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ПРОТОКОЛ  № 39 

 

Днес 01.06.2013 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 

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

На тържественото заседание присъстваха официалните гости: инж.Петя Аврамова и 

инж.Тотю Младенов – Народни представители в 42-то Народно събрание, Негово 

Високопреосвещенство 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, Почетният консул на България в Марсилия, Делегация от град Бор, Сърбия, 

Делегация от град Серпухов, Русия, Делегация от град Щип, Македония, Делегация от град 

Вилньов Льо Роа, Франция, Делегация от област Нитра, Словакия, Делегация от област 
Долж, Румъния. 

Председателят на Общински съвет – Враца – Малина Николова откри тържественото 

заседание.  

 Приветствие отправи и инж.Николай Иванов – кмет на Община Враца. 

 

 Г-жа М.Николова обяви удостоените със званието „Почетен гражданин на Враца” и 

наградените с „Наградата на Враца” за 2013 г. 
 

С Решение № 457 по Протокол № 38 от 28.05.2013 г. Общински съвет – Враца реши: 

Удостоява със  званието  „Почетен гражданин на Враца” Петър Светославов  

Карагенов- за цялостната му дейност като музикант, педагог и композитор. 

Петър Светославов Карагенов е роден на 08.05.1943 г. В гр.Свищов. С музика се занимава 

от 13-годишна възраст. На 01.10.1968 г. започва работа в Музикалния отдел на Детска школа 

по изкуствата към Читалище „Развитие”. През 1970 г. се дипломира със специалност 
„Музикален педагог – пиано” в Българска държавна консерватория – филиал гр.Пловдив. В 

периода 1977 – 1980 г., като стипендиант на Читалище „Развитие” – Враца, изучава и се 

дипломира по специалност „Композиция” в Българска музикална академия „П.Владигеров” – 

София. Дългогодишният му трудов път преминава и през бюро „Естрада”, гр.Враца, 

Държавна филхармония – Враца. 

 

 С Решение № 458 по Протокол № 38 от 28.05.2013 г. Общински съвет – Враца реши: 

Удостоява със  званието  „Почетен гражданин на Враца” Людмил Любомиров 

Младенов /посмъртно/ за цялостната му дейност като художник и за издигане на авторитета 
на Врачанската художествена школа. 

Людмил Любомиров Младенов е роден на 04.07.1932 г. в гр.Враца, където завършва и 

средното си образование. Записва се в Художествената академия през 1951 г. Поканен е да 

стане уредник на картинната сбирка към Окръжен исторически музей – Враца и през 1961 г. 
става Директор на новосформираната галерия във Враца. По негова препоръка и настояване 

манастира „Иван Пусти” е обявен за национален паметник на културата, със съгласието на 

Св.Синод – Враца. Негови творби притежават Националната художествена галерия и много 

галерии в страната и чужбина – САЩ, Великобритания, Германия, Италия. 

 

С Решение № 459 по Протокол № 38 от 28.05.2013 г. Общински съвет – Враца реши: 

Удостоява със  званието  „Почетен гражданин на Враца” д-р Валтер Стаменов 

Димитров – за цялостната му дейност в областта на медицината. 

Д-р Валтер Стаменов Димитров е роден през1929 година. Завършва висшето си 

образование през 1953 година. Дълги години е завеждащ отделението по хирургия в 

болницата във Враца. Има огромен принос в развитието на медицината, не само с методите 

на оперативната намеса, но и в администрирането на различни медицински звена, не само 
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във Враца, а и в цялата страна. На 18 октомври 2012 г. е награден с Плакет от Българското 

хирургическо дружество за дългогодишната му работа и за приноса в дейността на 

дружеството. Наградата му връчва академик Дамян Дамянов, председател на Българското 

хирургическо дружество. 

 

С Решение № 460 по Протокол № 38 от 28.05.2013 г. Общински съвет – Враца реши: 

Удостоява със  званието  „Почетен гражданин на Враца” доц. д-р Златка Иванова 

Петрова – за цялостната й дейност като педагог и за запазване на ценностите и значението 

на детската литература. 

Доц. д-р Златка Иванова Петрова е дългогодишен педагог, литератор, поет. Човек, дал 

приноса си за развитието и обогатяване образованието в нашия град, за разпространяване и 

съхранение на българския фолклор и литература. 18 години е ръководила методически 

школи в 9 на Северозападна България. 15 години е Директор на Педагогическия институт за 

детски учителки в гр.Враца. През 1980 г. специализира в Институт по предучилищно 

възпитание в Москва. За постиженията и през годините е награждавана с Грамоти от 
Министерство на образованието, Редакция на списание „Предучилищно образование” и 

Съюз на българските учители. 

 

С Решение № 461 по Протокол № 38 от 28.05.2013 г. Общински съвет – Враца реши: 

1.Присъжда „Наградата на Враца за 2013 година” на изпълнителите Мария 

Стоянова, Елица Стефанова, Радослав Цветанов и Павел Стефанов с ръководител 

Олга Младенова  за постигнати изключителни резултати в областта на изпълнителското 

изкуство. 

  2.Определя „Наградата на Враца за 2013 година” да е в размер на 1000 лева. 

Мария Стоянова, Елица Стефанова Радослав Цветанов и Павел Стефанов са 

възпитаници на Олга Младенова, преподавател по пиано към Детска школа по изкуствата 

към Читалище „Развитие”. От 22 до 30 март 2013 г. участват в международния фестивал-

конкурс „Виенски северозапад” във Виена, където печелят златни медали и купи за солови 

изпълнения и изпълнения в клавирни дуети. През 2012 г. изпълнителите печелят много I, II, 

III и поощрителни награди на Национални конкурси в София, Пловдив, Комплекс „Албена”. 

 

С Решение № 462 по Протокол № 38 от 28.05.2013 г. Общински съвет – Враца реши: 

1. Присъжда „Наградата на Враца за 2013 година”  на Тодор Петков Митов – за 
цялостния му принос като художник-плакатист и в изобразителното изкуство. 

 2.Определя „Наградата на Враца за 2013 година” да е в размер на 1000 лева. 

Тодор Петков Митов е роден на 14 февруари 1943 г. в с.Уровене, община Криводол. През 
1972 г. завършва Художествената академия – специалност „Приложна графика” (графичен 

дизайн). 1973 г. започва работа като инспектор по паметниците на културата към Окръжен 

съвет за култура – Враца. От 1979 до пенсионирането си работи в Окръжен исторически 

музей – Враца. През 1981 г. става член на Съюза на българските художници – секция 

„Приложна графика” (графичен дизайн). Целият му творчески път е посветен на Враца. През 
последните години е автор на голяма част от рекламните материали за Ботевите дни, които 

допринасят за специфичния облик на Враца като град на Ботевата слава. 

 

С Решение № 463 по Протокол № 38 от 28.05.2013 г. Общински съвет – Враца реши: 

1. Присъжда „Наградата на Враца за 2013 година”  на    доц. д-р Нарцис Цветанов 

Торбов – за високи постижения в археологическата наука и популяризирането на историята 
на Враца сред младото поколение. 

 2. Определя „Наградата на Враца за 2013 година” да е в размер на 1000 лева. 

Доц. д-р Нарцис Цветанов Торбов е роден на 17.01.1963 г. в гр.Враца. През 1989 г. 
завършва висшето си образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” с магистърска степен 

по история. В периода 2007 – 2013 г. извършва успешни археологически разкопки в 
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местността до прохода „Вратцата” и разкрива антично селище и средновековна крепост, от 
които е произлязъл съвременният град Враца. Автор е на 35 научни публикации на 

български, английски и немски език, популяризиращи културно-историческото наследство 

на гр.Враца и Северозападна България. 

 

С Решение № 464 по Протокол № 38 от 28.05.2013 г. Общински съвет – Враца реши: 

1. Присъжда „Наградата на Враца за 2013 година” на Георги Владимиров 

Ганецовски – за изключителен принос в популяризиране историческото наследство на 

гр.Враца. 

 2. Определя „Наградата на Враца за 2013 година” да е в размер на 1000 лева. 

Георги Владимиров Ганецовски - Роден е на 24.08.1966 г. в гр. Видин. От 1987 г. е студент 

в СУ „Св. Климент Охридски” – Исторически факултет, който завършва през 1993 г. със 

степен магистър по история и археология. От октомври 1998 г. до момента е уредник в отдел 

„Археология” при РИМ – Враца. Притежава лиценз за оценка на археологически паметници 

на културата, нумизматика и антиквариат. Професионалните му интереси са насочени към 

епохата на праисторията: неолит и енеолит – архитектура, керамика, култова пластика. 

Участва в регионални, национални и международни научни конференции. Има публикации в 

международни, централни, регионални и местни научни и популярни издания. Край 

врачанското село Оходен екипът на археолога Георги Ганецовски прави открития с голяма 

стойност за европейската история, култура, наука и религия.  

 

Приветствия по повод Деня на Враца отправиха:  

-  г-н Жан Мари Мартен – почетен консул на България в Марсилия. 

- г-н Нихад Мислимоски – от община Бор, Сърбия 

- г-н Жан Пиер Ромпийон – заместник-кмет на град Вилньов Ла Роа – Франция, 

- г-н Петър Колев – председател на Дружество за Македоно-българско приятелство гр.Щип, 

Македония, 

- г-н Милан Белица – председател на автономна област Нитра, Словакия, 

- г-н Георге Барбараша – главен секретар на Окръжен съвет Долж, Румъния 

- г-н Павел  Николаевич Залесов – кмет на гр.Серпухов, Русия 

 

Председателят на Общински съвет – Враца М.Николова връчи на инж.Н.Иванов – 

кмет на Община Враца получените поздравителни адреси. 

 

Г-жа М.Николова  закри тържественото заседание в 11,20 часа. 

Поздрав отправиха танцьорите от Танцов състав „Хемус”. 

 

 

Малина Николова 

Председател на Общински съвет – Враца, 

 

 

 

 

Изготвил протокола: 

 Цветелина Йорданова  

 


