
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. ШУМЕН 
 
 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
 
от 

Венцислав Венков - председател на постоянната комисия  
„Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика  

и вероизповедания“ към Общински съвет Шумен 
 
 
 

ОТНОСНО: Удостояване с почетното звание „Почетен гражданин на 
град Шумен“ на Христо Димитров 

 
 
 

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В постоянната комисия по култура постъпи предложение от Красимир 

Савов за удостояване на Христо Димитров с почетното звание „Почетен 
гражданин на град Шумен“. Предложението беше разгледано на заседание на 
комисията, която го подкрепи и взе решение то да бъде внесено в Общинския 
съвет. 

Христо Димитров е роден на 07.10.1969 г. Средното си образование 
завършва в Шумен, а висшето – в Академията за музикално и танцово изкуство 
в гр. Пловдив. 

На 01.10.2002 г., заедно със семейството на сестра си Елена и Ян Чарлз 
Андерсон, създава първия в България частен професионален ансамбъл – 
Национален фолклорен ансамбъл „Българе“. Христо Димитров е негов 
ръководител. Той е сценарист, хореограф и режисьор на спектаклите „Това е 
България“, „Албена“, България през вековете“, „Последната нощ на Дякона 
Левски“, „Осмото чудо“. За 15-годишното си съществуване ансамбълът е 
изнесъл 2500 концерта в цяла България, а също и в Русия, Англия, Америка, 
Холандия, Франция. Всяка изява на ансамбъла завършва с обяснението, че 
създателите му са от Шумен.  

Христо Димитров е импресарио и продуцент, създател на фестивала на 
българската традиционна носия в Жеравна, фестивалите на българския танц в 
Кранево и на необвързаните във Велинград. Учредител е на сдружение 



„Пазители на българщината“. Носител е на много награди, сред които почетен 
знак „Златен век“ и орден „Св. Св. Кирил и Методий“ на президента на 
Република България. 

Приносът на Христо Димитров за съхранението и популяризирането на 
българския фолклор е безспорен. Във връзка с гореизложеното, по повод 15-
тата годишнина от създаването на ансамбъл „Българе“, както и за цялостната 
художествено-творческа дейност на Христо Димитров, предлагам следното 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
На основание чл. 26 от статута на символите, почетните знаци и звания на 

община Шумен, Общински съвет Шумен удостоява Христо Димитров с 
почетното звание „Почетен гражданин на град Шумен“ 

 
 
 
С уважение,  
 
Венцислав Венков 
Председател на ПК ККИНТИПВ 


