инж.  АТАНАС  ПЕТКОВ  СИРЕКОВ 
Кмет  на  Бургас  от  29  януари  1936  г.  до  19  ноември  1939  г. 
Учредител  на  Ротари  клуб  –  Бургас 
Инж.  Атанас  Петков  Сиреков  е  роден  на  29.08.1898  г.  в  гр. 
Копривщица. 
Още  с  идването  си  в  Бургас  инж.  Сиреков  става  активен 
член  на  ловното  дружество  в  града,  а  от  1934  г.  до  смъртта  си  е  и 
негов  председател. 
През  януари  1936  г.  инж.  Атанас  Сиреков  е  назначен  за  кмет 
на  гр.Бургас. 
По  предложение  на  инж.  Сиреков  и  с  одобрението  на 
общинския  съвет  започва  проектирането  и  строежа  на  Новата 
община  и  е  завършен  Здравния  дом.  Изцяло  е  изградена 
водоснабдителната  и  канализационна  система  на  града.  Павират 
се  улиците  и  са  направени  квартални  градини.  През  1938  г.  е 
построено  и  открито  Морското  казино.  За  първи  път  в  България  в 
Морската  градина  на  Бургас  е  пуснат  фонтан  със  сменящи  се 
цветове  на  водната  струя. 
Инж.  Атанас  Сиреков  почива  на  19.11.1939  г.  при 
изпълнение  на  служебния  си  дълг  при  следните  обстоятелства:  в 
края  на  първата  десетдневка  на  месец  ноември  в  Бургас  и  около 
него  имало  голям  сняг.  Прекъснати  са  пътищата  и 
електрическите  проводници  към  помпената  станция.  Градът  е  без 
вода.  Сам,  на  кон,  инж.  Сиреков  се  отзовава  на  мястото  на 
аварията.  С  помощта  на  3  - 4  общи  работника  вдигат  стълбовете  и 
възстановяват  връзката.  Ето  как  е  запомнил  този  ден  неговия  син. 
“  ...Прибра  се  късно  вечерта  много  изпотен  и  мокър  до  кости.  На  следния  ден 
сутринта  рано  отиде  на  пожар,  а  вечерта  замина  в  командировка  за  София. 
След  два  дни  се  завърна  с  висока  температура.  Разболя  се  от  бронхопневмония 
и  след  една  седмица  почина  на  41- годишна  възраст.  След  смъртта  му  на 
заседание  на  Общинския  съвет  площадът  пред  Общината  бе  преименуван  от  " 
Търговски  "  на  "  Инж.  Атанас  Сиреков  "  (След  09.09.1944  г.  му  е  дадено  името  " 
Свобода  ").(в-к  "Бургаски  фар"  бр.  5398  от  21.11.1939  г.,  в-к  "Морска  заря"  год. 
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