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ПРОТОКОЛ  № 13 

 

Днес 01.06.2012 година от 10,00 часа в залата на Община Враца се проведе 

тържествено заседание на Общински съвет – Враца по случай 1 юни – Ден на град Враца и 

136-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. 

На тържественото заседание присъстваха официалните гости: Негово Високо 

Преосвещенство митрополит Калиник, г-жа Пепа Владимирова – Областен управител на 

област Враца, г-жа Цветелина Теофилова – Зам.областен управител на Област Враца, г-н 

Валентин Литов – Зам.областен управител на Област Враца, инж.Николай Иванов – Кмет на 

Община Враца, Делегация от град Бор – Република Сърбия, Делегация от Франкфурт на 

Одер – Република Германия, Делегация от град Вилньов Льо Роа – Република Франция, 

Делегация от област Нитра – Република Словакия, Делегация от област Долж – Република 

Румъния. 

Председателят на Общински съвет – Враца – инж.Петя Аврамова откри 

тържественото заседание. Представи филма „Българският Стоунхендж”, продукция на 

общинската телевизия „РТВ „Вестител” – Враца”.  Филмът спечели грамота за принос в 

развитието на туристическата реклама на 8-мия фестивал на туристическия филм „На 
източния бряг на Европа” в рамките на 9-тото международно туристическо изложение 

„Културен туризъм” – Велико Търново през април тази година. Сценарист и режисьор 

Румяна Попова. Оператори Димитър Димитров, Илин Тодоров и Иван Бебов, монтаж 

Димитър Димитров, анимации  Илин Тодоров, музикалния аранжимент група Хипнозис. Във 

филма е използвана възстановка на Театрална група ТЕМП. 

 Тържествено приветствие отправи и инж.Николай Иванов – кмет на Община Враца. 

 Г-н Николай Николов ученик от СОУ „Христо Ботев” представи историята на площад 

Христо Ботев – „Градският площад във Враца от „сахат – мейданя”, през „Цар Освободител” 

до „Христо Ботев”. Презентацията е подготвена от ученици от 9 и 10 клас на СОУ „Христо 

Ботев”, профил „История и цивилизации” с ръководители Мая Антова и Зоя Йончева, и със 

съдействието на Весела Пелова от Държавен архив – Враца. 

 

Удостоени със званието Почетен гражданин на Враца: 

 

Димитър Асенов – Дидията е роден на 28 ноември 1922г. в гр. Лом. Завършва 

гимназията в гр. Лом, където е сред най-добрите музиканти на духовия оркестър към 

училището. През 1943 г. завършва своята ученическа военна служба и е назначен за 

музикант-подофицер в 35-ти Врачански пехотен полк. През 1946 г. служи в духовия 

оркестър на военновъздушните сили в Божурище. През 1951 г. се явява на държавен изпит за 

военен диригент и му присъждат званието младши лейтенант. През 1955г. се връща във гр. 

Враца с чин старши лейтенант и е назначен за диригент на гарнизонния духов оркестър. 

Включен е в оркестъра на врачанската самодейна опера към читалище „Развитие”. Този 

период е най-активния в творческата му кариера. Създава маршовете: „В лагера на 

Врачанци”, „На строителите на кораба Радецки”, „Радецки”, както и хората 

„Осмомартенско”, „Войнишка радост” и много други. Димитър Асенов е носител на 

военните ордени „За боева заслуга” и „Червено знаме” за участието си във втората световна 

война и ордена „Кирил и Методий” трета степен.  

Инж. Войслав Киров Бубев е роден на 2 януари 1940 г. в с.Галиче, обл.Враца. 

Завършва Висш институт по архитектура и строителство – София, специалност 

„Промишлено и гражданско строителство”. Неговата трудова биография в гр.Враца започва 
през 1966 г. като строителен техник и гл.инженер в Строителна организация. Девет години е 

генерален директор на Строително-монтажен комбинат – Враца. В периода 1987-1988 г. е 

секретар по строителството на Област Монтана /за Северозападна България – Враца, Видин 

и Монтана/. През 1990-1991 г. е кмет на Община Враца. От 1992 г. до 1999 г. работи в 

Казахстан като директор на строително предприятие в системата на „Главболгарстрой”. 
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Награден е с най-високия орден на Казахстан  и е Почетен гражданин на Казахстан. От 1999 

г. до 2003 г. е зам.кмет на Община Враца по териториално и селищно устройство, 

строителство, общинска собственост и икономика. В мандат 2003-2007 г. е кмет на Община 
Враца. 

Проф.д-р мед. Панайот Йотов Танчев е роден на 24 май 1948 г. в гр.Враца. През 
1967 г. завършва Английска езикова гимназия – София с пълно отличие и златен медал. В 

периода 1967 – 1973 следва и завършва Софийски медицински факултет с отличен успех и 

награда от Ректора. От 1973 г. до 1977г. работи като младши ординатор в Ортопедично-

травматологично отделение на Първостепенна окръжна болница „Хр.Ботев” – Враца. По 

същото време е хоноруван преподавател по анатомия в Медицински колеж – Враца. В 

периода 1977-1980 г. специализира в Университетска ортопедична клиника гр.Лайпциг, 
Германия. Защитава успешно дисертация и Сената на Лайпцигския университет му 

присъжда академична степен „Doctor medicinae”. От 1980 г. до днес работи в Университетска 

специализирана болница за активно лечение по ортопедия /УСБАЛО/ „Проф.Бойчо Бойчев” 

– Горна Баня, като от 1989 г. е началник на Втора ортопедична клиника при УСБАЛО 

„Проф.Бойчо Бойчев” – Горна Баня. 

 

Наградени с „Наградата на Враца за 2012 година”: 

 
 Доц. д-р Йорданка Манкова е родена на 1 октомври 1945 г. в гр.Монтана. завършва 

СУ „Св.Климент Охридски” с специалност „Българска филология”. През 1971 г. започва 
работа като уредник в Регионален исторически музей – Враца. През 1978 г. Висшата 
атестационна комисия /ВАК/ към Министерски съвет й присъжда званието „Научен 

сътрудник”, а през 1992 г., след успешна защита на дисертационен труд е удостоена с 

научната степен „Доктор на филологическите науки”. През 2003 г. е хабилитирана в степен 

„Старши научен сътрудник II ст.” за цялостната си научна дейност. От 1985 г. завежда отдел 

„Етнография” към РИМ – Враца. Член е на Редакционната колегия на „Известия на музеите в 

Северозападна България” и прилежащата към изданието Библиотека „Български 

Северозапад”. 

Театрална група „ТЕМП” е създадена през 1983 г. като театрална формация към 

ЕСПУ „Хр.Ботев” – Враца. От 1994 г. на конгрес на световната организация на аматьорския 

театър AITA/IATA в Монте Карло, Монако е приета за персонален член за изключителни 

заслуги към аматьорското изкуство в България. От 1987 г. по идея на Театрална група 

„ТЕМП” в гр.Враца се организират национални театрални дни с международно участие, 

които от 1992 г. с решение на Общински съвет – Враца прерастват в Международен 

младежки театрален фестивал „ВРЕМЕ”. През 2007 г. по инициатива на групата в България е 

създадена Българска асоциация на аматьорските театри /БААТ/, с което гр.Враца става 

символична столица на българското театрално изкуство. През изминалата година групата със 

съдействието на РИМ – Враца създава първите в града артистични реконструкции на древни 

ритуали, които се представиха като туристически продукт на „ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 

2012” в гр.София и Международно туристическо изложение културен туризъм в гр.Велико 

Търново. Професионалното представяне допринесе за получаването на  „Специална награда 
за атрактивно представяне” в гр.София и Награда „Нови идеи в представяне на туристическа 

дестинация” с гр.Велико Търново. 

 

Приветствия по повод Деня на Враца отправиха:  

-  г-н Жика Голубович – Зам.кмет на гр.Бор, Република Сърбия 

- г-н Жан Пиер Ромпийон – Заместник-кмет по спорт и младежки дейности на град 

Вилньов Ла Роа – Франция, 

- г-н Клаус Балдауф – гр. Франкфурт на Одер, Република Германия, 

- г-н Ладислав Маренчак – Зам. председател на автономна област Нитра, 

- г-жа Мариета Джорджеску – Експерт „Международни отношения“ в Окръг Долж 
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Председателят на Общински съвет – Враца инж. Петя Аврамова съобщи за 

получените поздравителни адреси от: Председателя на Общински съвет  Димитровград, 

Кмета на Община Силистра, Кмета на Община Смолян, Ректора на Великотърновски 

университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Кмета на Община Свищов, Кмета на Община Мизия, 

Посланика на Украйна в Република България. 

 

Председателят на Общински съвет – Враца инж. Петя Аврамова закри тържественото 

заседание в 11,50 часа. 

 

 

 

 

инж. Петя Аврамова 

Председател на Общински съвет – Враца, 

 

 

 

 

Изготвил протокола: 

 Цветелина Йорданова  

 


