
 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

ШУМЕН 

                          

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Венцислав Венков - председател на постоянната комисия „Култура, 

културно - историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и 

вероизповедания” 

 

Относно: Предложение за удостояване на Нико Майеров със званието  

„Почетен гражданин на град Шумен“ 

 

Уважаеми професор Беджев, 

Уважаеми общински съветници, 

В постоянната комисия „Култура, културно - историческо наследство, 

туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” постъпи предложение 

от група граждани от гр. Шумен относно удостояването на г-н Нико Майеров 

със званието „Почетен гражданин на град Шумен“. 

Нико Майеров е роден на 4 ноември 1929 г. в гр. Шумен. Завършва 

Мъжката гимназия в родния си град, а по-късно и Софийския университет, 

специалност философия. 

Повече от двадесет години е неплатен заместник председател на               

НЧ „Добри Войников - 1856“. Като член на настоятелството организира, 

създава и спомага за съхраняването и развитието на читалищното дело. 

В края на 60–те години става член на киноклуб „Мадарски конник“ 

към читалището. От 1971 г. е и негов председател.  

През 1970 г. в гр. Шумен се провежда първият фестивал на 

кинолюбителското историческо творчество. Идеята за неговото организиране 

принадлежи на Нико Майеров и на Стефан Стоянов. От 2003 г. фестивалът 

прераства в международен. 

Киноклуб „Мадарски конник” е един от малкото киноклубове в 

България. Заслуга за всичко това има Нико Майеров - неговият председател. 

Той е инициатор и идеен създател, технически реализатор на много филми, 

отразяващи историята и развитието на гр. Шумен.  

Организира и води пенсионерски клуб №4 „Александър 

Стамболийски”, с което помага на възрастните хора да преодоляват житейски 

трудности и да се чувстват пълноценни граждани. Нико Майеров участва в 

издателска дейност.  

През 2008 г. е удостоен със „Златна значка“ на гр. Шумен. 
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Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

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 Нико Майеров 

с почетното звание „Почетен гражданин на град Шумен“. 

 

 

 

 

Венцислав Венков 

Председател на ПК ККИНТИПВ 


