
До „Общински съвет” 

гр. Враца 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Цветан Стефанов Димитров 

Общински съветник 
 

 

Относно: Удостояване званието „Почетен гражданин на гр. Враца” на 
Владимир Ганецовски – художник (посмъртно) 

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

Позволявам си да ангажирам вашето внимание върху приноса на покойния 
художник Владимир Ганецовски за духовното развитие на нашия град, община 
и област.  

Владимир Ганецовски е роден на 22 юни 1939 г. в с.Борован, Врачанско.  

Като ученик в Борованската гимназия се занимава с рисуване, музика, 
художествена самодейност. По онова време е и художествен оформител на 
„Млад творец”.  

През 1962г. завършва Националната художествена академия.  
От 1963г. се установява в гр.Враца и повече от 15 години е учител по 

рисуване, подготвя бъдещи художници и твори. 

В ателието на ул.”Петропавловска” духовно „съжителства” с художниците 
Найден Петров, Людмил Младенов и Цветко Йорданов.  

Тук окончателно се оформя неговия творчески мироглед. В образите на 
„жената” , „птицата” , „Врачанския балкан” , „Ботев” и „Галактиката”, Владо 
Ганецовски придаваше непреходната на човешките ценности и ги пренасяше 
във вечността.  

Неговите творби „Българка”, „Тракийска принцеса”, „Мадона”, 

„Нежност”, „Галактика”, „Жар”, „Цветя” и десетки други красят много 

обществени сгради в нашия град и България, както и в целия свят. От САЩ  

през Европа и Азия до Австралия.  
Негови творби притежават: Руския Патриарх, Датския министър 

председател и Българския президент.  
Владо Ганецовски имаше смелостта със своите пана и витражи да разчупи 

сивото бетонно ежедневие на социализма от Козлодуй да града на ботевата 
слава – Враца.  



Не на последно място в семейството си възпитава двама сина художник и 

археолог.  
Те са тук в България, в нашия град и работят за проучване древната 

история и духовното израстване на родния край.  

Неговото име носи художествената галерия в с.Борован.  

 

Уважаеми колеги общински съветници, 

 

През 2009 година се навършват 70 години от рождението и седем години 

от смъртта на нашия именит съгражданин Владимир Ганецовски.  

Предлагам Ви за особените му заслуги към гр.Враца на основание чл.27 от 
Правилника за символите, празниците и наградите н община Враца, Владимир 

Ганецовски да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Враца”. 

 

 

 

 

Приложение: Проект за решение на общински съвет – Враца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2009г.      Вносител: 
гр.Враца        инж.Цветан Димитров 
         Общински съветник 
 
 

 

 

 

 

Проект! 



 

 

Общински съвет – Враца 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 
 

 

от………..2009 г. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 

 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, т.21 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и чл.27 от Правилника за 
символите, празниците и наградите на Община Враца 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 
 

1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Враца” Владимир 

Ганецовски – (посмъртно) за изключителни творчески заслуги в областта 
на изобразителното изкуство и популяризиране на родното изкуство и 

култура в чужбина.  
 

 

 

 

Вносител: 
инж.Цветан Димитров 
общински съветник 


