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ДО                                                                                   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                              
ПЪРВОМАЙ                 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Удостояване посмъртно на з.ч.д. Иван Караславов и Вълчо Камбуров  със 
званието „Почетен гражданин на гр. Първомай“ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Община Първомай е постъпило предложение от Читалищното настоятелство, 
Щатен колектив и самодейци при Образцово „Народно читалище Св. Св. Кирил и 
Методий-1894г. – гр. Първомай” за удостояване посмъртно на з.ч.д. Иван Караславов 
със званието с най-високото отличие на общината – званието „Почетен гражданин на 
гр. Първомай”.  

Мотивите за това са следните: 
з.ч.д. Иван Дяков Караславов, който почина на 18.11.2020г., беше дългогодишен 

председател на Образцово „Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий-1894г. – гр. 
Първомай”, член на управителните органи на Съюза на народните читалища и 
Обществения Национален съвет по читалищно дело към Министерство на културата, 
председател на Общинско читалищно сдружение – Първомай и Областен читалищен 
съвет при област Пловдив.  

Сценично-творческата му дейност е пет десетилетия, през които се превъплъти в 
запомнящи се главни роли от пиесите: „Железният светилник”, „Прокурорът”, 
„Вражалец”, „Криворазбраната цивилизация”, „Господин Балкански”, „Двубой”, 
„Милионерът”, „Службогонци”, „Българи от старо време” и много други. Носител е на 
златни медали и лауреатски звания от редица републикански фестивали. Главен 
организатор и участник в провеждането на Майските културни тържества в града ни 
от 1972 г., Празник на тракийската народна музика, Националните Караславови 
литературни награди за проза и поезия, Празник на виното и други събития. 

С дейността си допринесе за оптимизиране, разширяване и развитие на 
читалищното дело в Република България, за което е получил следните признания: 

носител на Почетен знак на Министерството на културата; 
почетна грамота от Министъра на културата, с восъчен печат „Мадарски 



конник”, за принос в развитието на читалищното дело в България; 
два пъти е удостояван с Почетен знак на Съюза на народните читалища; 
два пъти с Почетния знак на Община Първомай; 
носител  на Почетен знак на Съюза на българските писатели; 
удостоен от Съюза на народните читалища с най- високото звание - „Заслужил  

читалищен деятел”; 
удостоен с Почетен знак за цялостна  дейност от Президента на Р България; 
носител на Почетен знак „Златен век”- печат на Цар Симеон Велики и грамота 

за принос в развитието и популяризирането на българската култура и по повод 24 май 
- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и 
на славянската книжовност; 

удостоен посмъртно със званието „Почетен председател” на Образцово 
„Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий- 1894г. – гр. Първомай”. 

По повод 120 години читалище в град Първомай написа книгата „Поклон на 
тебе, дом „Будилник” – летопис на Образцово „Народно читалище „Св.Св. Кирил и 
Методий-1894 г.”, а през август 2018 г. – книгата „Първомай – столица на тракийската 
народна музика” по повод 20г. Празник на тракийската народна музика и песен в 
града. 

Считам, че той има неоспорим принос за укрепване на културата и читалищното 
дело в общината и в национален мащаб. 

През месец юни 2020 г. от Атанас Забуртов и Инициативен комитет е постъпило 
предложение за удостояване посмъртно на Вълчо Николов Камбуров със званието 
„Почетен граждани на гр. Първомай“. 

Мотивите за това са следните: 
Вълчо Камбуров, който почина през месец май 2020 г. беше най-големият и 

плодовит академичен художник на гр. Първомай. Учител по изобразително изкуство и 
рисуване, с множество изложби през живота си, допринесъл за интелектуалното и 
културно израстване и образование на редица поколения. Той има изключителен 
принос в развитието на местното изобразително изкуство и оформянето на артистичния 
облик на града ни със своите творби. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1 т. 22 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и Раздел І, Раздел ІI, т. 1 и т. 2, 
т. 3 и т. 4 от Статута за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. 
Първомай” приет с Решение №477 от 08.11.2002 г. по Протокол №34, както и за 
дейността им, реализирани различни постижения и приноси за развитието на 
образованието, културата и изкуството и издигане авторитета на нашия град с цел  
съхраняване на българския дух и традиции, предлагам Общински съвет – Първомай, 
да приеме следните

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Удостоява посмъртно з.ч.д. Иван Дяков Караславов със званието 
„Почетен гражданин на гр. Първомай“. 

2. Удостоява посмъртно Вълчо Николов Камбуров със званието „Почетен 
гражданин на гр. Първомай“. 

3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да 
връчи наградата на з.ч.д. Иван Караславов и на Вълчо Камбуров на негови 
родственици при подходящ случай. 

4. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да 
впише награждаването на з.ч.д. Иван Караславов и на Вълчо Камбуров в Почетната 
книга на Общината. 



Мотиви: Посочените лица имат изключителен принос за укрепване на 
културата, читалищното дело и изкуството в общината. Доказали са своите безспорни 
творчески постижения и признания, които имат значим принос към местната и 
национална култура в сферата на изящното изкуство,  културното и читалищното 
дело, като през своите житейски години и двамата са работили в насока за издигане 
авторитета на нашия град. 

ВНОСИТЕЛ: 
Николай Митков 
Кмет на община Първомай 


