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ОТНОСНО: Предложение за удостояване посмъртно на доц. д-р Христо Гиневски 
                       със званието „Почетен гражданин на Смолян“ 
               

 
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В Община Смолян е постъпило заявление от Инициативен комитет за защита 

интересите на квартал Устово и жители на град Смолян с предложение за удостояване 
посмъртно на доц. д-р Христо Гиневски със званието „Почетен граждани на Смолян“. От 
името на Комисията по отличията подкрепям предложението за посмъртно удостояване на 
доц. д-р Христо Гиневски с най-високото отличие на общината – званието „Почетен 
гражданин на Смолян”.  Мотивите за това са следните:  

Доц. д-р Христо Гиневски е роден на 10 март 1943 година в Устово. Завършва 
специалността „История“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Отдава целия си 
живот за съхранение на българския дух в среднородопския край, за развитие на образованието 
и културата в Община Смолян. В продължение на двадесет и три години е председател на 
читалищното настоятелство на НЧ „Кирил Маджаров-1866“ в град Смолян. Обществената и 
културната му дейност е широка, разностранна, свързана с високо признати научни 
постижения в областта на историята и историографията, на краезнанието и публицистиката, с 
издателска и преподавателска дейност, с патриотични и граждански инициативи. Заемал е 
престижни и отговорни длъжности - председател на Дружеството на историците в Смолян; 
председател на Областния читалищен съвет; член на Върховния съвет на Съюза на народните 
читалища; главен редактор на списание „Родопи“; преподавател във Варненски свободен 
университет /ВСУ/ „Черноризец Храбър“; изследовател на миналото на Смолян и автор на 
книги, сред които „Родопската интелигенция през Възраждането“, „Миналото на Устово“ в 
два тома, „Читалището в Устово: 150 години история“. 

Христо Гиневски е сред основателите на Филиала на ВСУ „Черноризец Храбър“ в град 
Смолян. Дългогодишен журналист във вестниците „Родопски устрем“ и „Родопски вести“. 
Участник в чествания на десетки годишнини на образователни и културни институции. 
Инициатор и участник в научни конференции на историческа и съвременна тематика. 
Подпомага всяко изследване на родовата памет. През последните години е председател на 
Инициативния комитет за защита интересите на Устово и смело отстоява идеята за 
екологичното бъдеще на квартала. Нито едно значимо събитие в квартал Устово не се случва 
без участието на читалището и на неговия председател. Под ръководството на Христо 
Гиневски НЧ „Кирил Маджаров-1866“ се превръща не само в културен, но и в обществен 
център. Неговата топлота, сърдечност и скромност са пример за по-младите читалищни дейци. 



 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1 т. 22 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и Раздел І, чл. 1, чл. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 9 
от Правилника за отличията на Община Смолян, както и за патриотичната му дейност, научни 
постижения и принос за развитието на образованието и културата в Община Смолян, за 
съхраняване на българския дух и традиции, предлагам Общински съвет – Смолян, да приеме 
следните  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1.  Удостоява посмъртно доц. д-р Христо Николов Гиневски със званието „Почетен 

гражданин на Смолян“.  
            2. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да връчи 
наградата на доц. д-р Христо Гиневски на неговата съпруга или на негови родственици при 
подходящ случай.  
            3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да впише 
награждаването на доц. д-р Христо Гиневски  в Почетната книга на Общината. 

 
 
ВНОСИТЕЛ: / П / 
ЗА КМЕТ МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ 
Заместник-кмет в Община Смолян 
оправомощен със Заповед № РД-0465/28.05.2018г. 
на кмета на Община Смолян   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


