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по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
от Галина Стоянова -  кмет на община Казанлък

Относно: Изграждане на войнишки паметник в с. Шейново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля по внесения от мен доклад Общинския съвет да се произнесе на 
следващото си заседание

Мотиви: В Общинска администрация Казанлък постъпи предложение от Яни 
Ташев, председател на Инициативен комитет за изграждане на войнишки паметник в с. 
Шейново в памет на загиналите герои в Балканската, Първата и Втората световна 
война.

Инициативния комитет е изискал официална справка от Държавен 
военноисторически архив гр. Велико Търново. След направеното проучване е 
предоставена информация за 86 загинали жители на с. Шейново през войните 1912
1913 г., 1915-1918 г., 1941-1945 г. Повече от 100 години за героизма им свидетелства 
само един невзрачен списък, скрит в ъгъла на църквата. Някои имена дори трудно се 
четат, поради варосване на стените. Инициативата за изграждането на паметника е 
получила одобрението на жителите на с. Шейново. Проекта е разгледан от експертна 
работна група с председател гл.архитект на общината, която оценя високо качеството 
на предложената идейна разработка.

Предложението е паметника да се разположи в зелената площ пред входа на 
кметството. Съгласно предложния идеен проект паметника ще бъде с размери 2,70 м. 
широчина и 3,00 м. височина, основата ще бъде облицована с абразивни плочи гнайс, а 
паметника с т.н. „врачански варовик“. В горната част ща бъде разположен релеф на 
лъв, отлян от бронз с размери 70/55 с. Надписите „Българийо, за тебе те умряха...“ и 
„От признателно Шейново“ също ще бъдат изработени от бронз, а плочите с имената на 
героите ща са от черен полиран гранит.

Съгласно чл.84 ал.З от Наредба №27 на Общински съвет, за символиката на 
община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за 
паметниците и други възпоменателни знаци на територията на общината към доклада 
прилагам становищата на Главния архитект и Директора на ИМ „Искра”, подписка от 
жителите на с. Шейново в подкрепа на инициативата.



В тази връзка предлагам следния проект за решение:
Общински съвет -  Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.83 

ал.З, чл. 84, чл. 85 т.1 и чл.87 т.З от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община 
Казанлък, за именуване и преименуване на обекти е общинско значение и за 
паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

1. Дава съгласие за изграждане на паметник в с. Шейново в памет на загиналите
герои в Балканската, Първата и Втората световна война, съгласно представения 
идеен проект.

2. Паметникът да се разположи в градинката пред сградата на кметството в с.
Шейново, У ПИ IX, кв.6 на 3,45 м. от южния край на зелената площ.

3. Средствата за изработването и поставянето на паметника по т.1 ще бъдат 
осигурени чрез дарения от инициативния комитет за изграждане на паметник в 
с. Шейново в памет на загиналите герои в Балканската, Първата и Втората 
световна война

Настоящия акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и на Областния 
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура — Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност.

Решението може да се обжалва пред Административен съд Стара Загора по реда 
на Административно -  процесуалния кодекс.

АДРЕСАТ НА АКТА: кметът на Община Казанлък и Яни Ташев
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:Ив. Иванова -  
секретар на общината
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ: Галина 
Стоянова -  кмет на общината.
Предоставям доклада в електронен вид.

Р Е ШИ:

Съгласувал,
Здр. Балевски, началник отдел ПНОЧПОП



ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
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ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА“- 

КАЗАНЛЪК
6100 Казанлък, ул. “Петко Рачев Славейков” № 8 

e-mail: museum.iskra.kz@abv.bg 
http://www.muzei-kazanlak.org/

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Предложение от Инициативен комитет за изграждане на военен паметник 
в с. Шейново, Община Казанлък.

В Общинска администрация Казанлък е внесено предложение за проектиране и 
изграждане на военен паметник на загиналите в Балканската война, 
Междусъюзническата война, Първа Световна война и Втора Световна война. 86 
шейновци. За ситуиране на паметника е избрана зелената площ пред кметството на с. 
Шейново в УПИ IX, кв. 6 по плана на с. Шейново. Внесени за разглеждане са: виза за 
проектиране, ситуация, план, изгледи, визуализация и макет в мащаб 1:10.

Смятам, че паметника ще стане централно място в село Шейново по повод 
различни събития. Пластичното решение на паметника е изчистено и балансирано като 
композиция и подходящо, като израз на почит към паметта на загиналите войни от с. 
Шейново.

Считам че е удачно да се вземат под внимание препоръките и мненията от 
протокола на експертната група сформирана на 15.01.2019 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основание изложеното до тук, предлагам на Общински съвет 
Казанлък да разреши реализирането на предложения военен паметник в центъра на с. 
Шейново. След положителното решение на ОС, проекта следва да се съгласува от
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С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Предложение от Инициативен комитет за изграждане на 
военен паметник в с. Шейново, община Казанлък.

В Общинска администрация Казанлък е внесено предложение за 
проектиране и изграждане на военен паметник на загиналите във войните 
86 шейновци. За ситуиране на паметника е избрана зелената площ пред 
кметството на с. Шейново в УПИ IX, кв. 6 по плана на с. Шейново. Внесени 
за разглеждане са: виза за проектиране, ситуация, план, изгледи, 
визуализация и макет в мащаб 1:10. Автори на проекта са скулпторът 
Велин Дечков и арх. Ивелин Ортакчийски.

На 15.01.2019г. внесените материали бяха разгледани от експертна 
работна група, която оцени високо качествата на предложената идейна 
разработка. Дадоха се препоръки,които ще се вземат предвид в работната 
фаза на проекта. Прилагам протокола от заседанието.

Предвижда се финансиране на проекта от средства набрани в дарителска 
сметка.

Пластичното решение на паметника е сдържано ,изчистено и балансирано 
като композиция и мащаб и подходящо, като израз на почит към паметта 
на загиналите войни от с. Шейново.

На основание изложеното до тук, предлагам на Общински съвет Казанлък 
да разреши реализирането на предложения военен паметник в центъра 
на с. Шейново. След положително решение на ОС, проекта следва да се 
съгласува от Министерство но отбраната и Министерство на културата, 
преди, одобряване и издаване на разрешение за строеж.

Арх. Георги Стоев 

Главен архитект н



О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

ПРОТОКОЛ от разглеждане на проект 
за ВОЕНЕН ПАМЕТНИК в с. ШЕЙНОВО

Днес, 15.01.2019г., експертна група в състав:
- Христо Генев- директор на ХГ Казанлък;
- Петър Пешев- скулптор,
- Д-р.Чавдар Ангелов- директор на НПМ „Шипка- Бузлуджа“;
- Д-р.Момчил Маринов- директор на ИМ „Искра“ Казанлък;
- арх.Георги Стоев-Главен архитект.
По проекта докладваха:
- Яни Ташев- представител на Инициативен комитет;
- Велин Дечков- скулптор- автор на проекта;
- арх. Ивелин Ортакчийски- проектант част архитектурна;

разгледаха проекта за военен ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ 
ВОЙНИТЕ ОТ С.ШЕЙНОВО- Балканската, Междусъюзническата I -вата и II -ра 
Световни войни.

Представени бяха виза за проектиране, ситуация, план, изгледи, компютърни 
визуализации и детайлно разработен макет в мащаб 1:10. ‘
арх. Георги Стоев изложи в резюме какво е свършено досега по проекта. Определено е 
място за паметника- след като са разгледани няколко места, за ситуиране и е избрана 
градинката пред Кметството- УПИ IX, кв.6 с.Шейново, на 3,45 м. от южния край на 
зелената площ.
Направени бяха следните исказвания и коментари по проекта:

Яни Ташев- описа генезиса на инициативата, чиято цел е да увековечи паметта 
на загиналите във войните шейновци. Направил е справка във Военен архив- гр.Велико 
Търново и от там е получил списък с 86 имена.

Велин Дечков- описа накратко своята идея. Предлагат се 5 плочи от черен 
гранит монтирани на стената на паметника, на които ще се изпишат имената на 
загиналите. На всяка плоча ще има кръст за храброст. На средната плоча- ще се изброят 
бойните полета /Щип, Битоля, Одрин и др./ Плочите ще се монтират с дюбели с 
декоративни бронзови гайки. Паметникът има едно лице. Облицован е с врачански 
варовик, барелеф на лъв над плочите и надпис „Българио, за тебе те умряха!“ На гърба 
на паметника с бронзови букви се монтира надпис“От признателно Шейново“ Пред 
стената се предвижда „вечен огън“. Настилката около паметника е от армиран бетон 
облицован с неполиран гранит.

Размерите на паметника са 2,70/3,00 м. Размерите на лъва са 70/55 см.
Ив. Ортакчийски- уточни, че огъня ще се пали само по време на ритуали и ще се 
захранва от бутилка с пропан-бутан. Постамента под бронзовата купа на вечния огън е 
кух обем от бетон облицован с камък. В кухината е мястото на газовата бутилка, 
арх. Георги С тоев- предложи паметника да се изпълни с разрешението за поставяне, 
което е по-леката процедура.



Яни Ташев уточнява, че г-н Грудев от обл. Комисия за военни паметници изисква да 
има разрешение за строеж.
Петър Пешев -  изказва мнение, че задачата е изпълнена великолепно, 
арх. Георги Стоев- подкрепя горното становище.
Д-р Чавдар Ангелов- изрази съмнение дали числото 86 е точно. Трябва списъкът да 
бъде наистина проверен, да не бъде пропуснат нито един човек. Ще съдейства за 
прецизирането на списъка.
Яни Ташев- от селото му е предоставен списък на загиналите войници. Някои имена 
не фигурират в списъка от държавния архив.
Велин Дечков- на паметника не може да впише всичко- къде е загинал всеки и т.н. 
Може да се остави малко свободно място на плочите. Има военнослужещи, които са 
били ранени по време на бойните действия, и са загинали по- късно, те също ли ще се 
изпишат на плочите?
Иска да се уточни само 2 имена ли ще се пишат, или 3- уточнява се, че ще се изписват с 
3 имена.
Христо Тенев- Поздравява авторите за това решение- сдържано, изчистено и 
балансирано като композиция и мащаб.
Д-р Момчил Маринов- изказва мнение, че може да се очаква да има недоволни, ако е 
изпуснато някое име. Смята, че паметникът ще стане централно място в селото по 
повод на различни събития. Интересува се какви мерки за сигурност са предвидени- 
уточнява се, че има видеонаблюдение на Кметството с.Шейново. Уточнява, че съгласно 
Закона за военните паметници, проекта трябва да се изпрати на Министъра на 
отбраната за съгласуване чрез областната комисия „военни паметници“.

арх.Г.Стоев- благодари на членовете на експертната група и уведоми, че при внасяне 
на проекти за изграждане и поставяне на паметници и други монументално- 
декоративни структури и елементи в публични пространства , винаги ще бъдат канени 
за обсъждане и изразяване на експертно становище. При необходимост ще бъдат 
привличани и други експерти в зависимост от конкректния проект.

Изготвил:^,
арх. Ст. Духнева, гл.експерт УППК
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявявам инвестиционно намерение за изграждането на войнишки паметник в чест на 
загиналите от село Шейново.

В историческото Шейново не е издигнат войнишки паметник на героите от Балканската, 
Първата и Втората световна война.

Сто години са изминали. Душите им се скитат и търсят своя дом. Уви!
Сто години не се намериха хора -  патриоти да увековечат подвига им. Сто години!

86 мъже и младежи оставят костите си по бранните полета на Тракия и Македония. 
Потомците са оставили само един невзрачен списък, скрит в ъгъла на църквата. Дори някои имена 
трудно се четат, поради варосване на стените. Сред тях са имената на моите прачичовци. Братята 
на моя прадядо са загинали около с. Кенали (край Битоля) и град Щип.

Срещнах се с талантливия казанлъшки скулптор Велин Дечков, за да обсъдим идеята за 
изграждане на войнишки паметник. Той я прие и се ангажира да направи примерен макет на 
паметника (Приложение 1).

Срещнах се с директора на ИМ „Искра“ -  д-р Момчил Маринов, който ме посъветва да 
изискам от дирекция „Държавен военно исторически архив“ -  гр. Велико Търново(ДВИА) списък 
на всички загинали във войните (Приложение 2). Също така бях посъветван от него, за да 
осъществя проекта, да спазя чл. 86 от Наредба 27 за символиката на община Казанлък, за 
именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Казанлък.

Свързах се с кмета на с. Шейново -  Данчо Данов, с когото обсъдихме идеята и се 
срещнахме заедно с гл. арх. на община Казанлък -  арх. Георги Стоев, за да изберем място за 
паметника. Избрахме зелена площ пред входа на кметството в УПИIX, кв. 6 по плана на с. 
Шейново /ПИ с индтификатор № 83106.501.476 по КККР на с. Шейново (Приложение 3). Към 
мястото са насочени две охранителни видео камери, собственост на кметството.
Благодарение на г-н Данов на 16.02.2018г. бе свикано събрание в селото, на което бе сформиран 
иниациативен комитет, на който бях избран за негов председател (Приложение 4).



На 21.03.2018г. бе събрана подписка в подкрепа на проекта за изграждането на паметника 
(Приложение 5).

На Приложение 6 са изобразени визуализации на примерния проект на паметника.
Основата ще бъде облицована с абразивни плочи гнайс. Паметникът се планира да бъде 

облицован с т.н. „врачански варовик“ и да бъде с размери Зм. широчина и Зм. височина, като в 
горната му част ще бъде разположен релеф на лъв, отлят от бронз.

Надписите „Българийо, за тебе те умряха...“, както и „От принзателно Шейново“ също ще 
бъдат от бронз. Плочите с имената на героите ще са от черен, полиран гранит.

Открих дарителска сметка с BIC UCVRBGSF и IBAN BG18UNCR70001523229643, която 
ще бъде източник на финансиране на проекта (Приложение 7). На 25.05.2018г. в нея бяха 
преведени средства от дарителска сметка за подобен проект, който е останал на идеен стадии, 
нереализиран в продължение на 10 години (Приложение 8).

Прехвърлянето се осъществи в присъствието на Николай Терзиев (бивш кмет на с. 
Шейново), Иванка Карапетрова (бивш председател на НЧ „Освобождение-1884”) и Антония 
Димитрова (настоящ председател на НЧ „Освобождение-1884”).

Разговарях и с Деян Грудев, експерт ОМП в Областна администрация Стара Загора, който 
ме информира, че след като бъде одобрен проекта на Общински Съвет, да му предоставя всички 
събрани документи, за да може да бъде свикан експертен съвет и разгледан проекта. При 
одобрението му на експретен съвет, той ще изпрати необходимите документи към Министерството 
на Културата, с цел паметника да добие официален статут на такъв и бъде вписан в регистрите.

Прилагам следните документи:

1. Снимка на макет

2. Копие на писмо от ДВИА с имената на загиналите

3. Предложение за разположение

4. Протокол от провеждане на събрание на Местна Гражданска Инициатива

5. Подписка от жителите на с. Шейново

6. Визуализации на идеен проект

7. Източник на финансиране - дарителска сметка

8. Извлечение за извършен превод

Убеден съм, че обичате България, че носите в сърцето си чувството на почит и 
признателност към героите, дали живота си за свободата и обединението на милото ни Отечество.

Вярвам, че ще се отзовете на моя патриотичен повик!

Г орещо благодаря!

От сърце!

Дата: 12.18.2018г.
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А Ъ Р Ш П В Н Н  ПГ EH II , A P I  
Лирекиия „Държавен военноисторически

B i l ,s
арнив

ДО
Г-Н ЯНИ ИВАНОВ ТАШЕВ 
УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ” № 5 
ГР. КАЗАНЛЪК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАШЕВ,

Уведомяваме Ви, че при извършеното проучване в Дирекция ,Държавен 
военноисторически архив” -  гр. Велико Търново, се откри информация за 86 
загинали жители на с. Шейново (бивша Казанлъшка околия) през войните
1912 -  1913 г., 1915 -  1918 г. и 1941 -  1945 г., както следва:

БАЛКАНСКИ ВОЙНИ 1912 -  1913 Г.

1. Андрей Николов Геров - чин: редник; набор: 1907; възраст: 30 г.; част: 23- 
ти пехотен полк, 4-та рота; месторождение: е. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 9 юли 1913 г.; къде е 
загинал: вр. Побиен камък (Щип), околия: Кюстендилска (Щипска); от какво 
е починал: убит; къде е погребан: вр. Побиен камък (Щип), околия: 
Кюстендилска (Щипска)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 1, л. 63; оп. 3, а.е. 91, л. 66; on. 1, а.е. 113, л. 73

2. Апостол (Антон) Христов Ваков; чин: редник; набор: 1908; възраст: 45 г.; 
част: 23-ти пехотен полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново (Шипка), 
околия: Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново (Шипка); дата на 
смъртта: 26 юли 1913 г.; къде е загинал: гр. Кюстендил; къде е погребан: гр. 
Кюстендил
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 1, л. 70; оп. 3, а.е. 91, л. 66; on 1, а.е. 113, л. 73;

3. Васил Иванов Шейтанов - чин: редник; набор: 1908; част: 23-ти пехотен 
полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: с. Шейново; дата на смъртта: 18 юни 1913 г.; къде е загинал: Щип;
; къде е погребан: Щип
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 3, л. 19; оп. 3, а.е. 91, л. 66

4. Васил Тенев Ангелов - чин: старши подофицер; набор: 1892; възраст: 42 г.; 
част: 52-ри пехотен полк, 12-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 16 (18) юли
1913 г.; къде е загинал: с. Калиманци (Щип), околия: Кочанска (Щипска); от 
какво е починал: убит; къде е погребан: с. Калиманци (Щип), околия: 
Кочанска (Щипска)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 3, л. 34; оп. 3, а.е. 91, л. 66; on. 1, а.е. 113, л. 73

гр. Велико Търново 5000, ул. "Христо Ботев” № 21, л.к. 90, тел. 062/635 873 
e-mail: dvia@archives.aovernment.bg

mailto:dvia@archives.aovernment.bg


5. Гано (Ганю) Душков Ряпов - чин: редник; набор: 1898; възраст: 43 г.; 
част: 52-и пехотен полк, 13-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 15 ноем. (22 
окт.) 1912 г.; къде е загинал: с. Татар кьой (Одрин), околия: Одринска; къде е 
погребан: с. Татар кьой, околия: Одринска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 4, л. 4; 34; оп. 3, а.е. 91, л. 67; on. 1, а.е. 113, л. 73

6. Дан (Юрдан) Пенев Гевреков - чин: редник; набор: 1913 (1911); възраст:
22 г.; част: 17-и пехотен полк (20-и пехотен полк); месторождение: с.
Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на 
смъртта: 17 окт. (1 ноем.) 1912 г.; къде е загинал: гр. Бунархисар (Люле 
Бургас); от какво е починал: убит (безследно изчезнал)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 5, л. 10; on. 1, а.е. 113, л. 73; а.е. 18, л. 20

7. Даню (Дан) Тенев Божинов (Божин) - чин: редник; набор: 1895; възраст:
42 г.; част: 52-ри пехотен полк, 13-а рота; месторождение: с. Шейново, 
околия: Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 3 юни 
(юли) 1913 г.; къде е загинал: гр. Щип; къде е погребан: гр. Щип
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 5, л. 11; оп. 3, а.е. 82, л. 17; on. 1, а.е.113, л. 73

8. Деню Иванов Картунов - чин: редник; набор: 1907; възраст: 27 г. част: 23-
ти пехотен полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 12 март 1913 г.; къде е 
загинал: ф. Айваз баба, Одрин, околия: Одринска; от какво е починал: убит; 
къде е погребан: ф. Айваз баба, околия: Одринска 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 5, л. 20; 34; оп. 3, а.е. 91, л. 68; on. 1, а.е. 113, л. 74

9. Деню Станчев Джунджуров - чин: редник; набор: 1900; възраст: 33 г. част:
23-ти пехотен полк, 7-а рота (4-та рота); месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 1 ноем. 1912 г., 
къде е загинал: Одрин (Айваз баба), околия: Одринска; от какво е починал: 
убит; къде е погребан: Айваз баба околия: Одринска 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 5, л. 21; 34; оп. 3, а.е. 91, л. 68; on. 1, а.е. 113, л. 73

10. Дечко Танев (Тенев) Курумилев - чин: редник; набор: 1893; възраст: 42 
г.; част: 52-ри пехотен полк, 13-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 16 юли (3 юни) 
1913 г.; къде е загинал: с. Калиманци, околия: Кочанска; от какво е починал: 
убит; къде е погребан: с. Калиманци, околия: Кочанска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 5, л. 22, 34; оп. 3, а.е. 91, л. 68; on. 1, а.е.113, л. 73;

11. Дечко Танев (Тенев) Муканов (Луканов) - чин: редник; набор: 1895; 
възраст: 38 г.; част: 52-ри пехотен полк, 13-а рота; месторождение: с.
Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на 
смъртта: 28 ноем. (23 окт.) 1912 г.; къде е загинал: с. Татар кьой (Одрин), 
околия: Одринска; къде е погребан: с. Салтакли кьой (Татар кьой), околия: 
Одринска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 5, л. 22, 34; оп. 3, а.е. 91, л. 68; on. 1, а.е.113, л. 73

12. Иван Христов Косеков - чин: редник; набор: 1892; възраст: 42 г.; част:
52-ри пехотен полк, 12-а рота; месторождение: с. Шейново, околия:
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 2 (20) юни 1913

ib
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г.; къде е загинал: гр. Щип; къде е погребан: гр. Щип
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 7, л. 128; 34; оп. 3, а.е. 91, л. 71; on. 1, а.е. 113, л. 73

13. Илия Атанасов Кьорев - чин: редник; набор: 1904; възраст: 23 г.; част:
23-ти пехотен полк, 4-та рота; месторождение: е. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: е. Шейново; дата на смъртта: 13 март 1913 г.; 
къде е загинал: е. Демир ханлъ (Одрин), околия: Одринска; от какво е 
починал: убит; къде е погребан: с. Демир ханлъ, околия: Одринска 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 7, л. 142; оп. 3, а.е. 91, л. 71; on. 1, а.е. 113, л. 73 гр.

14. Лалю Минев Карастоянов - възраст: 42 г. част: 52-ри пехотен полк; 
месторождение: е. Шипка, околия: Казанлъшка, сегашно название: Шипка; 
местожителство: е. Шейново; дата на смъртта: 12 юли 1913 г.; къде е 
загинал: вр. Сива кобила, околия: Щипска; къде е погребан: вр. Сива кобила 
околия: Щипска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 113, л. 74

15. Марин Станев Митин - чин: младши подофицер; набор: 1910; част: 23-ти 
пехотен полк, 15-а рота; месторождение: Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 13 март 1913 г.; къде е 
загинал: ф. Маслака (ф. Айваз баба), Одрин, околия: Одринска; от какво е 
починал: убит; къде е погребан: ф. Маслака (ф. Айваз баба)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 10, л. 28 оп. 3, а.е. 91, л. 73; on. 1, а.е.113, л. 73

16. Мирчо Кънев Карабаджаков - чин: редник; набор: 1913; възраст: 21 г.; 
част: 23-ти пехотен полк, 7-а рота; месторождение: Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смързгта: 7 юли 1913 г.; 
къде е загинал: вр. Сива кобила, околия: Кюстендилска (Щипска); от какво е 
починал: убит; къде е погребан: вр. Сива кобила
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 10, л. 73; оп. 3, а.е. 91, л. 73; on. 1, а.е. 113, л. 73

17. Никола Вълев Мартинов - чин: редник; набор: 1905; възраст: 26 г.; част:
23-ти пехотен полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 13 март 1913 г.; 
къде е загинал: ф. Айваз Баба, Одрин, околия: Одринска; от какво е 
починал: убит; къде е погребан: ф. Айваз Баба, околия: Одринска 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 11, л. 45; оп. 3, а.е. 91, л. 74; on. 1, а.е.113, л. 73

18. Пеню Вълев Спасов - чин: редник; набор: 1909; възраст:24 г.; част: 23-ти 
пехотен полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 17 юни (юли) 1913 г.; къде е 
загинал: с. Сушево (вр. Сива кобила), околия: Щипска; от какво е починал: 
убит; къде е погребан: с. Сушево (вр. Сива кобила), околия: Щипска 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 12, л. 43; оп. 3, а.е. 91, л. 75 on. 1, а.е. 113, л. 73

19. Пеню Ст. Спасов - възраст: 45 г.; част: 52-ри пехотен полк; 
месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: с. 
Шейново; дата на смъртта: 30 май 1915 г.; къде е загинал: с. Шейново, 
околия: Казанлъшка; къде е погребан: с. Шейново
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 113, л. 74 гр.
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20. Петко Дечков Зуртелов - чин: старши подофицер; набор: 1896; възраст:30 
г.; част: 23-ти пехотен полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 20 (19) март 
1913 г.; къде е загинал: гр. Одрин; къде е погребан: гр. Одрин -  нови гробища 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 12, л. 58; оп. 3, а.е. 91, л. 75; on. 1, а.е. 113, л. 73

21. Слави Дечков (Бечков) Станев - чин: редник; набор: 1893; част: 52-ри 
пехотен полк, 2-ра рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 15 дек. 1912 г.; къде е 
загинал: гр. Кешан; къде е погребан: гр. Кешан
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 14, л. 26; оп. 3, а.е. 91, л. 76

22. Станчо (Станю) Дечков Митев (Мишин) - чин: младши подофицер; 
набор: 1901; възраст: 30 г.; част: 23-ти пехотен полк, 4-та рота; 
месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: с. 
Шейново; дата на смъртта: 13 март 1913 г.; къде е загинал: ф. Айваз Баба, 
околия: Одринска; от какво е починал: убит; къде е погребан: ф. Айваз Баба, 
околия: Одринска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 14, л. 62; оп. 3, а.е. 91, л. 76; on. 1, а.е. 113, л. 73 гр.

23. Теню Ив. Матанов - чин: редник; набор: 1907; възраст: 25 г.; част: 8-а 
пионерна дружина, 1-ва рота; месторождение: Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 23 окт. 1912 г.; къде е 
загинал: с. Ени кьой (Одрин), околия: Одринска; от какво е починал: убит; 
къде е погребан: с. Ени кьой
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 15, л. 15; оп. 3, а.е. 91, л. 78; on. 1, а.е. 113, л. 74 гр.

24. Тотю Костадинов Мостев (Мастев) - чин: редник; набор: 1909; възраст:
25 г.; част: 23-ти пехотен полк, 4-та рота; месторождение: Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 9 юли 1913 г.; 
къде е загинал: вр. Побиен камък (вр. Сива кобила), околия: Кюстендилска 
(Щипска); от какво е починал: убит; къде е погребан: вр. Побиен камък (Сива 
кобила)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 15, л. 78; оп. 3, а.е. 91, л. 78; on. 1, а.е. 113, л. 74

25. Христо Лалев Чучеров (Чучерков) - чин: редник; набор: 1904; възраст:
30 г.; част: 23-ти пехотен полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: с. Шейново; дата на смъртта: 2 ноем. 1912 г.; 
къде е загинал: Одрин (Айваз баба); къде е погребан: Одрин (Айваз баба) 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 16, л. 43; оп. 3, а.е. 91, л. 79; on. 1, а.е. 113, л. 73

26. Христо Пенев Зюртелов - чин: редник; набор: 1908; част: 23-ти пехотен 
полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: с. Шейново; дата на смъртта: 18 юни 1913 г.; къде е загинал: гр. 
Щип; от какво е починал: убит; къде е погребан: гр. Щип
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 16, л. 53; оп. 3, а.е. 91, л. 79

ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА 1915 -  1918 г.

1. Андрея Владимиров Апостолов - възраст: 22 г.; част: 8-и артилерийски 
полк; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название:
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Шейново; дата на смъртта: 23 юли 1918 г.; къде е загинал: с. Шейново 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 113, л. 74
2. Андрея Т. Караджов - чин: редник; възраст: 36 г.; част: 23-ти пехотен полк, 
16-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: Шейново; дата на смъртта: 5 ноем. (дек.) 1918 г.; къде е загинал: с. 
Шейново
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 57; а.е. 113, л. 74 гр.
3. Бончо Лалев Чавдаров - част: 23-ти пехотен полк, 14-та рота; 
месторождение: Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: Шейново; 
дата на смъртта: 14 септ. 1916 г.; къде е загинал: с. Горничево, околия: 
Битолска; къде е погребан: с. Горничево, околия: Битолска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 113, л. 74
4. Боню Иванов Бонев (Трингов) - чин: старши подофицер; възраст: 46 г.; 
част: 6-и конен полк, 2-ри (3-ти) ескадрон; месторождение: Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; местожителство: гр. Харманли 
дата на смъртта: 3 септ. 1916 г.; къде е загинал: с. Карапелит, община 
Добричка; от какво е починал: убит; къде е погребан: с. Карапелит, община 
Добричка
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 157, л. 2; а.е. 113, л. 74
5. Васил Василев Картунов - чин: редник; възраст: 20 г.; част: 23-ти пехотен 
полк, допълваща дружина; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 9 ноем. 1916 г.; къде е 
загинал: с. Шейново (Казанлък); къде е погребан: с. Шейново
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 57; а.е. 113, л. 74 гр.; on. 1, а.е. 423, л. 7; а.е. 402, 
л. 10
6. Васил Вълев (Вълчев) Керкенов - чин: редник; възраст: 21 г.; част: 10-и 
пехотен полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 15 септ. 1918 г.; къде е 
загинал: местна военна болница, Ниш (Чеган/ връх Сокол); къде е погребан: 
Ниш
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 26, л. 3; on. 1, а.е. 547, л. 11; а.е. 113, л. 73 гр.
7. Васил Хр. Косеков - чин: старши подофицер (редник); възраст: 30 г.; част:
23-ти пехотен полк, 12-та рота (5-а рота); месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 25 (26) окт. 1915 
г.; къде е загинал: 1-ва армейска евакуационна болница (край р. Тимок, 
Княжевацка околия); къде е погребан: гр. Белоградчик, околия: .
Белоградчишка
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 71; а.е. 113, л. 74
8. Върбан Петров Маринков (Маринкин) - чин: редник; възраст: 42 г.; част:
56-и пехотен полк, 7-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 21 авг. 1916 г.; къде е загинал:
връх Джамат ери („Джавмали ери”), околия: Леринска (Прилепска); къде е 
погребан: връх Джамат ери (с. Канатларци), околия: Леринска (Прилепска) 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 4, 5; а.е. 113, л. 73
9. Гено (Геню) Дечков Мишин (Митев) - чин: редник; възраст: 25 г.; част:
23-ти пехотен полк, 10-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 27 ян. 1917 г.; 
къде е загинал: с. (гара) Тополчани, околия: Битолска (Прилепска)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 80; а.е. 528, л. 14; а.е. 113, л. 73 гр.
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10. Геню (Гено) Иванов Тюрлюсанов (Тюрмасаков) - чин: ефрейтор; 
възраст: 23 г.; част: 56-и пехотен полк, 9-а рота; месторождение: с. Шейново, 
околия: Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 26 септ. 
1918 г.; къде е загинал: 8-и дивизионен лазарет/ с. Сармусакли, околия: 
Серска; къде е погребан: с. Порна, околия: Серска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 8, 9; а.е. 542, л. 43; а.е. 113, л. 74
11. Денко Христов - чин: редник; част: 55-и пехотен полк, 8-а рота; 
месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 9 апр./ авг. 1917 г.; къде е загинал: Зейтенлик, 
околия: Солунска; от какво е починал: като военнопленник; къде е погребан: 
Зейтенлик, новите френски гробища, околия: Солунска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 157, л. 7 б
12. Деню (Денчо) Вълев Спасов - чин: младши подофицер; възраст: 25 г. (23 
г.); част: 23-ти пехотен полк, 6-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 19 окт. 1916 г.; 
къде е загинал: с. Кенали, околия: Битолска; къде е погребан: гр. Битоля 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 74; а.е. 113, л. 73, 73 гр.
13. Дечко Банев Кьорев - чин: редник; възраст: 30 г.; част: 23-ти пехотен 
полк, 11-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: Шейново; дата на смъртта: 5 апр. 1917 г.; къде е загинал: 1/8-и 
дивизионен лазарет/ 1/8-а полска болница, Прилеп; къде е погребан: гр. Прилеп 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 83; а.е. 528, л. 20; а.е. 113, л.73 гр.
14. Дечко Дянков Карабаджаков - възраст: 35 г.; част: 23-ти пехотен полк, 4- 
та рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 1916 г.; къде е загинал: Битолското поле (Завоя на 
р. Черна); от какво е починал: безследно изчезнал
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 113, л.73 гр.
15. Дечко Славов Куцаров - чин: кандидат-подофицер; възраст: 25 г.; част: 
18-и артилерийски полк, 1-ва батарея; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 21 ноем. 1916 г.; 
къде е загинал: с. Църничани, околия: Битолска; къде е погребан: с. 
Църничани, околия: Битолска
ДВИА, ф. 39, оп. 1,а.е. 516, л. 43,44; а.е. 113, л. 74
16. Дечко Тончев Герджиков - чин: старши подофицер; възраст: 43 г.; част:
56-и пехотен полк, 3-та рота; месторождение: с. Шейново, околия:
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 11 ноем. 1916 г.; 
къде е загинал: при кота 1050 (с. Полог); от какво е починал: безследно 
изчезнал
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 224, л. 56, 57; а.е. 113, л. 73 гр.
17. Димитър Вълев Керкезов (Керкенов) - чин: редник; възраст: 27 г.; част:
23-ти пехотен полк, 11-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 29 май 1917 г.; 
къде е загинал: с. Шейново 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 57; а.е. 113, л. 73 гр.
18. Дянко Дечков Маринов (Мариин) - чин: ефрейтор; възраст: 30 г.; част:
23-ти пехотен полк, 11-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 8 ноем. 1916 г.; 
къде е загинал: северно от Битоля (с. Кенали), околия: Битолска; къде е 
погребан: на позицията (с. Средно Егри, околия Битолска)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 76; а.е. 113, л. 74 гр.
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19. Дянко Маринов Кръстев - чин: редник; част: 23-ти пехотен полк, 5-а рота; 
месторождение: е. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 10 ноем. 1916 г.; къде е загинал: е. Буче/ вр. Крап, 
околия: Битолска; къде е погребан: на позицията
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 82; а.е. 528, л. 19
20. Дянко Тончев Боев - чин: редник; възраст: 30 г.; част: 23-ти пехотен полк, 
12-а рота; месторождение: е. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: Шейново; дата на смъртта: 29 окт. 1916 г.; къде е загинал: е. 
Кенали, околия: Битолска; къде е погребан: на позицията (с. Средно Егри), 
околия: Битолска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 81; а.е. 113, л. 74
21. Дянко Христов Консулов - чин: старши подофицер; възраст: 30 г.; част:
23-ти пехотен полк, 14-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 22 окт. 1915 г.; 
къде е загинал: Тумба баир (Орл. корито); околия: Алексинацка ; къде е 
погребан: Соко баня (на позицията); околия: Алексинацка 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 72; а.е. 113, л. 74
22. Иван Георгиев (Гергев) Гарушев - чин: редник; възраст: 31 г.; част: 23-
ти пехотен полк, 16-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 23 септ. 1916 г.; къде е 
загинал: с. Неокази, околия: Леринска; къде е погребан: на позицията 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 84; а.е. 113, л. 74
23. Иван Христов Шанов - чин: редник; възраст: 55 г.; част: 56-и пехотен 
полк, 8-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: Шейново; дата на смъртта: 23 авг. 1916 г.; къде е загинал: връх 
Джамат ери, околия: Леринска (Прилепска); къде е погребан: връх Джамат ери 
(с. Кадино село), околия: Леринска (Прилепска)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 14, 15; а.е. 113, л. 73 гр.
24. Ильо (Илю) Колев Загоров - чин: редник; възраст: 42 г.; част: 56-и 
пехотен полк, 10-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 27/ 28 авг. 1916 г.; къде е 
загинал: превързочен пункт/ връх Джамат ери, околия: Леринска (Прилепска); 
къде е погребан: връх Джамат ери (с. Кадино село), околия: Леринска 
(Прилепска)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 15, 16; а.е. 321, л. 35; а.е. 113, л. 73 гр.
25. Колю Христов Колчев - чин: редник; възраст: 20 г.; част: 56-и пехотен 
полк; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 1916 г.; къде е загинал: Чеган, околия: Леринска; 
от какво е починал: безследно изчезнал
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 50,51; а.е. 113, л. 73
26. Лалю Кънев Радев (Карабаджаков) - чин: ефрейтор; възраст: 31 г.; част:
23-ти пехотен полк, 11-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 8 ноем. 1916 г.; 
къде е загинал: северно от Битоля (с. Кенали) околия: Битолска; къде е 
погребан: на позицията (с. Средно Егри, околия: Битолска)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 76; а.е. 113, л. 73
27. Лалю Петров Загоров - чин: редник; възраст: 22 г.; част: 23-ти пехотен 
полк, 16-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: Шейново; дата на смъртта: 30 (29) окт. 1916 г.; къде е загинал: 6/2-
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ра полска болница (гр. Прилеп); къде е погребан: гр. Прилеп 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 88; а.е. 113, л. 73 гр.
28. Лалю Тончев Герджиков - чин: фелдфебел; възраст: 40 г. част: 56-и 
пехотен полк, 9-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 10 ноем. 1916 г.; къде е 
загинал: североизточно от с. Полог, околия: Битолска ; къде е погребан: с. 
Полог (с. Кадино село), околия: Битолска (Прилепска)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 21, 22; а.е. 321, л. 42; а.е. 113, л. 73 гр.
29. Мехмед Календеров Асанов - възраст: 38 г.; част: 56-и пехотен полк; 
месторождение: с. Горно Изворово, околия: Казанлъшка, местожителство: 
Шейново; дата на смъртта: 7 окт. 1918 г.; къде е погребан: с. Шейново, 
околия: Казанлъшка
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 113, л. 74
30. Мехмед Юсеинов Хасанов (Кюле) - чин: редник; възраст: 23 г.; част: 56-и 
пехотен полк, 11-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 13 май 1918 г. къде е загинал:
3-та дивизионна болница, околия: Битолска; къде е погребан: с. Драгарино, 
околия: Битолска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 24, 25; а.е. 113, л. 73 гр.
31. Минчо Генев Хърлев - чин: канонир; възраст: 20 г.; част: 2-ри гаубичен 
полк, 1-ва батарея; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: Шейново; дата на смъртта: 25 окт. 1915 (1916) г.; къде е загинал: 
връх Клепа, околия: Гевгелийска; къде е погребан: с. Смоквица, околия:
Г евгелийска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 363, л. 43; а.е. 113, л. 74
32. Минчо Даков (Данев) Кръстев - чин: редник; част: 23-ти пехотен полк, 1- 
ва рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 15/18 март 1917 г.; къде е загинал: с. Ращани, 
околия: Битолска; къде е погребан: на позицията
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 89; а.е. 528, л. 44
33. Минчо Денев Курумилев (Курушлиев) - чин: редник; възраст:30 г. част: 
23-ти пехотен полк, 9-а рота; месторождение: с. Шейново, околия:
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 1 юли 1918 г.; 
къде е загинал: с. Шейново
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 57; а.е. 113, л. 74
34. Миню Тенев Армейков - чин: старши подофицер; част: 55-и пехотен полк, 
3-та картечна рота; месторождение: с. Шипка, местожителство: с. Шейново, 
околия: Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 10 окт. 
1916 г.; къде е загинал: с. Муса оба, околия: Битолска; къде е погребан: с.
Муса оба
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 224, л. 42, 43; а.е. 320, л. 48; а.е. 113, л. 74
35. Никола Бонев Мартинов -  възраст: 49 г.; част: 56-и пехотен полк; 
месторождение: с. Шипка, околия: Казанлъшка; местожителство: с. Шейново, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 27 май 1916 г.; къде е 
загинал: с. Шейново; къде е погребан: с. Шейново
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 113, л. 73 гр.
36. Пенчо Лалев Цанев - чин: редник; част: 23-ти пехотен полк, 4-та рота; 
месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 20 ноем. 1916 г.; къде е загинал: северно от
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Битоля, околия: Битолска; къде е погребан: на позицията 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 92
37. Пеню Добрев Вълдобрев (Иванов) - чин: редник; възраст: 28 г.; част: 23-
ти пехотен полк, 7-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 27 окт. 1916 г.; къде е 
загинал: с. Кенали, околия: Битолска; къде е погребан: на позицията 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 92; а.е. 113, л. 74
38. Пеню Дянков Карабаджаков - чин: редник; възраст: 45 г. част: 8-а
интендантска рота (56-и пехотен полк); месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 23 февр. 1916 г.; 
къде е загинал: с. Шейново, околия: Казанлъшка 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 50, 51; а.е. 401, л. 55; а.е. 113, л. 73 гр.
39. Пеню (Пенчо) Лалев Тюрлюсанов - чин: редник; възраст: 28 г. част: 23- 
ти пехотен полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 20 ноем. 1916 г., къде е 
загинал: с. Кенали (с. Кръкляни)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 57; а.е. 528, л. 55; а.е. 113, л. 73 гр.
40. Пеню Пенев Митин - чин: редник; част: 23-ти пехотен полк, 3-та рота; 
месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 23 март 1917 г.; къде е загинал: с. Църно Буке, 
околия: Битолска; къде е погребан: на позицията
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 92
41. Пеню Радев Вълдобрев - чин: редник; възраст: 35 г.; част: 23-ти пехотен 
полк, 9-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: Шейново; дата на смъртта: 18 март 1917 г.; къде е загинал: с.
Ращани (с. Кръкляни), околия: Битолска; къде е погребан: на позицията (с. 
Кръкляни)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 92; а.е. 113, л. 74
42. Пеню Стефанов Картунов - чин: бомбардир; възраст: 25 г.; част: 8-и
артилерийски полк; 3-ти планински артилерийски полк, 6-а батарея ; 
месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 15 май (апр.) 1916 г.; къде е загинал: Охрид, (с. 
Канино), околия: Охридска (Битолско); къде е погребан: Охрид 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 515, л. 25, 26; а.е. 113, л. 74; оп. 3, а.е. 43, л. 5
43. Пеню (Пенчо) Христов Байков - чин: редник; възраст: 30 г.; част: 23-ти 
пехотен полк, 5-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 1 ян. 1918 г.; къде е загинал: 
Серес
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 57; а.е. 528, л. 59; а.е. 113, л. 73 гр.
44. Петко Денев Мантуров - чин: ефрейтор; възраст: 22 г. част: 56-и пехотен 
полк, 10-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: Шейново; дата на смъртта: 7 окт. 1916 г., къде е загинал: 
североизточно от с. Скочивир, околия: Битолска; къде е погребан: западно от 
с. Скочивир, околия: Битолска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 27, 28; а.е. 542, л. 58; а.е. 321, л. 64; а.е. 113, л. 73 
гр.
45. Петко Дечков Кьорев (Кьоров) - чин: редник; възраст: 35 г.; част: 56-и 
пехотен полк, 12-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 10 (12) ноем. 1916 г.; къде е 
загинал: североизточно от с. Полог, околия: Битолска; къде е погребан:
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западно от с. Полог, околия: Битолска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 29, 30; а.е. 542, л. 61; а.е. 113, л. 73
46. Петър Дянков (Дечков) Шипченов (Шипчанов) - чин: редник; част: 56-и 
пехотен полк, 12-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 14 септ. 1916 г.; къде е 
загинал: северно от с. Брод/ връх Джамат ери, околия: Битолска; къде е 
погребан: с. Брод, околия: Битолска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 27, 28; а.е. 321, л. 77
47. Садък (Съдък) Юсеинов Садъков - чин: редник; възраст: 30 г. част: 56-и 
пехотен полк, 9-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 30 септ. 1916 г.; къде е 
загинал: кота 1944 (връх Борис), околия: Леринска; къде е погребан: кота 
1944, околия: Леринска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 32, 33; а.е. 321, л. 88; а.е. 113, л. 73 гр.
48. Сали Юзеиров Дишлиев (Дишли) - чин: редник; възраст: 30 г.; част: 23- 
ти пехотен полк, 7-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 15 (16) март 1917 г.; къде е 
загинал: с. Ращани (гр. Прилеп), околия: Битолска (Прилепска); къде е 
погребан: на позицията (гр. Прилеп)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 95; а.е. 528, л. 67; а.е. 113, л. 73 гр.
49. Сали Хасанов Данчели - чин: редник; възраст: 20 г.; част: 10-а 
допълваща дружина, 3-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 30 апр. 1917 г., 
къде е загинал: Хасково; къде е погребан: Хасково
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 423, л. 64; оп. 3, а.е. 26, л. 17; а.е. 113, л. 74
50. Слави Пенев Власкин - чин: редник, част: 56-и пехотен полк, 12-а рота; 
месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 14 септ. 1916 г., държава: Франция; от какво е 
починал: като военнопленник
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 321, л. 88
51. Стефан Кънев Каракънев - чин: редник; възраст: 35 г.; част: 5/8-и 
пограничен участък; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 21 февр. 1919 (1918) г.; къде е 
загинал: Солун; от какво е починал: като военнопленник
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 157, л. 29; а.е. 113, л. 74
52. Стефан Христов Мантуров (Матуров) - чин: младши подофицер; 
възраст: 28 г.; част: 23-ти пехотен полк, 4-та, 6-а рота; месторождение: с. 
Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на 
смъртта: 26 окт. 1916 г.; къде е загинал: с. Кенали, околия: Битолска; къде е 
погребан: на позицията
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 75; а.е. 528, л. 69; а.е. 113, л. 74 гр.
53. Теню Стефанов Чаков - чин: редник; възраст: 34 г.; част: 23-ти пехотен 
полк, 5-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно 
название: Шейново; дата на смъртта: 9 ноем. 1917 г.; къде е загинал: 3/8-а 
полска болница, с. Зиляхово, околия: Серска; къде е погребан: с. Зиляхово 
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 57; а.е. 528, л. 72; а.е. 113, л. 74
54. Тиню Атанасов Узунов - чин: канонир; възраст:20 г. част: 8-и 
артилерийски полк, 3-та батарея; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 29 авг. 1916 г.;
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къде е загинал: с. Горничево, околия: Леринска; къде е погребан: гр. Битоля 
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 43, л. 5; а.е. 113, л. 73 гр.
55. Тончо Неделчев Демирев (Димитров) - чин: редник; възраст: 27 г.; част:
18-и артилерийски полк, 5-а батарея; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 15 дек. 1916 г.; 
къде е загинал: с. Путурус, околия: Прилепска; къде е погребан: с. Путурус, 
околия: Прилепска
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 516, л. 43, 44; а.е. 113, л. 74
56. Тотю Михалев (Михайлов) Пашов (Карапенчев) - чин: редник; възраст:
35 г.; част: 56-и пехотен полк, 12-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: 
Казанлъшка, сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 13 септ. 1916 г.; 
къде е загинал: северно от с. Брод/ връх Джамат ери (край р. Брод), околия: 
Битолска; къде е погребан: с. Брод (с. Кадино село), околия: Битолска 
(Прилепско)
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 35, 36; а.е. 321, л. 73; а.е. 113, л. 73
57. Христо Баев Баев (Байков) - чин: редник; възраст: 21 г.; част: 23-ти 
пехотен полк, 4-та рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 20 ноем. 1916 г.; къде е 
загинал: по височините северно от Битоля при с. Кръкляно, околия: Битолска; 
къде е погребан: на позицията
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 192, л. 98; а.е. 113, л. 73 гр.
58. Христо Тотев Мирчев - чин: редник; набор: 1901; възраст: 35 г.; част: 56-
и пехотен полк, 9-а рота; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, 
сегашно название: Шейново; дата на смъртта: 7 ноем. 1917 г. (16 окт. 1915 
г.); къде е загинал: връх „Девица” (кота 932 „Върденица”), околия:
Алексинацка (Княжевацка); къде е погребан: връх „Девица”
ДВИА, ф. 39, on. 1, а.е. 450, л. 36, 37; а.е. 113, л. 73

ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА 1941 -  1945 г.

1. Вълю Денев Джунджуров - чин: редник, набор: 1908; част: 23-ти пехотен 
полк; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 11 юли 1944 г.; къде е загинал: Негрита, държава: 
Гърция; къде е погребан: Сер, държава: Гърция
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 117, л. 73
2. Върбан (Върбин) Александров Попминчев (Попминчов) - чин: кандидат- 
подофицер (подофицер); набор: 1911; част: 23-ти пехотен полк, 1-ва дружина, 
щаб; месторождение: с. Шейново, околия: Казанлъшка, сегашно название: 
Шейново; дата на смъртта: 25 (24) дек. 1944 г., къде е загинал: 5-а армейска 
лекохирургическа болница (с. Митрици), държава: Хърватска; къде е 
погребан: с. Драва (с. Митрици), държава: Хърватска
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 117, л. 57; л. 73

ЗАБЕЛЕЖКА: В скоби са посочени разминаващи се в различните 
списъци данни и варианти на имената.

При изготвянето на списъка, освен базите данни за загиналите през 
войните на България, публикувани в интернет-страницата на Държавна агенция 
„Архиви”, бяха допълнително полистно прегледани и следните архивни 
единици:

м
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- Списък на загиналите през войните 1912 1913 г. по околии (ф. 39, оп.

3,а.е. 81,^Л^23),^ проПуСНати от разни околии, убити през войните

1912-1913 г. (ф. 39, оп. 3, а.е. 82, л. 1-64);
- Списък на загиналите през 1912-1913 г. от Старозагорски окръг (ф. 39,

оп. 3, а.е. 91, л. 1 -  107);
- Списък на загиналите през войните 1912 - 1913 г. и 1915 -  1918 г. от

Казанлъшка околия (ф. 39, on. 1, а.е. 113, л. 1 76).

Заплатената от Вас сума 17.00 лв. (Седемнадесет лева) е на основание 
Тарифа за таксите и Цени на услугите, предоставяни от Държавна агенция 
„Архиви”. Същата е формирана, както следва: държавна такса за заявление 
5.00 лв.; преглед на 4 архивни единици до 250 листа х 3.00 лв. -  12.00 лв.

Приложе

СВЕТЛИН Р 
ДИРЕКТОР Н

/

витанция.

ВИА” -  В. ТЪРНОВО

ФАКТУРА №  3 5 0 0 0 0 4 8 2 2  /1 6 .0 4 .2 0 1 8 О Р И Г И Н А Л
ПОЛУЧАТЕЛ:

ЯНИ И ТАШЕВ
Адрес: КАЗАНЛЪК, НЕОФИТ РИЛСКИ 5 
Идентификационен номер: 999999999 
ИН по ЗДДС:
Дата на възникване на данъчното 
събитие / Дата на плащане: 16.04.2018

ДОСТАВЧИК:
ДИРВЩИЯ ДЪРЖАВЕН ВОШНОИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ

Адрес: ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ХРИСТО БОТЕВ 21 
Идентификационен номер: 0006976000313 
ИН по ЗДДС: BG000697600 
IBAN: BG21UNCR75273140043901
Банка: УНИКРЦДИТБУЛБАНК BIC: UNCRBGSF
Седалище и адрес на управление:

СОФИЯ, МОСКОВСКА 5
Основание за неначисляване на данък: Чп. 2 от ПМС No 9 от 28.01.2010 г

№ Шифър Наименование на стоката / услугата Мярка Количест в о Ед. цена без ДДС Стойност в лева
1 40004 Преглед по тема на а.е-250л бр 4.000 3.000 12.00
Текст:
Словом: дванадесет лв. и 00 ст.

Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)

л.к.№: Пълном.1\1/от:
Издадена на/от: /
Стоката/услугата получена на: 16.04.2018 
Получател подпис:

Начин на плащане:
Друго

Дата на падеж:
16.04.2018

Съставил име: СИЙКА 
Идентификационен шифър: l 
Съставил подпис:

Стойност на сделката в лева: 12.00
Данъчна основа в лева: 12.00
Д Д С в.д еаа^  0.00% 0.00
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*235
Отпечатано от АЖ УР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Вс ички\з^>|еаЛааазени-<ГГ<?

http://www.bsoft.bg






т

ЛЕГЕНДА
1. ПАМЕТНИК
2. ОСНОВНИ ПОДХОДИ
3. ЕЛ. ТАБЛО
4. ПЕЙКИТЕ И ДЪРВЕТАТА 
СЪЩЕСТВУВАТ

СИТУАЦИЯ М 1:500



Протокол от провеждане на събрание на Местна Гражданска 
Инициатива (МГИ) в село Шейново, община Казанлък

по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление

Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 
2011г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.бб от 26 
Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.( изм. и доп. ДВ. 
6р.5б от 24 Юли 2015г.

Днес, 16.02.2018 г., в село Шейново, общ. Казанлък, в присъствието на 
долуподписаните граждани на общ. Казанлък, се проведе събрание за създаването 
на МГИ по горепосочения закон. Задачата на настоящата МГИ е да постави и 
обсъди въпроса за изграждането на войнишки паметник в село Шейново.

/1  -------т<ур избра единодушно /О  след гла<5\Р
Ш У . М _____ М .  и протоколчик . С т ф ± ( . и З .

Събранието гласува предложението на водещия и реши заседанието да се 
проведе при следния

Дневен ред:

1. Обсъждане и одобряване на предложението до общинския съвет и кмета 
на община Казанлък за изграждането на войнишки паметник, за което е 
необходимо да се съберат подписи на граждани с избирателни права

2. Избиране на инициативен комитет, който се състои от трима до петима 
членове, включително председател

3. Одобряване на бланката за събирането на подписите
4. Определяне на срока и мястото за събиране на подписите

Решение №1
След гласуване събранието единодушно прие предложението за изграждане
на войнишки паметник в село Шейново и продължи с организационните
теми за структуриране на МГИ, съгласно изискванията на Закона.

Решение №2
Предложи се формирането на Инициативен комитет, като след направени



Решение №3
След обсъждане на различните предложения, като се изхожда от въведените 
критерии за подписки в закона, се одобри вида на бланката за предстоящото 
събиране на подписи.
Реши си, след гласуване, да се приложи образец на приетия документ 
„бланка” към настоящия протокол.

Решение №4
По отношение на сроковете за осъществяване на инициативата се направиха 
различни предложения, като събранието се обедини около преобладаващото 
мнение това да се случи до ^а  г  ■

Събранието след предложение и гласуване делегира права на Председателя 
на ИК да осъществи среща със съответния кмет, за да го запознае и връчи 
учредителните документи на МГИ, както и да се съгласуват и определят 
места за събиране на подписи.

След изчерпване на разискванията по поставената тема събранието се закри.

Дата:

с.Шейново, общ. Казанлък 

Протоколчик: С т еф а н и  f i t fye/taf0

Приложения:

Бланка за провеждане на подписка
- Списък на присъствалите и подписалите се на събранието на МГИ

d£



Протокол от провеждане на събрание на Инициативен комитет за изграждането на 
войнишки паметник в село Шейново, община Казанлък, в чест на загиналите 

шейновски офицери, сержанти и войници от 
30-ти Шейновски полк във войните за национално обединение 1912 - 1945 г

по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление

Днес, 21.03.2018 г., в село Шейново, обш. Казанлък, се проведе събрание на Инициативен^__
комитет . На събранието пржъстваха:

Събранието избра единодушно^след гласуване за водещ
ПРОТОКОЛЧИК

ih o  след глас

Събранието гласува предложението на водещия и реши заседанието да се 
проведе при следния

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за използването на средствата от 
откритата дарителска сметка за изграждането на войнишки паметник в с. 
Шейново.

По точка 1: Събранието обсъди предложението за използването на средствата 
от сметката единствено и само за изграждане на паметника, и единодушно взе 
следното решение:

Решение №1
ПРИЕМА предложението, че средствата от дарителската сметка ще бъдат 
използвани единствено за изграждането на паметника.

След изчерпване на разискванията по поставената тема събранието се закри.

Протоколчик*

Дата: dPJ.

с.Шейново, общ. Казанлък



Община Казанлък, село Шейново, област Стара Загора

Подписка за изграждането на войнишки паметник в чест на загиналите шейновски 
офицери, сержанти и войници от 30-ти Шейновски полк във войните за национално 
обединение 1912 - 1945 г

Личните данни няма да се използват за други цели освен за гражданската инициатива

№ Имена (собствено, бащино, 
фамилно)

ЕГН Постоянен адрес Подпис

1
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