заедно с Дойно 

Граматик той ходил в Котел да преписват Паисиевата „История славянобългарска“. За 

съжаление, Кършовият ръкопис е изгубен – смята се, че е изгорял по време на 

Освободителната война. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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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 поставяне на бюст-паметник на Иван Стоянов Кършов в 

градинката до Обредния дом („Бакаловата къща“) - имот с идентификатор 

27190.501.997 по КККР на гр. Елена (стар УПИ I „За градина“ в кв. 37 по плана на 

гр. Елена). 

2. Възлага на кмета на община Елена организирането на необходимите процедури 

по т. 1, а именно: 

2.1. Конкретното място за разполагане на паметника да бъде уточнено и 

съгласувано с главния архитект на община Елена; 

2.1. Художественият проект и съпътстващата документация да бъдат съгласувани 

с главния архитект на общината и внесени за одобрение от Постоянната комисия 

по хуманитарни дейности при Общински съвет Елена; 

2.3. Художественият проект и съпътстващата документация, при необходимост, 

да бъдат съгласувани с Националния институт за недвижимо културно 

наследство и Министерството на културата. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 


