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Справки за кметовете по налична информация към 25.07.2005 г.

НИКО ПОПОВ
• роден 1837 г. в Бургас; починал на 5 септември 1905 г. във Варна;

• кмет на 1  то Градско общинско управление от 7.02.1878 г.;

• председател на Бургаска община от 15. 01.1879 г. до 29.08.1880 г.

ЯСЕН (АСЕН) РУСАЛИЕВ
• роден 1852 г. В Бургас; починал 1917 г. В Карнобат;

• кмет  29.08.1880 г.  18.06.1883 г.;

• кмет  13. 08. 1890 г.  30. 07. 1892 г.

ИВАН ЙОНЧЕВ
• кмет  19. 06. 1883 г.  01. 07. 1883 г.

РУФАТ ЕФЕНДИ
• председател – кмет – 01.07.1883 г. – 03.03.1884 г.

ДИМИТЪР БРАКАЛОВ
• роден 1840 г. в Калофер; починал в Бургас 1903 г.;

• председател  кмет  28.03.1884 г.  02.09.1885 г.;

• кмет  07.08.1895 г.  30.06.1899 г.

ИВАН ХАДЖИПЕТРОВ
• роден 1834 г. в Котел; починал 1909 г. в Бургас;

• кмет  02.11.1885 г.  18.02.1886 г.

Георги ТУРЛАКОВ
• кмет 18.02.1886 г.  05.03.1886 г.

ИВАН ЗЛАТАРОВ
• председател  кмет  8.03.1886 г.  20.12.1886 г.

СТОЯН МИХАЙЛОВ
• председател  кмет  22.12.1886 г.  26.01.1887 г.

ПАНАЙОТ РУСАЛИЕВ
• роден 1846 г. в Бургас; починал 1922 г. в Бургас;

• кмет  27.01.1887 г.  15.09. 1887 г.;

• кмет  20.03.1908 г.  07.04.1908 г.

ВЪЛКО СТАНЧЕВ
• председател  кмет  01.10.1887 г.  22.11.1887 г.

ИВАН ЦАНКОВ
• роден 1844 г. в Жеравна; починал 1925 г. в Бургас;

• председател  кмет  22.11.1887 г.  20.04.1890 г.;

• кмет  08.10.1893 г.  12.07.1894 г.

ПРОДАН КИРЯКОВ
• роден 1854 г. в с. Мързево; починал 1937 г.;

• и. д. кмет  20.04.1890 г.  13.08.1890 г.



ИВАН БОЯДЖИЕВ
• председател  кмет  31.07.1892 г.  21.10.1892 г.

САВА СТАНОВ
• кмет  22.10.1892 г.  08.10.1893 г.

САВА ХАДЖИДЕЧЕВ
• роден 1844 г. в Стара Загора; починал 1914 г. в Бургас;

• кмет  13.07.1894 г.  13.01.1895 г.

НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ
• роден 1860 г. в Бургас; починал 1935 г.;

• кмет  13.01.1895 г.  07.08.1895 г.;

• кмет  01.05.1899 г.  18.01.1901 г.;

• кмет  05.10.1913 г.  15.07.1915 г.

ХРИСТО БОГОЕВ
• роден 1855 г. в с. Змеево, Старозагорско; починал 1930 г. в Бургас;

• председател  кмет и кмет  12.04.1901 г.  22.09.1902 г.

д  р НИКОЛА ВЪЛКОВ
• роден 1861 г. в Бургас; починал 1903 г. в Бургас;

• кмет  23.09.1902 г.  07.07.1903 г.

ЙОВИ ВОДЕНИЧАРОВ
• роден 1850 г. в с. Змеево, Старозагорско; починал 1915 г. в Бургас;

• председател  кмет  11.07.1903 г.  13.10.1903 г.

ПЕТЪР РАЙЧЕВ
• роден в Русе;

• председател  кмет  17.10.1903 г.  10.03.1904 г.

ГРИГОР ДЯКОВ
• роден 1865 г. в Малко Търново; починал 1945 г. в Бургас;

• кмет  10.03.1904 г.  01.06.1906 г.;

• кмет  24.07.1907 г.  04.03.1908 г.

ИВАН МИНТОВ
• роден 1858 г. в Калофер; починал 1908 г. в Бургас;

• кмет  04.07.1906 г.  24. 07. 1907 г.

АТАНАС ВЪЖАРОВ
• роден в с. Медвен, Котленско; починал 1917 г.;

• кмет  04.03.1908 г.  19.03.1908 г.

ВЪЛЧАН МАРИНОВ
• роден 1863 г. в с. Върбица, Шуменско;

• председател  кмет  08.04.1908 г.  30.05.1908 г.

АТАНАС СЛАВОВ
• роден 1860 г. в с. Чирмен, Свиленградско; починал 1924 г. в Бургас;

• кмет  31. 05.1908 г.  4.04.1912 г.



КИРЧО КИРЧЕВ
• роден 1875 г. в Елена;

• кмет  05.04.1912 г.  04.10.1913 г.

ИВАН ЛАМБРЕВ
• председател  кмет  16.07.1915 г.  20.05.1916 г.

СТЕФАН ХАДЖИПЕТРОВ
• председател  кмет  21.05.1916 г.  11.07.1916 г.; починал 1936 г. в Париж

КРЪСТЮ ПАНЕВ
• председател и кмет  12.07.1916 г.  4.09.1918 г.

ВЪЛЧАН МАРИНОВ
• председател  кмет  5.09.1918 г.  21.10.1918 г.

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
• роден 1871 г. в с. Караагач, Бесарабия; починал 1940 г. в Бургас

• председател  кмет  22.10.1918 г.  30.01.1920 г.

ПЕТЪР ЖИТАРОВ
• роден 1876 г. в с. Караново, Айтоско; починал 1938 г. в Бургас

• кмет на Бургаска общинска комуна  30.01.1920 г.  12.06.1920 г.

КОСТА КЕХАЙОВ
• роден 1888 г. в Бургас; починал 1926 г. в Бургас

• кмет на Бургаска общинска комуна  12.06. 1920 г.  28.08.1921 г.

НИКО ДИМИТРОВ
• председател  кмет и кмет  29.08.1921 г.  21.07. 1923 г.

ГЕОРГИ КАНАЗИРСКИ
• роден 1884 г. в Бургас; починал 1939 г. в София

• председателкмет26.07.1923 г.16.05.1931 г.

СТЕФАН БОЯДЖИЕВ
• председателкмет 17.05.1931 г. – 20.04.1932 г.

ИВАН ДЖЕЛЕПОВ
• роден 1878 г. в с. Кирово, М.Търновско; починал 1979 г.

● председателкмет 21.04.1932 г. – 31.05.1934 г.

инж. ДИМИТЪР КАРАКОСТОВ
• роден 18888 г. в Бургас; починал 1979 г.

● кмет 30.05.1934г. – 22.01.1936 г.

АТАНАС СИРЕКОВ
• роден 1898 г. в Копривщица; починал 1939 г. в Бургас

• кмет  29.01.1936 г.  19.11.1939 г.

ЛАЛЮ НЕДЕВ
● роден 1885 г. в Казанлък

• и. д. кмет  19.11.1939 г.  21.12.1939 г.



д  р ДЯНКО ПРЪВЧЕВ
• роден 1889 г. в с. Пирне, Айтоско; починал 1944 г. в Бургас

• кмет  27.12.1939 г.  03.01.1944 г.

АТАНАС ПЕТРОВ
• и. д. кмет  22.01.1944 г.  17.05.1944 г.

КОСТА ПРОДАНОВ
• роден 1889 г. в Бургас; починал 1956 г. в Бургас

• кмет  18.05.1944 г.  25.09.1944 г.

д  р НИКОЛА КАРАМБОЛОВ
• роден 1902 г. в Сливен; умира 1966 г. в Бургас

• кмет на Временна общинска управа  17.11.1944 г.  2.01.1948 г.

МИНЧО МИНЧЕВ
• роден 1910 г. в Сливен; починал в София

• председател на Градски народен съвет  11.03.1948 г.  6.06.1949 г.

СТАЙКО НЕДЕЛЧЕВ
• роден 1914 г. в с. Близнец, Новозагорско; починал в Бургас

• председател на Градски народен съвет  06.1949 г.  08.1949 г.

НЕДЕЛЧО РАЛЕВ
● роден 1911 г. в М.Търново; починал в София

• председател на Градски народен съвет  10.1949 г.  10.1951 г.

НЕНЧО МЕЧКОВ
• роден 1919 г. в с. Ичера, Сливенско

• председател на Градски народен съвет  11.1951 г.  07.1955 г.

СТЕФАН ДОБРЕВ
● роден 1911 г. в Свиленград; починал 1997 г. в Бургас

• председател на Градски народен съвет  09.1955 г.  01.1956 г.

инж. КОСТАДИН ГРОЗДЕВ
● роден 1907 г. в с. Соколово, Карнобатско

• председател на Градски народен съвет  02.1956 г.  04.1959 г.

ВЪЛЧО ДЕЧЕВ
● роден 1915 г. в с. Сигмен, Бургаско; починал 1978 г. в Бургас

• няма биограф. данни

инж. ХРИСТО ВАСИЛЕВ
● роден 1921 г. в Бургас

• няма биограф. данни

МАНОЛ БОНЕВ
• роден 1931 г. в Карнобат; починал 1983 г. в Бургас

• председател на Градски народен съвет  07.1972 г.  02.1979 г.



инж. АТАНАС ПОПОВ
• роден 1937 г. в с. Веселие

• кмет на Общински народен съвет  04.1979 г.  01.1981 г.

КОНСТАНТИН СТАНЧЕВ
• роден 1933 г. в с. Пирне, Айтоско; починал 2002 г.

• председател на Общински народен съвет  12.1981 г.  11.1989 г.

инж. НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ
• роден 1937 г. в с. Зидарово

• кмет  12.1989 г.  09.1990 г.

АНАСТАС ДЕМИРЕВ
• роден 1930 г. в Хасково; починал 1998 г. в Бургас

• кмет  09.1990 г.  04.1991 г.

ПРОДАН ПРОДАНОВ
• роден 1933 г. в Бургас

• кмет  04.1991 г.  11.1995 г.

ЙОАН КОСТАДИНОВ
• роден 1947 г. в Бургас

• кмет от 11.1995 г.

КМЕТОВЕТЕ НА БУРГАС (1878 - 2006)
© Международен търговски и културен център •ГЕОПАН• 2006 г., текст и дигитален архив
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Н И К О П О П О В

Първи кмет на Бургас след Освобождението (1878 – 29 август 1880 г.)

Първият кмет на Бургас след Освождението НИКО НИКОЛОВ

ПОПОВ е роден в Бургас на 12 януари 1837 г.

След Освобождението на Бургас от руските войски на 6

февруари 1878 г., още на следващия ден е изградена местна

администрация. В състава на временната общинска управа са

назначени за кмет – Нико ПОПОВ, помощник-кмет – Панайот

Русалиев, секретари – Стоян Шивачев и Мавруди Стойчев. На тази

длъжност Нико ПОПОВ е до 29 август 1880 г.

За усърдната си работа като кмет на Бургас и за грижите, които

полага за населението и руските военни части, Нико Попов е

награден през 1879 г. с бронзов медал от Сливенския губернатор и с

други отличия.

Първият кмет на Бургас след Освождението умира на 5

септември 1905 г. във Варна, където е погребан.
© Междуна
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ЯСЕН ЯНЕВ РУСАЛИЕВ

Кмет на Бургас от 29 август 1880 г. до 18 юни 1883 г.
и от 3 август 1890 г. до 30 юли 1892 г.

Ясен Янев Русалиев е роден през 1852 г. в Бургас.
Избиран е за кмет на Бургас два пъти – от 29 август 1880 г.

до 18 юни 1883 г. и от 3 август 1890 г. до 30 юли 1892 г. Той е
първият източнорумелийски кмет на Бургас. Избиран е и за
депутат в областното събрание на Източна Румелия от анхиалски
кантон и в VІ ОНС.

Ясен Русалиев е първият кмет, който дава почетна титла
“Бургаский гражданин”. С тази чест е удостоен френският
вицеконсул в Бургас - Леге “ ....за пребиваването си тук от
февруари 1879 г. до май 1882 г. не престана да заслужава общото
уважение на бургаските власти.”

Вторият мандат на Ясен Русалиев от 3 август 1890 г. до 30
юли 1892 г., е период на голямо строителство в Бургас.

По време на втория мандат Ясен Русалиев е открита
първата жп линия Ямбол – Бургас /1890 год./.

На 30 юни 1892 г., съветът упълномощава кмета Ясен
Русалиев да замине за Варна, за да се срещне с министър-
председателя Стефан Стамболов. След тази среща той е
освободен от поста си.

Уморен и разочарован от политическите битки и интриги
Ясен Русалиев се оттегля от политиката и се заема с
управлението на чифлика – собственост на семейството му в с.
Ачларе /Екзарх Антимово/. Ясен Русалиев не създава свое
семейство и не оставя потомство.

Умира на 10 октомври 1917 г. в Карнобат.
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ИВАН СТЕФАНОВ ЙОВЧЕВ

Кмет на Бургас от 19 юни 1883 г. до 1 юли 1883 г.

Иван Стефанов Йовчев е роден в гр. Сливен.

На 16 юни 1883 г. кмета на Бургас - Ясен Русалиев подава

оставка и напуска заседанието на Общинския съвет. Съветът

избира временно председателство с председател, съветника Иван

Йовчев. Той е помощник-кмет и през кметския мандат на

Димитър Бракалов от месец март 1884 г. до месец септември

1885 г.

За краткото време, през което Иван Йовчев е кмет на

Бургас, в града се провеждат военни маневри, закупена е част от

Буналовата градина и са приети някои от правилниците за

събиране на данъци и такси от гражданите.
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РУФАТ ЕФЕНДИ

Кмет на Бургас от 1 юли 1883 г. до 3 март 1884 г.
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ДИМИТЪР ТОДОРОВ БРАКАЛОВ

Кмет на Бургас от 28 март 1884 г. до 2 септември 1885 г.
и от 7 август 1895 г. до 30 юни 1899 г.

Димитър Тодоров Бракалов е роден на 10 януари 1840 г.

Установявайки се в Бургас, Бракалов управлява наетите за 5 -

10 години чифлици в Атанаскьой и село Келешкьой (Трояново). Има

сведение, че през 1873 г. е закупил от Киряк Проданов чифлика “

Хорозлар” в Странджа (днес Фазаново).

След като Иван Хаджипетров подава оставка на 3 март 1884 г.

за кмет е избран Димитър Бракалов. На този пост той е до 2

септември 1885 г.

На заседание на Бургаския градски общински съвет, състояло

се на 7 август 1895 г. , открито от съветника Йови Воденичаров и

председателствано от най - възрастния измежду съветниците

Димитър Бракалов, с дванадесет гласа за кмет отново е избран

Димитър Бракалов. Този мандат на Димитър Бракалов продължава

до 30 юни 1899 г.

До края на живота си Димитър Бракалов е адвокат и рентиер в

Бургас.

Умира на 14 декември 1903 г. в Бургас.

КМЕТОВЕТЕ НА БУРГАС (1878 - 2006)
© Международен търговски и културен център •ГЕОПАН• 2006 г., текст и дигитален архив

© автори П.Димитрова, Ст.Пейков, 2006



ИВАН ХАДЖИПЕТРОВ

Кмет на Бургас от 2 септември 1885 г. до 18 февруари 1886 г.
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ГЕОРГИ ТУРЛАКОВ

Кмет на Бургас от 18 февруари 1886 г. до 5 март 1886 г.
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ИВАН ЗЛАТАРОВ

Кмет на Бургас от 8 март 1886 г. до 20 декември 1886 г.
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СТОЯН МИХАЙЛОВ

Кмет на Бургас от 22 декември 1886 г. до 26 януари 1886 г.

КМЕТОВЕТЕ НА БУРГАС (1878 - 2006)
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ПАНАЙОТ РУСАЛИЕВ 
 
 
 

роден 1846 г. в Бургас; починал 1922 г. в Бургас; 
• кмет - 27.01.1887 г. - 15.09. 1887 г.; 
• кмет - 20.03.1908 г. - 07.04.1908 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАНАЙОТ ЯНЕВ РУСАЛИЕВ

Кмет на Бургас от 27 януари 1887 г. до 15 септември 1887 г.
и от 20 март 1908 г. до 7 април 1908 г.

Панайот Янев Русалиев е роден през 1846 г. в гр. Бургас

На 27 януари 1887 г. градска общинска комисия в състав

Панайот Русалиев, Димитър Филипов, Атанасаки Хараламбов,

Сотир Костадинов, Али Ефенди, Хабиб Ага и Вълчо Станчов се

събира и с тайно гласуване и пълно вишегласие избира за

председател на общинската комисия, Панайот Русалиев, а за

подпредседател Димитър Филипов.

След девет месеца с указ № 209 Панайот Русалиев е

уволнен. (на 20 август 1887 г. е съставено правителство от

Стефан Стамболов и навярно причината за отстраняването на

Панайот Руселиев е тази). След това уволнение, от 20 март 1908

г. до 7 април 1908 г. Панайот Русалиев отново изпълнява

длъжността кмет на Бургас .

До края на живота си той се занимава с търговия и

рентиерство. Многократно е избиран за училищен и църковен

настоятел.

Панайот Русалиев умира през 1922 год. в Бургас .
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ВЪЛКО СТАНЧЕВ

Кмет на Бургас от 1 октомври 1887 г. до 22 ноември 1887 г.
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ИВАН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
Кмет на Бургас от 22 ноември 1887 г. до 20 април 1890 г.

и от 8 октомври 1893 г. до 12 юли 1894 г.

Иван Цанков Дечев е роден през 1840 г. в с. Жеравна.

През 1867 год. е един от членовете на Тулчанския таен

революционен комитет. При него намират убежище Стефан

Караджа, Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Дядо Желю, Филип

Тотю.

По препоръка на Раковски, Иван Цанков постъпва във

Втората българска легия в Белград.

Иван Цанков е секретар на Стефан Караджа

След подписването на Санстефанския мирен договор на 3

март 1878 год., Иван Цанков е председател на Ямболския

окръжен съд. По-късно генерал Столипин го назначава за

окръжен началник в същият град. От Ямбол е преместен в Татар 

Пазарджик като префект,а след това е на същата длъжност в

Бургас. Не след дълго отново е преместен в Татар Пазарджик.

Личен приятел е на княз Фердинанд и Стефан Стамболов.

Иван Цанков е избиран за кмет на Бургас през периода – 22

ноември 1887-20 април 1890 г. и от 8 октомври 1893 г. до 12 юли

1894 г.

Умира през 1925 г. в Бургас.
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ПРОДАН КИРЯКОВ СТОЯНОВ

Кмет на Бургас от 20 април 1890 г. до 13 август 1890 г.

Продан Киряков Стоянов е роден в с. Мързево (дн. Кондолово, Царевска

община) на 15 октомври 1854 г.

За кмет на Бургас, Киряк Проданов е избран на 20 април 1890 г. от

Стамболовистката партия, след оставката на Иван Цанков. На този пост е до

13 август 1890 г..

През 1903 г. Продан Киряков е общински съветник. От 5 януари 1904 г.

до 19 септември 1905 г. и от 8 януари 1907 г. до 8 юни 1908 г. е помощник-

кмет.

Умира на 10 април 1937 г.
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ИВАН БОЯДЖИЕВ

Кмет на Бургас от 31 юли 1892 г. до 21 октомври 1892 г.
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САВА СТАНОВ

Кмет на Бургас от 22 октомври 1892 г. до 8 октомври 1893 г.
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САВА ХАДЖИДЕЧЕВ  
 

• роден 1844 г. в Стара Загора;  
починал 1914 г. в Бургас; 

• кмет - 13.07.1894 г. - 13.01.1895 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



САВА ХАДЖИДЕЧЕВ

Кмет на Бургас от 13 юли 1894 г. до 13 януари 1895 г.

Сава Хаджидечев е роден в Стара Загора през 1844 г.

Сава Хаджидечев участвува активно в просветната и

църковна борба в Бургас.

След продължителна борба през 1868 г. заедно с Яни

Русалиев, Койчо Райков, Никола Камбуров и Димитър Бракалов,

създават самостоятелна българска община, а през 1869 г.

съдействат за откриването на българска църква и училище. Сава

Хаджипетров е един от основателите и постоянен член на

черковно-училищната община, както и постоянен член на

училищното настоятелство от неговото създаване.

След Освобождението Сава Хаджипетров е избиран за

помощник кмет и кмет на града, за съветник през 1878-1881 г. и

1893-1894 г., за църковен и училищен настоятел и за касиер на

Българската земеделска банка.

От 13 юли 1894 г. до 13 януари 1895 г. Сава Хаджидечев е

кмет на Бургас.

Умира в Бургас на 18 юли 1914 г.

КМЕТОВЕТЕ НА БУРГАС (1878 - 2006)
© Международен търговски и културен център •ГЕОПАН• 2006 г., текст и дигитален архив

© автори П.Димитрова, Ст.Пейков, 2006



НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на Бургас от 13 януари 1895 г. до 7 август 1895 г.,
от 1 май 1899 г. до 18 януари 1901 г.

и от 5 октомври 1913 г. до 15 юли 1915 г.

Никола Александров е роден на 1 януари 1860 г. в Бургас.

Никола Александров е един от основателите на Търговско -

житарското сдружение.

От 1914 г. до 1918г. е председател на Бургаската търговско

индустриална камара.

Първият мандат на Никола Александров продължава от 13

януари 1895 г. до 7 август 1895 г. Още на първото заседание след

избирането му за кмет, съветът решава да се заведе иск срещу

държавата за обезщетение за нанесените от правителството

загуби със завземането на градската градина край морето за

нуждите на строящото се пристанище.

Вторият мандат на Никола Александрав, започва от 1 май

1899 г. и продължава до 18 януари 1901 г. След проведени избори

новоизбраните съветници с 13 гласа и една бюлетина избиран за

кмет Никола Александров.

Третият мандат на Никола Александров започва от 5

октомври 1913 г. и продължава до 15 юли 1915 г.

От 1910 до 1935 г. е почетен холандски консул в Бургас.

Умира на 21 май 1935 г.
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ХРИСТО ПОПМИНЕВ БОГОЕВ

Кмет на Бургас от 12 април 1901 г. до 22 септември 1902 г.

Христо Попминев Богоев е роден на 25 ноември 1855 г. В
с.Змеево, Старозагорско.

Христо Богоев е активен участник в подготовката на
Априлското въстание.

По време на Съединението през 1885 г. Христо Богоев е
председател на Татарпазарджишкия окръжен съд.

От 1894 г. Христо Богоев е адвокат в Бургас. Прекъсва
дейността си през 1898 г., когато е окръжен управител в Шумен.
През периода 1901-1902 е кмет на Бургас. В 1911 г. за кратко
време отново е окръжен управител в Шумен, а след това от 1911
до 1913 г. заема същия пост в Бургас.

От 12 април 1901 г. до 22 септември 1902 г. Христо Богоев е
кмет на Бургас.

Като окръжен управител през 1911-1913 г. той съдейства за
основаването на Археологическия музей в Бургас. Благодарение
на неговата намеса са спасени редица археологически и
културни ценности. По сигнал на родолюбив българин е спряно
разрушаването на крепостната стена на Русокастро. Със Заповед
№ 537/13.06.1912 г. той поставя под закрила на закона ценната
старинна икона “Мегарската Света Богородица” в Несебър.

До смърта си на 14 януари 1930 г., той се превръща в живата
съвест на Бургас. В деня на погребението му, собствениците на
дюкянчета и магазинчета, пред които преминава погребалната
процесия, затварят кепенците в знак на всеобщ граждански траур.
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др НИКОЛА ЩЕРИОНОВ ВЪЛКОВ

Кмет на Бургас от 23 септември 1902 г. до 7 юли 1903 г.

Никола Щерионов Вълков е роден през декември 1861 год.

От 23 септември 1902 г. до 07 юли 1903 г. е кмет на Бургас.

Награждаван е с орден “За граждански заслуги”.

Най – важното събитие през мандата на Никола Щерионов

Вълков е откриването и освещаването на Бургаското пристанище.

Умира като кмет на Бургас през месец юли 1903 год.
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ЙОВИ ВОДЕНИЧАРОВ

Кмет на Бургас от 11 юли 1903 г. до 13 октомври 1903 г.

Йови Воденичаров е роден през 1850 г. в с. Дермене
(Змеево), Старозагорско.

Благодарение на отличната си правна подготовка, широката
си обща култура и безкомпромисността си Йови Воденичаров се
налага бързо в обществения и политическия живот. Избран е за
депутат на Първото областно събрание на Източна Румелия, член
на Постоянния му комитет, който има контролни и
законодателни функции.

Убеден русофил, Йови Воденичаров е един от
сподвижниците на запасния капитан Набоков – арестуван по
заговор срещу княз Александър през 1886 г., освободен от руския
консул и живеещ в Бургас.

След внезапната смърт на кмета д-р Никола Щерионов
Вълков на 7 юли 1903 г., с тайно гласуване на 11 юли 1903 г.
Йови Воденичаров е избран за кмет на Бургас. На този пост той е
до 13 октомври 1903 г., когато със Заповед на министъра на
вътрешните дела е възбудено углавно дело срещу кмета и пом.-
кмета (Йови Воденичаров и Кирязи Атанасов).

Към края на живота си Йови Воденичаров открива банкерска
кантора.

Умира на 15 април 1915 г. в Бургас.
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ПЕТЪР РАЙЧЕВ

Кмет на Бургас от 17 октомври 1903 г. до 10 март 1904 г.

Петър Райчев е роден в Русе. Опълченец по време на Руско

- турската освободителна война.

След Освобождението се заселва в Бургас.

Общински съветник през периода 1903 - 1904г. От 17

октомври 1908 г. до 10 март 1904 г. е председател (кмет) на

Бургас.

Във връзка с възбудено углавно дело срещу кмета Йови

Воденичаров и помощник - кмета Кирязи Атанасов, за

подготовката на избори за нов общински съвет е избрана

тричленна комисия в състав: Петър Райчев, Атанас Въжаров и

Панайот Русалиев. За кмет е избран Петър Райчев.

На 10 март 1904 г. Петър Райчев подава оставка.
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ГРИГОР ИВАНОВ ДЯКОВ

Кмет на Бургас от 10 март 1904 г. до 1 юли 1906 г.
и от 24 юли 1907 г. до 4 март 1908 г.

Първи председател на Тракийското дружество в Бургас

Григор Иванов Дяков е роден през 1865г. в гр. Малко
Търново.

Григор Дяков с група младежи потеглят към освободена
България, за да участвува като доброволец за освобождаването
на родния край. Мечтата му се сбъдва едва по време на Сръбско -
Българската война, когато е приет за доброволец.

Григор Дяков се установява в Бургас и с Георги Кондолов,
Стоян Петров Топузов и др. създават емигрантски комитет за
освобождаването на Странджанския край.

Със своята благотворителна и обществена дейност, Григор
Дяков спечелва доверието на гражданите на Бургас.

На 10 март 1904г. съветът приема оставката на Петър 
Райчев и с абсолютно мнозинство избира за кмет Григор Дяков.

На 24 юли 1907г. Григор Дяков за втори път е избран за
кмет на Бургас.

На 4 март 1908 г. Градският общински съвет разглежда
молбата за оставка на кмета Григор Дяков и след като взема в
предвид, че причините са основателни го освобождава от
длъжност.

Умира на 10 август 1945г. в Бургас.
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ИВАН НИКОЛОВ МИНТОВ

Кмет на Бургас от 4 юли 1906 г. до 24 юли 1907 г.

Иван Николов Минтов е роден през 1858 г. в Калофер.

От 10 март 1904 г. до 19 септември 1905 г. е общински

съветник, а от 19 септември 1905 до 4 юли 1906 г. е кмет. От 4

юли 1906 г. до 24 юли 1907 г. е кмет на Бургас от

Стамболовистката партия (нар. Либералната). Помощник -

кметове са Панайот Русалиев и Продан Проданов.

Умира на 18 февруари 1908 г.. В негова памет, на 19

февруари Общинският съвет провежда нарочно заседание.
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АТАНАС НИКОЛОВ ВЪЖАРОВ

Кмет на Бургас от 4 март 1908 г. до 19 март 1908 г.

Атанас Николов Въжаров е роден в село Медвен.

Атанас Въжаров активно участвува в обществения живот на

града. Той е общински съветник от 1903 до 1907 г.

От 4 март 1908 г., след приемането на оставката на кмета

Григор Иванов Дяков, Атанас Въжаров е избран за кмет. С предписание

на Бургаския окръжен управител, от 14 март 1908 г. се обявява, че

избирането на Атанас Въжаров за кмет е неправилно и се настоява за

незабавно свикване на общинския съвет за възлагане на кметската

длъжност на един от помощник-кметовете.

Протоколът за смяната на Атанас Въжаров е подписан с

особенно мнение от един от съветниците.

Умира през 1917 г.
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ВЪЛЧАН МАРИНОВ ВЪЛЧАНОВ

Кмет на Бургас от 8 април 1908 г. до 30 май 1908 г.
и от 5 септември 1918 г. до 21 октомври 1918 г.

Вълчан Маринов Вълчанов е роден през 1863 г. в с.Върбица

- Шуменско.

Кмет на Бургас от 8 април 1908 г. до 30 май 1908 г. и от 5

септември 1918 г. до 21 октомври 1918 г.

След 1918 г. е рентиер и общественик - църковен

настоятел, общински съветник през 1925г. и през 1932 г. – 1934

г. член е на Демократическата партия.

През 1950 г. е изселен от Бургас и интерниран в с.

Планиница - Айтоско.

КМЕТОВЕТЕ НА БУРГАС (1878 - 2006)
© Международен търговски и културен център •ГЕОПАН• 2006 г., текст и дигитален архив

© автори П.Димитрова, Ст.Пейков, 2006



ДИМИТЪР СТЕФАНОВ  
 

• роден 1871 г. в с. Караагач, Бесарабия; починал 1940 г. в 
Бургас 

• председател - кмет - 22.10.1918 г. - 30.01.1920 г. 



АТАНАС СЛАВОВ

Кмет на Бургас от 31 май 1908 г. до 4 април 1912 г.

Атанас Славов е роден през 1860 г. в с. Чирмен, Свиленградско.

На заседаниена общинския съвет, проведено на 31 май 1908 г. Атанас Славов е

избран за кмет на Бургас, а общинските съветници – Вълчан Бяндов и Стефан Николов

за помощник-кметове.

На заседание, проведено на 4 октомври 1908 г. е взето решение за изменение на

Генералния план на една част от града, която съвпада с Приморската градина.

Умира през 1924 г. в Бургас.
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КИРЧО ТОДОРОВ КИРЧЕВ

Кмет на Бургас от 5 април 1912 г. до 4 октомври 1913 г.

Кирчо Тодоров Кирчев е роден на 9 март 1875 г. в гр. Елена.

През 1911 г. е избран за народен представител в V Велико

народно събрание от Анхиалска околия.

След проведени избори на 5 април 1912 г. е избран за кмет

на Бургас от листата на Народната партия. На този пост е до 4

октомври 1913 г.
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ИВАН ЛАМБРЕВ

Кмет на Бургас от 16 юли 1915 г. до 20 май 1916 г.
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СТЕФАН ИВАНОВ ХАДЖИПЕТРОВ

Кмет на Бургас от 21 май 1916 г. до 11 юли 1916 г.

Стефан Иванов Хаджипетров е роден през месец февруари

1882 г. в гр. Котел.Син е на Иван Хаджипетров, участник в

църковните и просветни борби на българската колония в

Цариград и крупен индустриалец.

Освен предприемчив индустриалец, Стефан Хаджипетров е

и инициативен общественик. През 1924 г. е избран за

председател на Бургаската стокова борса, а от 1925 г. е

председател на Бургаската търгавско - индустриална камара. Той

поема инициативата и осигурява кредити за построяване на

сграда за Бургаската търговско - индустриална камара и стокова

борса. Стрителството започва прз 1927 г. и завършва през 1930 г.

За тази му дейност е награден с орден “ За граждански заслуги”

IV степен.

От 21 май 1916 г. до 11 юли 1916 г. Стефан Хаджипетров е

председател на Грдската общинска тричленна комисия.

Умира на 6 август 1936 г. в болница в Париж.
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КРЪСТЮ ПАНЕВ

Кмет на Бургас от 12 юли 1916г. до 4 септември 1918 г.
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ВЪЛЧАН МАРИНОВА

Кмет на Бургас
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ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

Кмет на Бургас от 22 октомври 1918 г. до 30 януари 1920 г.

Димитър Георгиев Стефанов е роден е на 15 август 1872 г. в
с. Караагач, Измаилска околия, Бесарабия.

През 1897 г. идва в България и работи като околийски
съдия в Русе, а после като мирови съдия и помощник - прокурор
във Варна. През 1900 г. се премества в София. Назначен е за
юристконсулт на Светия синод.

Със съдействието на Върховния македоно - одрински
комитет (ВМОК) е назначен за директор на българската мъжка
класическа гимназия в Битоля.

Димитър Стефанов председателства конгреса на Серския
революционен окръг, на който е изработен план за въстанически
действия в окръга.

В своите “Хайдушки копнения“, Пейо Яворов го нарича - ”
единственият, комуто се доверяваше всичко”.

От 1904 г. Димитър Стефанов се установява на адвокатска
практика в Бургас и постепенно започва да се отдръпва от
активна дейност в освободителното движение.

След войните от септември 1918 г. до края на януари 1920 г.
е кмет на Бургас и общински съветник до 1928 г. През 1931 г. е
назначен за окръжен управител. Народен представител в XXII
обикновено народно събрание е от 1928 до 1931 г. Член на
Демократическата партия.

Умира на 12 февруари 1940 г. в Бургас.
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ПЕТЪР НЕНОВ ЖИТАРОВ

КМЕТ НА БУРГАС ОТ 30 ЯНУАРИ 1920 Г. ДО 12 ЮНИ 1920 Г.

Петър Ненов Житаров е роден на 08.11.1876 г. в с. Азаплий

/Караново/, Айтоско.

Участва в Балканската и Първата световна война, като

нестроеви редник в състава на 41 и 24 пехотни полкове.

Избран е за общински съветник и училищен настоятел в

гр.Айтос.

На проведените през декември 1919 год. общински избори

БКП /т. с./ печели 1506 гласа и 9 мандата от всичките 16.

Избрани са: Петър Житаров, д-р Максим Райкович, Аврам Яков,

Иван Парушев, Коста Кехайов, Ганчо Атанасов, д-р Никола

Максимов, Никола Карамболов и Стойко Деведжиев. За кмет е

избран Петър Житаров. На този пост е от 30 януари до 12 юни

1920 година.

Умира на 10.02.1938 година в град Бургас.
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КОСТА ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ

Кмет на Бургас от 12 юни 1920 г. до 28 август 1921 г.

Коста Димитров Кехайов е роден на 6 април 1888 г. в Бургас.

През м. юни 1920 г. Петър Житаров подава оставка и на негово

място е избран Коста Кехайов. На кметския пост Коста Кехайов е

до август 1921 г. когато с незаконно съдебно решение е отстранен

съветника Ганчо Атанасов и комуната е разтурена. От септември

1921 г. Коста Кехайов работи в Българска народна банка - Бургас и

в Кнежа.

Умира на 19 февруари 1926 г. в София.
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НИКО ДИМИТРОВ

Кмет на Бургас от 29 август 1921 г. до 21 юли 1923 г.
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ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КАНАЗИРСКИ

Кмет на Бургас от 26 юли 1923 г. до 16 май 1931 г.

Георги Александров Каназирски е роден на 23 април 1884

г.

През 1922 г. е избран за общински съветник, а през

1923/1924 г. е председател на тричленна комисия.

От май 1931г. до 1934 г. е депутат в ХХІІІ ОНС. След

разпущането му се връща на поста директор на Дирекцията за

закупуване и износ на зърнени храни. От месец януари 1936 г. до

началото на 1937 г. поема ръководството на Експортния институт.

От 1938 г. е директор само на Експортния институт.

През 1923 – 1924 г. Георги Каназирские избран за

председател на тричленната общинска комисия. След проведени

избори през 1925 г. е избран за кмет на Бургас. На този пост е до

16 май 1931 г.

Умира на 17 юли 1939 г. в София.
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СТЕФАН БОЯДЖИЕВ

Кмет на Бургас от 17 май 1931 г. до 20 април 1932 г.
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ИВАН НИКОЛОВ ДЖЕЛЕПОВ

Кмет на Бургас от 21 април 1932 г. до 31 май 1934 г.

Иван Николов Джелепов е роден на 26 октомври 1878 г. в
с.Мадлеш (Кирово).

От 1911 до 1914 г. следва в Юридическия факултет в
Софийски университет.

Иван Джелепов е обществена и политическа личност. Член
е на Демократическата партия.

Избиран е за общински съветник през 1919 – 1921 г. и 1929 –
1931 г.

От 21 май 1932 до 31 май 1934 г. е кмет на Бургас. Избран е
от Демократическата партия. В общинския съвет са избрани 10
съветника на Народния блок, 2 от опозицията и 8 комунисти.

Особено важна е дейността на Общинския съвет за
утвърждаване на Бургас като курортен град. Кметът на града прави
предложение за включване на Бургас в списъка на курортните
селища, ползващи намаление на тарифите по БДЖ.

Особенно голяма е заслугата му за укрепване на Бургаския
окръжен театър.

За сезона 1932-1933 година в състава на театъра играят най-
изявените български артисти, като Кръстю Сарафов, Марта
Попова, Аспарух Темелков, Цено Кандов, Любомир Бобчевски и
др.

Иван Джелепов умира на 30 май 1958 г. в Бургас.
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инж. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КАРАКОСТОВ

Кмет на Бургас от 1 юли 1934 г. до 22 януари 1936 г.

Инж. Димитър Стефанов Каракостов е роден на 17

февруари 1888 г. в гр. Бургас

Кмет е на гр. Бургас от 30 май 1934 г. до 22 януари 1936 г.

След това е бил главен директор на Главна дирекция на

обществените сгради, пътищата и благоустройството - София.

Починал е на 04.02.1979 г.
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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.
XII, 20.11.1939 – б.н. П.Д. и Ст.П.)
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ЛАЛЮ СПАСОВ НЕДЕВ

Кмет на Бургас от 20 ноември 1939 г. до 21 декември 1939 г.

Лалю Спасов Недев е роден през 1885 год. в гр. Казанлък.

Лалю Недев е един от основателите на кооперация

“Напредък”, член на Управителния съвет и негов председател.

Лалю Недев е помощник – кмет на Бургас от 26 януари

1936 год. до 19 ноември 1939 г. След неочакваната смърт на

кмета инж. Атанас Сиреков, той е избран за кмет. На тази

длъжност е от 19 ноември 1939 г. до 21 декември 1939 г. Член е

на Социалдемократическата партия. През 1944 год. Димо Казасов

– министър на информацията и изкуствата го назначава за

директор /с ранг министър/ на Дирекцията по разпределението –

София. Връща се в Бургас през 1946 год. и продължава да работи

като адвокат .
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др ДЯНКО ПРЪВЧЕВ
Кмет на Бургас от 27 декември 1939 г. до 3 януари 1944 г.

Д-р Дянко Пръвчев е роден на 10 октомври 1889 г. в с. Пирне,
Айтоско.

От 9 април 1915 г. до 30 ноември 1918 г. е съдебен кандидат в
Областния ямболски съд. През този период участва в Първата световна
война, от която се завръща тежко ранен. След възтановяване,
възобновява работата си в Ямбол.

От 1 декември 1918 г. до 31 март 1919 г. заема същата длъжност в
Айтоското околийско съдилище, след което се установява на
адвокатска практика в Бургас в съдружие с Генчо Петров.

След смъртта на кмета на Бургас в края на 1939 г., д-р Дянко
Пръвчев е назначен на неговото място.

Д-р Дянко Пръвчев умира от мозъчен инсулт на 14 януари 1944 г.
едва петдесет и пет годишен. Ето какво четем в съставения по този
повод акт за злополуката.

“В последно време, поради особенните условия, наложени от войната,
работата на кмета още повече се усложни, а заповяданото принудително
изселване на населението създаде верига от нови проблеми нетърпящи
отлагане и налагащи непременното лично участие на кмета. Д-р Дянко
Пръвчев, с цената на своето здраве отлично се справи и с новите условия, като
не изпускаше и редовното управление на общинските служби, изготвяйки
лично бюджета на Общината и ръководейки заседанията на Общинския съвет и
Засилената общинска управа. Така той участвува в заседанията на Общинския
съвет на 20,21,23,24,27,28,29 декември 1943 г. Веднага слез коледните
празници, заседанията на Общинския съвет продължават. Д-р Дянко Пръвчев
участва и ръководи заседанието на 12 януари. В последното заседание,
състояло се на 13 януари 1944 г., пак под негово председателство, той бе
видомо изтощен, но напрягайки последни сили, той го доизкарва към 18,30 ч
и връщайки се у дома си към 19 ч. се почуствал зле, и въпреки грижите на
домашните му и голям брой лекари, на другия ден – 14 януари 1944 г. към 9 ч.
Почина, очевидно по повод и при изпълнението на служебните си
обязаности.”

Из Акт за злополука с Изх.№ 3382/16 февруари 1944 г.
Бургаско градско общинско управление
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АТАНАС ПЕТРОВ

Кмет на Бургас от 22 януари 1944 г. до 17 май 1944 г.
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инж. КОСТА ПРОДАНОВ КИРЯКОВ

Кмет на Бургас от 18 май 1944 г. до 25 септември 1944 г.

След неочакваната смърт на д-р Дянко Пръвчев през януари 1944

г. на неговото място е назначен инж. Коста Проданов Киряков.

Коста Проданов е роден през 1889 г. в Бургас.

От м. януари 1944 г. инж. Коста Проданов е кмет на Бургас. Той

продължава да работи в стила на предишните кметове - инж. Атанас

Сиреков и д-р Дянко Пръвчев.

През м. август 1944 г., безсилен да се противопостави на

началниците си и подава оставка.След национализацията на

предприятията му през 1948 г. работи известно време като

ръководител на строителен обект към Стройобединение – Бургас.

Починал на 1. IV. 1956 г. от мозъчен инсулт.
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др НИКОЛА КАРАМБОЛОВ

Кмет на Бургас от 17 ноември 1944 г. до 2 януари 1948 г.
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МИНЧО ДОЙЧЕВ МИНЧЕВ

Кмет на Бургас от 11 март 1948 г. до 6 юни 1949 г.

Минчо Дойчев Минчев е роден на 20 август 1910 г. в Сливен.

От 1944 г. до 1947 г. е председател на Областния комитет на

БРП/к/.През 1948 г. е избран за председател на ИК на Градския народен

съвет в Бургас, а от 1949 г. до 1950 г. е председател на Окръжния съвет.

Като народен представител в XXVI ОНС е член на бюрото на

парламентарната комисия на БКП, член на парламентарната комисия на

Министерството на правосъдието и Бюджетната комисия.Във Великото

народно събрание е член на комисията на Министерсвото на

правосъдието и секретар на парламентарната група на БКП, член на

комисията на Народното събрание на ОФ по изработване на

конституцията.

Минчо Минчев е секретар на Президиума на Народното събрание

през периода 1950-1958 и 1962 - 1971 г., след което се пенсионира. Той

е главен прокурор на НРБ 1952-1962 г., секретар на Държавния съвет

през 1972-1976 г. и член на УС на Съюза на юристите в Бургас.

Умира в София.
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СТАЙКО КОЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

Кмет – председател на ИК на ГНС на Бургас

от 6 юни 1949 г. до 29 август 1949 г.

Стайко Колев Неделчев е роден на 18 май 1914г. в с. Близнец-

Новозагорско.

От 1939 г. се установява в Бургас. От юни 1949г. до август 1949г. е

председател на ИК на Градския народен сдъвет. През периода 1949-1951г.

учи и завършва Висшата партийна школа при ЦК на КПСС в Москва.

Завръща се отново в Бургас и е избран за председател на ИК на ОНС. На

този пост е до 1963 г.

Посланик е на България в Чехословакия през 1963 - 1969г. и в Либия

1969 - 1972г.От 1972 г. до 1974г. е на работа в Министерството на

външните работи, след което се пенсионира.

Във връзка с навършване на 70 години и за активно участие в борбата

против фашизма и капитализма и строителството на социализма Стайко

Неделчев е удостоен със званието “Герой на социалистическия труд” с указ

№ 4521 от 21 декември 1984 г.

Умира в гр. Бургас.
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НЕДЕЛЧО МАНОЛОВ РАЛЕВ

Кмет – председател на ИС на ГНС на Бургас

от 15 октомври 1949 г. до 30 октомври 1951 г.

Неделчо Манолов Ралев е роден през 1911 г. в град Малко

Търново.

От учредяването на народния съвет в Бургас е негов член,

след това подпредседател на Изпълнителния комитет, а от

октомври 1949 г. до октомви 1951 г. председател на

Изпълнителния комитет на Градския народен съвет.

Неделчо Ралев умира в София.
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НЕНЧО ТОДОРОВ МЕЧКОВ

Кмет на Бургас от 9 ноември 1951 г. до 1 юли 1955 г.

Ненчо Тодоров Мечков е роден на 27 ноември 1919 г. в село

Ичера - Сливенско.

На изборите проведени на 15 май 1949 г. е избран за

народен съветник, а на първата учредителна сесия за заместник -

председател на Градския народен съвет. От 9 ноември 1951 г. до 1

юли 1955 г. е председател на Градския народен съвет- Бургас.
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СТЕФАН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ

Кмет на Бургас от 24 септември 1955 г. до 13 януари 1956 г.

Стефан Добрев Димитров е роден на 9 март 1911 г. в

Свиленград. През 1913 г. семейството му се преселва в Бургас.

От месец октомври 1949 г. е секретар на Бургаския градски

народен съвет. През 1950 г.- 1951 г. завършва партийна школа в

София и се завръща в Бургас. От месец ноември 1951 г. до

септември 1955 г. и от януари 1956 г. до януари 1968 г. е

заместник - председател на градския народен съвет (Бургаска

община).

От м.септември 1955 г. до м. януари 1956 г. е председател

на градския народен съвет.

Умира на 9 март 1997 г. в Бургас.
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Инж. КОСТА НЕНЧЕВ ГРОЗДЕВ

Кмет на Бургас от 21 февруари 1956 г. до 5 април 1959 г.

Коста Ненчев Гроздев е роден на 23 декември 1907 г. в с.

Сигмен, Бургаско.

На 9 септември 1944 г. е на разположение на БКП с

назначение да се яви в Бургаската община.

След проведени избори през февруари 1956 г. на

тържествена сесия проведена на 17 февруари 1956 г., за

председател на ИК на ГНС е избран Костадин Пенчев Гроздев.

Инж. Костадин Ненчев умира на 1 септември 1978г. в

Бургас.
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ВЪЛЧО МИНЕВ ДЕЧЕВ

Кмет на Бургас от 13 април 1959 г. до 19 януари 1968 г.

Вълчо Минев Дечев е роден на 18 октомври 1915 г. в с.

Соколово - Карнобатско.

На изборите проведени на 5 април 1959 г. е избран за

председател на Изпълнителния комитет на Градския народен

съвет. На този пост е до 11 април 1968 г.

На учредителната сесия, проведена на 9 април 1959 г.,

Вълчо Минев прочита програмното си слово за перспективното

развитие на Бургас. В него, той си поставя за цел да издигне

Бургас като промишлен, търговски, риболовен, транспортен и

курортен град.
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инж. ХРИСТО САВОВ ВАСИЛЕВ

Кмет на Бургас от 26 април 1968 г. до 22 юни 1972 г.

Инж. Христо Савов Василев е роден в Бургас на 31 октомври 1921 г.

През 1965 г. му предлагат да стане кмет на Бургас, но той отказва. През

април 1968 г. на сесия на Градският народен съвет е избран за председател на

Изпълнителният комитет. На този пост е до 1972 г.

Годините, когато кмет е Христо Савов, са години на динамично развитие на

Бургас и превръщавено му в модерен град и голям стопански център на България

и Балканите.
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МАНОЛ ВАСИЛЕВ БОНЕВ

Кмет на Бургас от 11 юли 1972 г. до 22 февруари 1979 г.

Манол Василев Бонев е роден на 22 февруари 1931 г. в

Карнобат. От юли 1972 г. до февруари 1979 г. е председател на

Изпълнителния комитет на Градския народен съвет - Бургас.След

изтичане на мандата е назначен за генерален директор на

Строително-монтажния комбинат в Бургас.

Манол Бонев остава в спомените на бургазлии със своята

инициативност и трудолюбие.

Манол Бонев загива трагично при катастрофа,

изпълнявайки служебния си дълг на 10 октомври 1983 г. в Бургас.
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Инж. АТАНАС ПОПОВ

Кмет на Бургас от 27 април 1979 г. до 21 януари 1981 г.

КМЕТОВЕТЕ НА БУРГАС (1878 - 2006)
© Международен търговски и културен център •ГЕОПАН• 2006 г., текст и дигитален архив

© автори П.Димитрова, Ст.Пейков, 2006



КОНСТАНТИН СТАНЧЕВ

Кмет на Бургас от 23 декември 1981 г. до 28 ноември 1989 г.
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Инж. НИКОЛА ПЕНЕВ АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на Бургас от 8 декември 1989 г. до м.септември 1990 г.

Инж.Никола Пенев Александров е роден на 26 декември 1937 г. в с.Зидарово,

Бургаско.

На сесия на Общинския народен съвет, проведена на 8 март 1988 г. Никола

Александров е избран за председател на комисията по “Промишленост, търговия и

услуги”. През м. декември 1989 г. е избран за кмет на Бургас.

През месец август 1990 г. Никола Александров подава оставка, поради

излизане в пенсия и по здравословни причини. Голяма част от членовете на

Изпълнителния комитет гласуват оставката му, под натиска на улицата. Други

предлагат да бъде подадена колективна оставка.
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АТАНАС ГОСПОДИНОВ ДЕМИРЕВ

Кмет на Бургас от м.септември 1990 г. до м.април 1991 г.

Атанас Господинов Демирев е роден на 13 ноември 1930 г. в Хасково.

От 8 октомври 1990 г. е назначен за председател на Временната управа на

Община Бургас.

Атанас Демирев умира на 16 септември 1998 г. в гр. Бургас.
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инж. ПРОДАН КИРЯКОВ ПРОДАНОВ

Кмет на Бургас от 9 октомври 1991 г. до 13 ноември 1995 г.

Инж. Продан Киряков Проданов е роден на 24 август 1933 г. в Бургас.

След проведени избори през 1991 г. инж. Продан Проданов е избран за

кмет на Бургас от листата на Съюз на демократичните сили. На този пост е

до 1995 г..

Мандатът му протича тежко, провокиран от политическа неадекватност

и липса на средства.
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ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ 
 

Кмет на Бургас от 13 ноември 1995 до ноември 2007 г. 
 
 
 

Йоан Кирилов Костадинов е роден на 2 октомври 1947 година в Бургас. 
 

Избран е за кмет на Община Бургас на 13 ноември 1995 година. 
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