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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Красимира Йорданова Зуркова с едностранен плакет
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли
Константин и Елена”, предлагам с едностранен плакет да бъде удостоена г-жа Красимира
Йорданова Зуркова.
Красимира Йорданова Зуркова е родена на 3 март 1974 година в гр. Елена. Детските й
години минават в родния град. 10-годишна се премества да живее в София, където
завършва Английската езикова гимназия. Още преди да завърши средното си образование,
спечелва стипендия в престижен американски университет.
През 1993 г., едва 19-годишна, Красимира Зуркова пристига в Принстън, където се
записва да следва „История на изкуството“. След като завършва престижния университет,
българката записва право в „Харвард“, а след това развива кариера в областта на
корпоративното право в Ню Йорк, Чикаго и понастоящем в Лос Анжелис.
Още като дете се увлича от литература и започва да пише стихове. Нееднократно е
лауреат на „Знаме на мира“. В късните ученически години получава награда на Съюза на
българските писатели. В Америка публикува стихове на английски. Започва да пише и
проза и получава награда за есе на английски на тематика, свързана с областта на
литературата.
През 2009 г. започва работа по книгата „Самодива“, търсейки паралелите между
българския самодивски фолклор и гръцките митове и легенди. Творбата вижда бял свят
през януари 2015 г. Ръкописът на живеещата от 22 години в САЩ нашенка достигна до
читателите благодарение на авторитетното издателство „Харпър Колинс". В листата на
неговите автори влизат прочути имена от литературата като Агата Кристи, Патриша
Корнуел и Джеймс Ролинс, но за първи път е публикувана дебютна книга на български
автор. За броени дни книгата привлича вниманието на американския читател и е едно от
най-препоръчваните заглавия.

За нас, еленчани, е гордост, че по желание на авторката, първото издание на книгата в
България ще бъде точно в Елена. То ще се състои на 21 май тази година, по време на
честването на празника на града.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Раздел II от Статута за присъждане и връчване на
званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради изключителните ѝ постижения и
принос в областта на литературата, Общински съвет Елена
УДОСТОЯВА
ПЛАКЕТ.
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С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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