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Младен Младеновски е роден на 26 март 1924 г. в с. Долни Лом, Белоградчишко. Учил
е в различни училища и е живял в пансиони за деца на пострадали от войните.
Изключван е поради участие в подривна дейност. Затова последният 8 клас е завършил
успешно в Държавното средно техническо училище "Христо Ботев" в София. През 1945
г. е приет за студент в Държавната политехника "Сталин", която завършил едва през
1952 г., защото междувременно е бил назначен във войската като офицер. За кратко е
бил член на Околийския комитет на РМС (Работнически младежки съюз) в гр.
Белоградчик. Сведенията по землемерство, получени в техникума в последната година
от ученичеството, са определили мястото му в геодезичната служба във войската.

Младеновски е старши научен сътрудник втора степен по геодезия (1966 г.), старши
научен сътрудник първа степен първа степен по висша геодезия и опорни мрежи (1985
г.), доктор на техническите науки (1981 г.). Бил е директор на Научно-изследователския
институт по геодезия и фотограметрия и ръководител на Секция "Висша геодезия опорни мрежи".

Д-р Младеновски е погребан в с. Дерманци (селото на жена му), но е запазил до края на
живота си интерес към родния край. Дъшеря му, инж. Параскева Младеновска,
съобшава, че баша й е "изследвал географските и историческите особености на
населените места в Северозападна България. - Извършил геодезическо заснемане и
топографско картиране крепостната система в Северозападна България. - Изработил
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десетки релефни макети и модели на природни обекти в района. - Създал е
геодезическата обсерватория "Поломие" в с. Долни Лом. - Ежегодно е организирал и
участвал в „Землячески срещи”. Всеотдайно е работил за благополучието и
популяризирането на родното си село. - В Долни Лом е организирал "Музей на селото" в
сградата на читалището, където да се запазят документираните на исторически,
природните и духовните му ценности".
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