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Относно: Предложение за присъждане посмъртно званието „Почетен гражданин на Смолян“   

на Васил   Игнатов от гр. Смолян, за големите му заслуги за развитието на културата и спорта в 

нашия град 

 

    

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Васил Игнатов е дългогодишен член на Клуба на дейците на културата в Смолян, на 

Настоятелството на Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – гр.Смолян, кв.Райково и на 

Футболен клуб „Родопа“ – Смолян. Той е ярък представител и последовател на малко 

разпространено в България изкуство. Майстор е на декоративно-приложната интарзия, изявен 

общественик, един от основателите и член на клуб „Зевзек“ при НЧ „Орфееви гори-1870“- 

гр.Смолян, кв.Райково. 

Васил Игнатов е роден на 5 септември 1942г. в гр.Смолян, кв.Райково.  

През 1961г. завършва Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура – 

гр.Пловдив.  

През периода 1963 – 1966г. преподава теория и практика в СПТУ по дървообработване – 

гр.Смолян, където започва да се занимава с приложно-декоративна интарзия. 

На Първия Национален Събор на Народното Творчество и Националната Изложба на 

Художествените Занаяти – Копривщица 1964г. му е присъдено званието Майстор на приложно-

декоративната интарзия с почетна грамота на Комитета за култура при Министерски съвет.  

Васил Игнатов е един от учредителите на групата на художниците в гр.Смолян, секция 

приложно изкуство – 1965г. 

Участва в Националната изложба “Родопа” в гр.Смолян и Националната изложба на 

профсъюзите в гр.София – 1975г. 

Първата си самостоятелна изложба на интарзии организира през 1968г. в гр.Смолян и 

гр.Пловдив, а втората през 1974г. в гр.Смолян. Цели 30 години по-късно, през април 2005 

организира и третата самостоятелна изложба в родния гр.Смолян в Клуба на дейците на 

културата - изложбена зала „Петър Стайков“.  

През октомври 2006, по покана на Община Ксанти – Гърция, Васил Игнатов гостува за 

пръв път зад граница на Градската Художествена Галерия в Ксанти със своите произведения. А 

през 2010г. организира последната си самостоятелна изложба в гр.Драма – Гърция по покана на 

Областния управител. 

Има множество участия в различни смесени изложби и панаири на ръчното майсторство: 

в НДК – София, в сградата на българския парламент, в Клуб на дейците на културата– 

гр.Смолян, в 16 издания на изложба „Родопски занаятчии“ в Народно читалище „Орфееви гори-

1870“, на всички издания на Панаир на занаятите – Смолян, и др. 

Васил Игнатов черпи основно вдъхновение от магическата красота на Родопите, 

характерната архитектура, прочувствените родопски песни и родопчани. Негови произведения са 

изложени в няколко ритуални зали в Смолянска област, фоайета на детски комплекси и градини, 

почивни станции, банки, хотели и обществени сгради. Някои от произведенията му са 



притежания на частни колекционери от България, Англия, Германия, Гърция, Русия, Дагестан, 

Унгария. 

Над 30 г. Васил Игнатов работи в сферата на спорта. Отдава дълги години на ФК Родопа 

Смолян като спортен деятел в управителното тяло. Публиката го помни и като прес-аташе на 

клуба и темпераментен коментатор на мачовете на отбора в Смолян. Организатор и водещ е на 

редица ски състезания на Пампорово. 

Васил Игнатов е и дългогодишен секретар на Българо-Гръцкото Дружество за 

Приятелство и Сътрудничество Смолян-Гърция, като има ключова роля в установяването и 

затвърждаването на приятелските отношения между Смолян и градове от цяла северна Гърция и 

най-вече с град Ксанти, с който Смолян е побратимен. 

Васил Игнатов е работил и във фирма Дюлгер като Завеждащ административна дейност. 

Васил Игнатов е познат като сърцат родопчанин със силно изявена гражданска позиция 

по редица други теми от широк обществен спектър. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.22 и ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и Раздел I, чл.1, чл.2, чл.3, чл.4 и чл.9 от 

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

следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Удостоява Васил   Игнатов със званието „Почетен гражданин на Смолян“ посмъртно. 

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

назначи наградата „Почетен гражданин на Смолян“ на Васил Ставрев Игнатов посмъртно, при 

подходящ случай.  

3. Удостояването на Васил   Игнатов посмъртно със званието „Почетен гражданин на 

Смолян“ да бъде вписано в Почетната книга на Община Смолян.. 
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