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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН  
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

 
                                                                   
Относно: Удостояване на  Петър Василев Анилов със “Значка на Смолян” 

 
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

През месец април тази година се навършват 90 години от рождението на 
дългогодишния читалищен деятел, самодеец и музикант Петър Анилов. Във връзка с 
предстоящото честване на кръглата годишнина в НЧ „Орфееви гори-1870“ – Смолян, кв. 
Райково, в Община Смолян постъпи предложение от Читалищното настоятелство за 
награждаване на Петър Анилов с отличие на общината.  

Петър Василев Анилов е роден на 20-ти април 1927 година в с. Момчиловци. 
Основното си образование завършва в родното си село. После продължава образованието си 
в Райковската гимназия. Завършил е и Минен техникум в град Перник, със специалност 
Минен техник. 
          Любопитен факт в неговия живот е, че две години като ученик в Райковската гимназия 
чакал да получи кларинет и да започне да свири, понеже иструментите в училището били 
само два и били заети. Трябвало е някой да завърши, тогава да се предаде кларинета  на друг, 
желаещ да свири. От 1944 година Петър Анилов взема в свои ръце любимия кларинет и до 
сега той е негов верен проятел. 
         Интересът на Петър Анилов към музиката е от най-ранното му детство. До гимназията е 
свирил на кавал, на гайда, на акордеон. Били бедни години. Баща му не е можел да му купи 
инструмент, именно затова е чакал да дойде време да учи в Райковската гимназия, защото е 
знаел, че там има кларинети. 
          След завършване на гимназията Петър Анилов учителства в с.Дрянка, Ардинска 
околия, където заедно с Тодор Хоптериев са били единствените учители. Двамата събират 
общо парите от първите си заплати и отиват в гр. Пловдив, за да му изберат първия собствен 
кларинет. Така започва творческият път на музиканта Петър Анилов. 
            Работил е в „Горубсо“ и „Минстрой“ в гр. Мадан. Бил е бомбаджия, началник смяна, 
помощник-началник на участък. За 4 години като ръководител на обекта „Ерма река“ 
построява най-голямата шахта в България – 750 м, със светло течение 6 м. През всичките 25 
години стаж като минен работник е свирил в много самодейни групи и състави. Следващите 
25 години трудов стаж работи е в гр. Пловдив – в Домостроителния комбинат, в „Завод за 
едри панели“, когато се е строил комплекс „Тракия“. Работил е и като инструктор в 
културно-масовата комисия в Профсъюзния дом на културата – Пловдив. 
        През цялото време на своя трудов път Петър Анилов е участвал в самодейността. 
Организирал е, ръководил е и свирил с кларинет и саксофон на битови групи, класически 
състави и диксиленд в гр. Мадан, Не веднъж като ръководител на различни музикални 
формации и на шест хорови състава от по 50-60 души е участвал на културни фестивали. 
През  1972 г. в гр. Рудозем прави състав, който носи неговото име „Анилов“. Свири и в 
оркестър „Орбита“ - гр.Рудозем, с ръководител Никола Караманджуков. После над десет 
години свъри и с чепелареца Петър Найденов. Но най-голяма част от музикантския му живот 
е свързана с оркестъра на с. Момчиловци с ръководител Тодор Пичуров. 
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          Петър Анилов и до сега свири и е действащ музикант. Концертира в България по най-
различни поводи и събирания. Пътувал е като музикант с групи и в съседните ни държави 
Гърция и Турция. Музиката цял живот е негово хоби и любимо занимание. Където са го 
потърсили, веднага се е отзовал. И навсякъде без заплащане. От дълги години е самодеец и 
музикант в НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян, кв. Райково. Към творческия му актив 
може да включи и това, че  е акомпанирал на народните певци-солисти Златко Кафеджиев, 
Златко Златанов, Марин Глухов, свирил е и с Христо Леновеца и най-много със Сотир 
Каневски от Момчиловци. Почти няма музикант от смолянско, с когото да не е работил.. На 
осем музиканти е преподавал кларинет и саксофон. И сега има двама ученици – Наско 
Жекин и Тодор Кисьов. 
          След 50 години работа в гр. Мадан и гр. Пловдив Петър Анилов се установява в 
родното си село Момчиловци. Понастоящем свири във всички пенсионерски клубове в 
Момчиловци, Устово, двата клуба в Райково, двата клуба в Смолян и в НЧ „Орфееви гори-
1870“ – гр. Смолян ,кв. Райково. 
        

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Раздел ІV 
от Правилника за отличията на Община Смолян предлагам на Общинския съвет да приеме 
следните 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Награждава Петър Василев Анилов със  „Значка на Смолян“. 
2. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да връчи наградата на 

Петър Василев Анилов при подходящ случай.  
3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да впише 

награждаването на Петър Василев Анилов със „Значка на Смолян“ в Почетната книга на 
Общината. 

 
 

 
Вносител: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 
 
 


