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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

От Татяна Костова – зам.-кмет по бюджет и финанси 

(за кмет, съгл. Заповед № РД 25-770 от 15.04.2016 г. на кмета на община 
Шумен) 

 
ОТНОСНО: Присъждане на почетното звание „Почетен гражданин на град 
Шумен“ на подпоручик Петър Добрев Петров, посмъртно 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  
В Община Шумен е постъпило писмо с Вх. № №61-01-103/01.03.2016 г. 

от Г. Николов,  общински  председател  на  Съюз  на  репресираните  и         
Ц. Цанински, областен председател на Съюза и зам.-председател на 
Централния съвет с предложение Общински съвет - Шумен да присъди 
почетното звание „Почетен гражданин на град Шумен“ на подпоручик Петър 
Добрев Петров, посмъртно. 
 Подпоручик Петър Добрев Петров е роден в гр. Шумен на 27.12.1902 г. 
Завършва Академия по физическо възпитание в гр. Будапеща. Работи като 
преподавател в Учителския институт в гр. Шумен и е областен инспектор по 
телесно възпитание. 

По време на Втората световна война, със заповед №6, параграф 1 от 
10.02.1944 г. на командира на Десети конен допълващ ескадрон, запасен 
подпоручик Петър Добрев Петров е назначен за взводен командир в 
ескадрона. 

На 09.09.1944 г. съветски офицер нарежда на дежурния подп. Петър Д. 
Петров да предаде незабавно оръжието си. Заповедта не е изпълнена. Вместо 
това, подпоручикът изрича думите: „Българският офицер никога не е 
предавал оръжието си“ и се застрелва в слепоочието със своя 7.62 мм. 



 

  

„Валтер“. Тази негова смела и самоотвержена постъпка предизвиква респект 
и уважение у съветския офицер.  

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 29, „а“,  съгласно чл. 25, 
буква „а“, предложение 1-во на Статута на символите, почетните знаци и 
звания на Община Шумен, за извършената героичната постъпка на 
подпоручик Петър Добрев Петров предлагам на Общински съвет Шумен да 
вземе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Присъжда почетното звание „Почетен гражданин на град Шумен” на  
подпоручик Петър Добрев Петров, посмъртно. 

 
 
Вносител, 

ЗA КMET: 

Татяна Костова 
Зам.-кмет по бюджет и финанси 
(за кмет, съгл. Заповед № РД 25-770 от 15.04.2016 г. 
 на кмета на община Шумен) 
 


