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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 от   

Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

           Относно: Предложение за присъждане Значка на Община Смолян на проф. д-р 

Петър Петров – виден български учен - историк, за големите му заслуги за развитието на 

историята и историческата литература с изследвания за Родопския край и по повод 97-та 

му годишнина 

    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На 31 юли 2021 г. видният български учен – историк проф. д-р Петър Петров 

навърши 97 години. Той е отдал повече от седем десетилетия на попрището на 

българската историческа наука като университетски преподавател-медиевист, учен с 

богата научно-творческа продукция и общественик. 

Миналото на Родопите и по-специално Среднородопския – Смолянския край имат 

голям дял в неговото научно дело. Няма друг български учен на историческото поприще 

да е дал толкова много за изучаване на Родопите и Смолянския край. Има издадени 

множество сборници, основен автор и главен организатор е за издаването на сборника 

„Родопа българска твърдина“ и т.н. И сега, на неговата почтена възраст, в съавторство са 

подготвени за печат пет тома документални научни сборници, посветени на 

националноосвободителните войни на родопчани от Смолянско, включващи 

Освобождението /1878г./ до Балканската война /1912-1913 г./. 

Независимо от това, че проф. д-р Петър Петров не е родопчанин - той е роден в с. 

Върбешница, Врачанско - свързва живота си с Родопите чрез своите научни исторически 

изследвания и публикации. 

Комисията по отличията предлага проф. д-р Петър Петров да бъде удостоен с 

наградата „ Значка на Смолян“. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 и чл.27, ал.3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и Раздел IV, чл.3, чл.5 от 

Правилника за отличията на Община Смолян предлагам Общински съвет – Смолян да 

приеме следните 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Удостоява проф. д-р Петър Петров с наградата „Значка на Смолян“. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян или на друг упълномощено от него лице 

да назначи наградата „Значка на Смолян“ на проф. д-р Петър Петров, при подходящ 

случай.  

3. Удостояването на проф. д-р Петър Петров  с наградата „Значка на Смолян“ да 

бъде вписано в Почетната книга на Община Смолян. 
 

 

Вносител: /П/ 
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