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ПРОТОКОЛ  № 75 
 

Днес 01.06.2011 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 
135-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. 

 
На тържественото заседание гости бяха: г-жа Пепа Владимирова – Областен 

управител на област Враца, г-н Антон Пакурецу – Посланик на Република Румъния в 
България, Делегация от град Бор – Република Сърбия, Делегация от град Суми – Република 
Украйна, Делегация от град Вилньов Льо Роа – Франция, Делегация от област Нитра – 
Република Словакия, Делегация от област Долж – Република Румъния, г-н Златко Живков – 
Кмет на Община Монтана, г-н Николай Петев – Председател на Съюза на българските 
писатели. 

 
Председателя на Общинския съвет – г-жа Малина Николова откри заседанието при 

следния дневен ред: 
1.Тържествено слово на Председателя на Общинския съвет – г-жа Малина Николова. 

 2.Тържествено слово на Кмета на Община Враца – д-р Костадин Шахов. 
 3.Удостояване със званието Почетен гражданин на Враца за 2011г.  
 4.Връчване на „Наградата на Враца” за 2011г. 

5.Връчване на Национална литературна награда на името на Христо Ботев. 
 6.Връчване на Международна Ботевска награда.  
 

Удостоени със званието Почетен гражданин на Враца за 2011 година: 
 

Петър Динков Каменов – роден на 11.04.1941г. в с.Трайково обл.Монтана. До 1961г. е 
състезател на „Левски-Лом”, а в периода 1961-1963г. играе в „Генерал Заимов-Сливен”. 
Веднага след дипломирането си става състезател на „Ботев-Враца” и играе 165 мача в „А” 
РФГ за периода 1966-1973г. 

От 1973 до 1978г. е директор на ДЮШ по футбол и треньор на юноши старша 
възраст, от 1978 до1982г. е помощник треньор на представителния отбор на „Ботев-Враца”, а 
от 1982 до 1985г. е старши треньор на отбора. 

През 1985-1991г. е треньор на Кипърския отбор „Анагенисис”- Дериня и за първи път 
в историята на клуба отборът влиза в тамошната „А” група. Като за кратък период от време  
1987-1988г. е Председател на ОС на БФС. 
1993-1994г. е старши треньор на „Арис” – Лимсол в Кипър. 

След завръщането си от чужбина два пъти става треньор на „Ботев-Враца”.  
 
 
Илия Борисов – роден на 10.07.1931г. в с.Брусарци. Завършва гимназия „Найден Геров” 
гр.Лом. От 1955г. до днес живее и работи в град Враца. Бил е кореспондент на в. „Народна 
младеж” и завеждащ отдел в местния вестник „Отечествен зов”. За периода 1962-1991г. е 
окръжен кореспондент на в. „Работническо дело”. Неговата 30-годишна кореспондентска 
работа е своеобразен летопис на Врачанския край в този период. Близо 12 000 са 
материалите, написани и отпечатани в национални и местни издания, събрани в 60 
специални свитъци. Илия Борисов е издал и книгите: „Враца – днешна и утрешна”, „Град 
като балкана – древен и млад”, „Врачански окръг”, „Площад Христо Ботев” и др. Автор е на 
няколко фотоалбума на Враца и Врачански окръг.  

Той е дългогодишен Председател на врачанското журналистическо дружество и член 
на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти. 
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Димитър Лилков Панов – роден на 17.11.1950г. в град Враца. Завършва Софийската 
музикална академия. В продължение на 30 години работи във Врачанската филхармония, а 
от 15 години е нейн директор. Под негово диригентство Врачанските филхармоници са 
изнасяли концерти в известни концертни зали –  „Гевант хаус” – Лайпциг, „Аудиториум 
Национале” – Мадрид, Барселона, Сарагоса – Испания, Порто, Лисабон, Истанбул, Азорски 
острови. 

Особена гордост за Димитър Панов и за Враца е организирането на Международен 
младежки музикален форум, на който през 2010 година се проведе 25-то юбилейно издание. 
Панов създаде традиция и високи критерии в музикалния живот на града, а участието на 
музиканти от световна класа на този форум създава европейски облик на Враца. 
 Години наред работи за музикалното възпитание на младото поколение на Враца, като 
организира музикални лектории за ученици и децата от детските градини. 
 Всеотдайната упорита работа на Димитър Панов да поддържа високо музикално ниво 
на филхармонията в родния си град прави значимо присъствието му в културния живот на 
Враца. 
 
Иван Тодоров Иванов – роден на 22.02.1926 г. в гр.София. започва творческата си кариера в 
Софийската опера като артист-балетист. 

През 1960г. е назначен за главен художествен ръководител на Ансамбъла за народни 
песни и танци „Вратица” към читалище „Развитие” – Враца където остава да работи повече 
от 30 години. 

Много са танците и танцовите постановки, създадени и поставени през годините от 
Иван Тодоров – „В розовата градина”, „Тракийска младост”, „Джиновски танц”, „Шопска 
сюита”, „Пиринска импресия”,  „Северняшка сюита”, „Пролетни огньове”, „Пръски от 
миналото”, „Гергьовден” и др. 

В периода 1960 – 1980 ансамбълът е лауреат и носител на златни медали от всичките 
седем прегледа на художествената самодейност в страната. Ансамбъл „Вратица” е участник 
в много турнета зад граница: Франция, Германия, Бразилия, Унгария, Сърбия и др. 
 
Георги Цветков Каменов – роден на 09.09.1941г. в село Градешница, обл.Враца. Завършил 
е НСА. 
 През 1962г. започва кариерата си като футболист във „Ботев” – Враца. Тогава отборът 
е в „Б” РФГ, през 1964г. влиза в „А” РФГ. Играе във футболния тим до 1975г. Удостоен е със 
званието „Майстор на спорта” и „Златна значка” на Българския футболен съюз. 
 Той е един от футболистите, с които през 1970/1971г. „Ботев” – Враца се класира на 3-
то място в „А” РФГ и целият тим е удостоен с бронзови медали. 
  От 1976г. е треньор в детско-юношеската школа на „Ботев” – Враца. Работи две 
години като треньор на „Чавдар” – Бяла Слатина, три години като помощник-треньор и една 
година като старши треньор на „Ботев” – Враца, и две години треньор в Константин, Алжир. 

В периода 1995 – 2005г. е Областен председател на Българския футболен съюз. 
 
Илия Димитров Панев (посмъртно) – Роден на 17.08.1929г. в гр.Враца. През 1954г. 
завършва ВИФ „Г.Димитров” – София, специалност футбол. В периода 1947 – 1950г. играе в 
„Ботев” и „Динамо”  гр.Враца, а от 1950 до 1954г. в Академик – София. 

Дългогодишен старши треньор на „Ботев” – Враца, който през 1964г. извежда отбора 
в „А” РФГ, а през 1971г. стават бронзови медалисти. 

През различните периоди е старши треньор на „Чардафон-Орловец” – Габрово, „Етър” 
– Велико Търново, „Септемврийска слава” – Монтана, „Академик” – Свищов, „Бдин” – 
Видин и в Алжир.  

Илия Панев е „Заслужил треньор”, носител на медал „Червено знаме на труда” и 
почетна значка на БФС. 
Оставил е незаличима следа в развитието на футбола във Враца.   
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Наградени с „Наградата на Враца” за 2011 година: 
  
„Клуб на дейците на културата – Враца” – Създаден през 1961г. За тези 50 години КДК е 
дал възможност на няколко поколения Врачански творци да присъстват в културния живот 
на града с премиери на книги, художествени изложби, рецитали и творчески дискусии. 
 През отделни периоди КДК е наброявал 300 човека. Председатели и участници в 
ръководството на клуба са личности, оставили трайна следа в развитието на културата във 
Враца – Цвятко Сандулов, Върбан Велчев, Илия Борисов, Кирил Торомански, Орлин 
Орлинов, Димитър Шонев, Цанко Христов, Николай Дойнов, Ивайло Диков,Владимир 
Ганецовски, арх.Иван Велев, Никола Дадов и много други творци, музейни работници, 
музиканти, художници, журналисти, писатели, както и ръководители на Община Враца, 
подпомагали дейността на това културно сдружение. 
 През тези години КДК няколко пъти е първенец измежду 33-те културни кубове в 
страната. Клубът организира средногодишно 30-35 културни мероприятия, премиери на 
книги, художествени изложби, поетични четения и рецитали, с които се създава културна 
атмосфера за Врачанските творци. 

 
Приветствия към Тържественото заседание направиха:  
- г-н Антон Пакурецу – Посланик на Република Румъния в България, 
- г-н Приотеаса – Председател на Окръжен съвет на Област Долж – Република 

Румъния, 
- г-н Колар – Заместник-председател на автономна област Нитра – Република 

Словакия 
- г-н Ярослав Куц – Началник „Жилищно устройство и комунални услуги” и 

общински съветник, град Суми – Република Украйна, 
- г-н Небойша Виденович – Кмет на Община Бор – Република Сърбия,  
- г-н Жан Пиер Ромпийон – Заместник-кмет по спорт и младежки дейности на град 

Вилньов Ла Роа – Франция, 
- г-н Николай Петев – Председател на Съюза на българските писатели;  
- г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана. 
 
Председателят на Общински съвет – Враца прочете поздравителни адреси от: г-н 

Георги Първанов – Президент на Република България, г-н Бойко Борисов – Министър 
председател на Република България, г-жа Цецка Цачева – Председател на 41-то Народно 
събрание, г-н Росен Плевнелиев – Министър на регионалното развитие и благоустройство, г-
н Румен Маноев – Кмет на Община Козлодуй, г-н Георги Пенков – Кмет на Община 
Оряхово, д-р Виолин Крушовенски – Кмет на Община Мизия и г-н Димитър Николов – Кмет 
на Община Бургас, след което закри тържественото заседание.  

 
 
 
 

Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца, 
 
 
 
 
Изготвил протокола: 
 Цветелина Йорданова  

 


