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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: Поставяне и откриване на паметна плоча с името на Стоян Камбуров 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на общинската администрация е постъпило предложение от инициативен 

комитет - еленчани, живеещи основно в гр. София, сред които д-р Александър Конакчиев, 

инж. Михаил Развигоров, Олег Недялков, проф. Иван Генов, Стефан Ланджев, Пенчо 

Ковачев, Георги Крумов, Мария Конакчиева, Веселин Славов, д-р Марчо Марков и други. 

Предложението е израз на инициатива за поставяне на паметна плоча с името и в чест на 

дейността на Стоян Камбуров върху фасадата на Камбуровия хан, част от Музейния 

комплекс в гр. Елена. 

Стоян Камбуров е роден около 1815 г. в Беломорието, а в град Елена пристига около 1835 г. 

Съзаклятник във Велчовата завера, участник във въстанието на капитан дядо Никола и в 

Хаджиставревата буна, член на Еленския революционен комитет. Построява Камбуровия 

хан в с. Йовковци, който става убежище на хайдути и революционери. Има сведения, че 

приютява Георги С. Раковски на път към Румъния; предполага се, че е посещаван и от 

Апостола Васил Левски, но няма писмени доказателства за това. Лично валията на 

Дунавския вилает, Мидхад паша, е гостувал в хана. Стоян Камбуров е също така 

организатор и инвеститор за изграждането на църквата и училището в селото. Заради 

бунтовната си дейност, лежи два пъти в затвора, разболява се и не дочаква 

Освобождението. 

През 70-те години на XX в. започва строителството на хидровъзел „Йовковци“. По план, 

цялото село остава на дъното на язовира. Камбуровият хан по онова време е със статут 

на паметник на възрожденската архиитектура, но и той е застрашен от заливане при 

завиряването на хидровъзела. Еленската общественост подема инициатива и със 

съдействието на Националния институт на паметниците на културата и Окръжния 

народен съвет - Велико Търново, е осъществено преместването и повторното построяване 

на Камбуровия хан като част от Архитектурно-историческия комплекс 

„Даскалоливницата“ в гр. Елена. Понастоящем сградата е отворена за посетители и в нея 

се помещава етнографска сбирка, част от Музея на Възраждането. 

Пак по онова време, гробът на Стоян Камбуров е преместен от църковния двор в с. 

Йовковци, в гробищния парк в гр. Елена.  
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От завещаното ни от Стоян Камбуров, от написаното, от спомените за него,  можем да 

изградим образа на буден, свободолюбив, предприемчив, трудолюбив стопанин и добър 

баща, верен съзаклятник, предан на освободителното дело – истински възрожденец. 

Източник: „Камбурови и Камбуровият хан“, 

Михаил Развигоров, София, 2018 г. 

Съгласно чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), върху недвижими имоти 

могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз 

основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския 

съвет по чл. 13а или по чл. 56, ал. 2 от същия закон. По-нататък, чл. 62, ал. 8 конкретизира, 

че мемориални места и обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни 

структури и елементи и други), свързани с исторически събития и / или личности, се 

разрешават по реда на този закон (ЗУТ), след решение на общинския съвет и съгласуване с 

Министерството на културата. За мемориалните места и обекти със статут на единични или 

групови недвижими културни ценности и за строежите в техните граници и охранителни 

зони се прилагат изискванията на Закона за културното наследство. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 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. Разрешава поставянето на паметна плоча с името на Стоян Камбуров върху фасадата 

на „Камбуровия хан“ - паянтова сграда, попадаща в УПИ II, кв. 40 по плана на гр. 

Елена, публична общинска собственост съгласно АОС № 1 / 20.07.1993 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена организацията и изпълнението на следните 

дейности: 

2.1. Изготвяне на художествения проект и схемата за разполагане на паметната 

плоча. Същите да бъдат внесени за одобрение от Постоянната комисия по 

образование, култура и вероизповедания към Общински съвет Елена; 

2.2. Съгласуване, при необходимост, на художествения проект и схемата за 

разполагане на паметната плоча върху недвижимия имот по т. 1 от настоящото 

решение; 

2.3. Възлагане на изработката и монтирането на паметната плоча, като разходите 

за това да се осигурят от бюджета на община Елена за 2019 г.; 

2.4. Предложение за дата на откриване на паметната плоча, свързано с конкретен 

повод (празник или годишнина), което да бъде съгласувано с Постоянната 

комисия по образование, култура и вероизповедания към Общински съвет 

Елена. 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


