ОБЩИНСКИСЪВЕТ–БУРГАС
ПРОТОКОЛ
№ 42
Днес, 06.12.2010 год. /понеделник/, на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.32, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската
администрация на Община Бургас, в залата на Община Бургас, от 09:00 часа, се
проведе ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет по случай празника на
Бургас – НИКУЛДЕН.
От общ брой 51 общински съветници, на заседанието на 06.12.2010 г. присъстваха
срещу подпис 37 общински съветници, отсъстващи – Семир Хусеин Абумелих, Валери
Симеонов Симеонов, Валентин Кирилов Касабов, Делян Иванов Иванов, Гинка Москова
Дянкова, Мария Стоянова Петрова, Здравко Сталев Сталев, Ивайло Харалампиев
Стаматов, Деян Стойков Стойков, Ваклин Атанасов Стойновски, Венцеслав Стефанов
Чамурджиев, Георги Василев Манев, Вартерес Бохос Чулуян и Александър Киров
Бояджийски.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА:Добро утро, дами и господа. Откривам
тържественото заседание на Общински съвет Бургас. Моля станете на крака за химна
на Република България.
Прозвуча Химна на Република България и всички присъстващи в залата – общински
съветници, представители на общинска администрация, кметове на кметства в
съставните селища на Общината, граждани на Бургас, представители на печатни и
електронни медии в града, станаха прави.
Уважаеми дами и господа, преди да започнем работа по единствената точка от
дневния ред на днешното тържествено заседание на Общински съвет Бургас, бих
желала да поздравя присъстващите и уважили днешното заседание гости – Г-н
Димитър Николов – Кмет на Община Бургас, г-н Константин Гребенаров – областен
управител на Бургаска област, почетния консул на Русия г-н Тонко Фотев, генералния
консул на Русия във Варна г-н Салавьов. Също така виждам г-н Атанас Попов, един от
кметовете на Община Бургас, бившите кметове, но то всъщност бивши кметове никога
няма. Бих желала да поздравя и всички присъстващи в залата депутати от Бургаски
многомандатен избирателен район и представители на медиите, и колегите, разбира
се, общинските съветници.
В качеството ми на Председател на Общински съвет Бургас ви поздравявам с днешния
празник – Никулден. Нека Свети Николай, покровителят на моретата и морските хора,
да успокоява бурите в нашето ежедневие и не само в ежедневието на Общински съвет
Бургас, но и на нашия град. Смятам, че днес ние заставаме горди пред своите
съграждани с добре свършената работа през изминалата 2010 г. и би следвало да
поздравим екипа на администрацията на Кмета на Община Бургас, Общинския съвет за
това, което ние днес виждаме като промяна в нашия град. Искам да се обърна и към
всички присъстващи в залата, почетни граждани на Община Бургас. Радвам се и им
пожелавам те да работят със същия ентусиазъм за града си и съм щастлива, че в
забързаното темпо на живота, което ние имаме, техният труд наистина беше оценен от
Общинския съвет, който ги удостои с отличията на Община Бургас тази година. Сега
бих желала да дам думата на г-н Димитър Николов, Кмет на Община Бургас, за
приветствие към нашите съграждани.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ – Кмет на Община Бургас:
Уважаеми дами и господа! Скъпи съграждани!
Бургас празнува своя ден! Почита и своя светец – закрилник – Свети Николай
Чудотворец! Традицията продължава вече 18 години и показва, че Никулден за
бургазлии е най-обичаният празник в годината! Той е повод да изявим най-доброто,
най-светлото от себе си, да отворим сърцата си за позитивното, което ни обединява, а
и ни прави по-силни!
Имам вярата, че закрилникът на града ни ще бди над всички нас и ще ни пази от
бедствия и нещастия.
Бих искал да отправя към всички свои съграждани благопожелания за здраве, вяра и
оптимизъм, за повече радост и усмивки, повече поводи за удовлетворение и гордост,

повече прояви на обич, мъдрост и трудолюбие!
Да ни е честит празникът!
Също според традицията, на 6 декември добавяме и нови имена към списъка на
хората, които са гордост за нашия град! Званието „Почетен гражданин на Бургас” е
благодарност за положения от тях труд, за проявеното достойнство и чест, за приноса
им в развитието и утвърждаването на града ни през годините като един от водещите в
страната – град, съвсем наскоро обявен за най-добър за живеене!
Отправям към тях своите сърдечни поздрави и пожелания все така Бургас да бъде
тяхно вдъхновение, а последователите им да се множат!
Позволете ми от тази трибуна да благодаря на общинските съветници за отговорната
им работа през годината. За това, че въпреки трудностите и противоречията, бяха
взети много важни за нашия град решения. Положени са добри основи и от усилията и
добронамереността на всички зависи да реализираме докрай замисленото в името на
развитието на нашия град!
Бургас, въпреки кризата и стягането на коланите, въпреки препятствията и „препъни
камъните” в хода на нашата работа, върви уверено напред и се доказва като един от
националните центрове на икономическия растеж! Достатъчно е да спомена няколко
спечелени проекти по европейски програми. Община Бургас е единствената в страната,
спечелила тази година два проекта за финансиране по „Красива България”.
Благодарение на европейско финансиране се възстановява един от символите на
града – Морското казино, обновява се и Приморския парк. Предстои реализацията и на
проект за интегриран градски транспорт. След броени месеци Бургас ще има напълно
обновен модерен център. Вече се виждат и резултатите от работата по подобряване и
модернизиране на инфраструктурата. Не искам да влизам в подробности, но факт е, че
градът се променя с часове и дори най-големите скептици не могат да отрекат, че
промяната е към добро.
Използвам възможността да благодаря на бургазлии за подкрепата, търпението и
разбирането, което проявяват при осъществяването на причиняващите им неудобство
инфраструктурни проекти на града. Благодарности и на хората от общинската
администрация, които работят в екип, и дават всичко от себе си нещата да се случват,
въпреки трудните времена, в които живеем. Продължавам да бъда убеден, че когато в
управлението на една община се включват всички, когато всеки отделен човек има
съзнанието, че от него зависи в каква среда, в какво общество ще живее, когато се
отнася към изграденото като стопанин, ще има по-големи и по-бързи успехи!
Мечтая Бургас да остане най-предпочитания град за живеене и младите хора да не го
напускат! Които са го напуснали – да намерят основание да се върнат! Вярвам, че тази
мечта споделяте и всички вие и ще работим заедно, за да я осъществим!
Още веднъж – да ни е честит празникът!
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА:През изминалата 2010 г. Общински съвет
Бургас удостои 15 достойни бургазлии със своите отличия. С отличието „Почетен
гражданин на Бургас” са удостоени: Славейко Василев Василев, проф.д.т.н. Петко
Стоянов Петков, Радослав Александров Александров, Красимира Минкова
(посмъртно), проф.Румен Цонев, Никола Иванов Инджов, Юлия Огнянова, Никола
Димитров Гинов, Пейо Пантелеев Пантелеев, к.д.п.Спиридон Иванов Димитров,
Борислав Николаев Чакринов, Методи Андонов (посмъртно), Михаил Ангелов
(посмъртно), Янчо Георгиев Патриков. С плакет на Община Бургас е удостоен
к.д.п.Неделчо Делчев Донев.
Сега преминаваме към връчване на отличията на Община Бургас на удостоените с тях
бургазлии.
Г-н Славейко Василев Василев – През 1965 г. се установява в Бургаски драматичен
театър и до 1990 година е един от емблематичните актьори в неговата история. В
продължение на 15 години по съвместителство той изпълнява и длъжността режисьор
към предприятие „Културен отдих и украса". По негов сценарий и режисура се
провеждат десетки Нептунови тържества. Актьорът има многобройни участия като
водещ в развлекателни и музикални програми, общоградски концерти-спектакли,
тържества и ритуали.
Общински съвет - Бургас удостои г-н Василев със званието „Почетен гражданин на град
Бургас" по случай предстоящата му 80-годишнина и за приноса му за издигане на
духовния облик на града ни.
СЛАВЕЙКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н Николов, г-жо Маджарова ! Уважаеми

дами и господа общински съветници ! Приемете най-сърдечна, искрена признателност
и благодарност за удостоената голяма почетна награда. Като ви приветствам в големия
тържествен празник на гр. Бургас и ви от сърце желая най-вече здраве, крепко здраве и
живот. Да работите с всеотдайност за просперитета, за бъдещето на този прекрасен
град - Бургас. За да бъде между първите – първи, величествен, съвременен, красив
Бургас. На добър час.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: Да благодарим на г-н Славейко Василев за
изключително прочувственото обръщение към гражданите на града ни.
Със званието „Почетен гражданин на Бургас” е удостоен и проф. дтн Петко Стоянов
Петков. С повече от 40 години преподавателска и творческа дейност , проф. д.т.н.
Петко Стоянов Петков от 1990 г. до 2005 г. е избиран на ръководни длъжности в
Университета, два мандата е зам.ректор. Автор на над 400 научни статии в български и
международни списания, 11 учебника за студенти в областта на нефтопреработването,
със защитени присадки за гориво-смазочни материали.
Общински съвет - Бургас удостои проф. д.т.н. Петко Петков със званието „Почетен
гражданин на град Бургас" по случай 65-та му годишнина и за приноса му за издигане
на научния потенциал на града ни, както и ролята му в утвърждаването и развитието на
съвременните научни постижения в нефтопреработката и неговите технологии в
страната ни и света.
проф. ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ: Уважаеми г-н Гребенаров, уважаеми г-н Николов,
уважаема г-жо Маджарова ! Приемам това отличие като признание на бургаската
академична общност. Бургас, в продължение на 50 години, се устрои като град, в който
се обучават студенти, а това е много важно за един град, тъй като цветът на нацията
преминава през степените на обучение, включително и висшето образование. По този
начин много от бургазлиите остават в Бургас, а привличаме и други такива специалисти
в нашия град. С двата университета Бургас наистина вече е утвърден университетски
град. Приемам тази номинация също и като бургазлия, чиито корени до 9 коляно са в
Бургас. Един бургазлия, който през един човешки живот е видял, че Бургас беше до
Механотехникума, там бяха най-високите сгради, 3 етажни блокчета, а сега Бургас се
простира на такава огромна площ, че трябват часове на един човек , за да обиколи гр.
Бургас. Приемам тази награда с радост от този Общински съвет, който възобновява
изцяло Бургас. Това се вижда, независимо, че създават някои неудобства на
бургазлиите, но няма как. За да може да се строи , трябва да потраем малко.
Благодаря ви много.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: Със званието „Почетен гражданин на Бургас” е
удостоен г-н Радослав Александров Александров, главен треньор в Клуб по спортна
акробатика „Лукойл Нефтохимик" , гр. Бургас. От 1984 г. до сега постигнал като треньор
многобройни титли и медали от различни първенства на Европа и света, а именно: 40
златни, 39 сребърни и 8 бронзови отличия. Неговите национални състезатели ще
останат в историята на световната акробатика с отличните си резултати и с перфектни
изпълнения.
Общински съвет - Бургас удостои г-н Радослав Александров със званието „Почетен
гражданин на Бургас" по случай 60 годишнината му и за влаганите от него знания,
умения и опит за развитието на спорта ни, както и за запазване и издигане на престижа
на България в многобройните Европейски и световни форуми.
РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ: Драги г-н Николов, г-н Гребенаров, г-жа
Маджарова, дами и господа общински съветници ! Аз съм участвал в много призове, но
този за мен е един от най-важните. Той е изключителен, тъй като показва, че
ненапразно са постигнати всички тези резултати от моите възпитаници през годините,
специално в спорта „Спортна акробатика”. Аз мисля, че по-добре късно, отколкото
никога. Все пак това звание беше дадено и това признание е за работата не само на
мен, но и на всички онези хора, които участваха в подготовката на тези състезатели. Аз
съм имал удоволствието да работя с изключителни лица, които са много кадърни,
които действително показаха на целия свят, че българските състезатели са номер 1,
специално в нашия спорт, а и не само в нашия. По този начин ние правихме
постижения след постижения, не само за нашата страна, но и за нашия град. Много са
хората, които са участвали в тази подготовка, аз не искам да казвам имена. Тук,
например, между общинските съветници има един господин, който се нарича Евтим

Цинцарски. С него сме работели през годините също. Той е бил председател на
управителния съвет и с този изключително рутиниран човек също сме постигали много
сериозни резултати, за което искрено му благодаря. Още веднъж искам да ви кажа, че
това изключително признание е много голяма гордост не само за мен, но и за спорта
„Спортна акробатика”, изобщо за българския и бургаския спорт. Благодаря ви.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА:Със званието „Почетен гражданин на Бургас” е
удостоена г-жа Красимира Минкова. Работила като драматург на Бургаския театър 25
години - от 1965 до 1990 година. Театровед по образование, блестящ аналитик, пишещ
театрален критик с над 200 статии, публикувани в централния и местния печат.
Приживе издава една забележителна книга - „Следата", посветена именно на
бургаските театрални дейци.
Общински съвет - Бургас удостои г-жа Красимира Минкова посмъртно със званието
„Почетен гражданин на град Бургас" за приноса й за развитието на ДТ „Адриана
Будевска" и на театралното дело в Бургас.
АНА МИНКОВА - дъщеря на КРАСИМИРА МИНКОВА: Благодаря от името на цялото ми
семейство на Общинския съвет и на Община Бургас в лицето на Кмета, г-н Николов, за
удостояването с голямата награда посмъртно на Красимира Минкова. Благодаря ви.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА:Със званието „Почетен гражданин на Бургас” е
удостоен Румен Цонев. Проф. Румен Цонев е композитор, диригент и музикален
теоретик, ръководител на департамент „Театър" в Нов български университет,
ръководител на катедра по музика в НАТФИЗ „Кр. Сарафов". Автор на музиката за над
180 театрални спектакъла към игрални, документални и анимационни филми, както и
на произведения за музикален театър. Гостуващ професор в Парижкия университет Сорбоната, в Националната консерватория за драматично изкуство в Париж, Лионската
консерватория, Консерваторията за полифонична музика в гр.Тур, както и в Кралския
колеж за музика, Лондон. Основател и главен диригент на Френския вокален ансамбъл
за православна музика. Удостоен с множество награди, включително с наградата на
Съюза на българските артисти „Икар" за цялостен принос към българския театър.
Общински съвет - Бургас удостои Проф. Румен Цонев със званието „Почетен
гражданин на Бургас" за изключителните му постижения в музикалното изкуство и
приноса му за издигане авторитета на българското изкуство и на Бургас в световен
мащаб, и във връзка с неговата 60 годишнина.
РУМЕН ЦОНЕВ: Уважаеми г-н Николов, дами и господа общински съветници, скъпи
съграждани. Изключително се вълнувам от тази награда. Може би чухте, че не за първи
път получавам награда, но тази ми е особено скъпа. В такива моменти обикновено
използваме да говорим за себе си. Аз ще постъпя по друг начин. Искам да се чуят
имената на моите родители Иван и Катя Цоневи, които бяха едни прекрасни хора,
които нямаха нищо общо с музиката и с изкуството, но ми дадоха свободата. Искам да
се чуят и имената на някои от моите учители, защото всички те са или от Бургас, или са
свързани с Бургас. Всичко, което съм направил, е благодарение на тях. Ще започна с
моята първа учителка Златка Миткова, с моята първа учителка по цигулка Теменуга
Кирова, дългогодишния концерт-майстор на Бургаската филхармония, с великолепния
педагог Иван Христов, с енергичната и незабравима Милка Стоева, ще мина през
проф. Иван Вулпе, моя учител в Музикалното училище по дирижиране и с най-големия
учител в моя живот, изключителния български композитор проф.Лазар Николов от
Бургас. Накрая, аз не мога да дам нещо за моя град освен да си гледам добре работата
и да ви обещая, че както първия път моя спектакъл „Ритъмен блус” беше в Бургас, сега
в момента съм пред премиера, обещавам ви първото гостуване да бъде в моя роден
град Бургас. Благодаря ви за вниманието.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА:Със званието „Почетен гражданин на Бургас” е
удостоен Никола Иванов Инджов. В творческата му биография има 10 престижни наши
и чуждестранни литературни награди. Първата му стихосбирка „Предчувствие" е
отпечатана през 1959 г. и показва Никола Инджов като творец, който разчупва до
голяма степен клишетата и догмите на тогавашната литература. От тогава до днес е
издал 13 книги с поезия, 4 романа, 12 тома есеистика и публицистика, 7 книги с
преводна поезия и един четиритомник избрана поезия. В последните години се изявява
като публицист с остро безкомпромисно перо.

Общински съвет - Бургас удостои поета Никола Иванов Инджов със званието „Почетен
гражданин на Бургас" по случай 75 - годишнината му и за винаги действената му
връзка с Бургас, отношението му към съдбата на тракийските българи и
литературния му авторитет. Честит имен ден ! Честит имен ден на г-н Никола Инджов.
За съжаление мисля, че той не успя да присъства днес в залата. Вие сте сина му,
заповядайте.
Със званието „Почетен гражданин на Бургас” е удостоена Юлия Огнянова,
театровед, режисьор и педагог. Създала повече от сто постановки в различни градове
на страната и чужбина. Част от славната четворка Юлия Огнянова, Вили Цанков, Леон
Даниел и Методи Андонов , които работят заедно в Бургас през 1957- 1960 год. и
създават едни от най-добрите български актьори, режисьори, драматурзи ,
композитори.
Носител е на множество международни награди за създадените от нея постановки и
спектакли. Носител е на АСКЕЕР за цялостната си творческа дейност.
Общински съвет - Бургас удостои г-жа Юлия Огнянова със званието „Почетен
гражданин на Бургас" за приноса й за развитието на бургаския и българския театър и
култура. Г-жа Емануилиду ще получи наградата от името на г-жа Огнянова.
РУМЯНА ЕМАНУИЛИДУ: Преди всичко искам да предам думите на Юлия Огнянова.
Първо благодарността й към Кмета на гр. Бургас, г-н Димитър Николов, г-жо
Маджарова, г-н Гребенаров, общинските съветници и гражданите на Бургас за
благодарността за това отличие. Да ви изкажа поздравленията за празника на Бургас и
нейната надежда, че както по тяхно време, театъра на единомишлениците, са били
винаги заедно, театрали, музиканти, поети, художници и тяхната публика, гражданите
на Бургас и тук са идвали като на поклонение от цялата страна да ги гледат, а те
толкова различни творци по политически убеждения, по характер, по творческа нагласа
ръководени от Юлия Огнянова, Методи Андонов, Вили Цанков. Макар и някога с
продължаващи часове спорове са стигали до единомислие и след това винаги на
афишите техните имена са излизали заедно. Първо името на този, който прави
постановката, а след това на тримата след него. Като по този начин те са
свидетелствали, че никой не може да ги разедини и че те са единомишленици, и са
направили много за издигане на културата на Бургас, и на българския театър. За това
нейната надежда е и днес този техен пример да бъде следван. Това ръководство на
града наистина направи Бургас най-добрия град за живеене, то нека да му се помогне и
заедно да го направим. Благодаря още веднъж от нейно име.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА:Със званието „Почетен гражданин на Бургас” е
удостоен Методи Андонов /посмъртно/. Също част от т.нар. „Великолепна четворка" на
Театъра на единомишлениците в Бургас - Юлия Огнянова, Вили Цанков, Леон Даниел и
Методи Андонов , които работят заедно в Бургас през 1957-1960 год. и създават едни
от най-добрите български актьори, режисьори, драматурзи , композитори. Работил като
режисьор и директор на Бургаския театър. Заслужил артист. Преподавател по
режисура във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов". Носител на първа награда на фестивала
„Златна роза" във Варна, кинофестивала в Делхи. Режисьор на емблематичния филм
„Козия рог".
Общински съвет - Бургас удостои г-н Методи Андонов (посмъртно) за приноса му за
цялостния културен облик на града ни. Наградата му ще получат неговите дъщери.
Заповядайте.
МИЛЕНА АНДОНОВА - дъщеря на МЕТОДИ АНДОНОВ: Уважаеми дами и господа,
благодарим за тази изключителна чест. Методи Андонов би бил изключително горд, че
е почетен гражданин на Бургас. Периодът в Бургас за нашето семейство е
изключително важен, не просто защото нашите родители тук са се оженили, тук се е
родила сестра ми. Не защото с любов свързват този град, просто тогава Бургаският
театър е бил събитие всеки божи ден, всеки божи час и това, че Бургас има памет и
съживява спомена за тези велики дни на Бургаския театър, за мен е гаранция, че има и
бляскаво бъдеще,защото културната памет задава едни високи критерии и амбицира.
Пожелавам успех от тук нататък още по-голям и театрален и всякакъв на Бургас.
Позволете ми в доста критичен момент на българското кино, финансово критичен, да
се обърна към Бургас и то във ваше лице, с едно предложение. В цяла Европа
културните градове стожери правят фондове за кино и това наистина е практика в

Западна, в Средна, вече и в Източна Европа. Защо Бургас да не бъде пръв сред
българските градове?
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА:Със званието „Почетен гражданин на Бургас” е
удостоен Никола Димитров Гинов, художествен ръководител на самодейни колективи:
Детски танцов ансамбъл „Радост" при Общински детски комплекс - Бургас и Младежки
танцов ансамбъл „Емона" при Младежки културен център - Бургас. Висока заслуга за
десетките спечелени награди от танцьорите на двата самодейни колектива се дължат
изцяло на г-н Никола Гинов и неговия професионализъм.
Общински съвет - Бургас удостои г-н Никола Гинов със званието „Почетен гражданин
на Бургас"за приноса му за популяризирането на българския фолклор и развитието му
в гр. Бургас и в цялата страна . Честит имен ден !
НИКОЛА ДИМИТРОВ ГИНОВ: Уважаеми г-н Николов, уважаеми г-н Гребенаров, г-жа
Маджарова, дами и господа! Искам да благодаря за високата чест от името на всички
знайни и незнайни танцьори и хора, които съхраняват българщината. Благодаря на
всички, които ми оказаха тази висока чест и от името на всички деца и младежи искам
да обещая, че българинът ще си остане българин, защото обича българското.
Традициите на българина трябва да се запазят и съхранят, защото не може една нация
без корени, а те именно излизат от фолклора. Благодаря ви.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА:Със званието „Почетен гражданин на Бургас” е
удостоен Пейо Пантелеев Пантелеев. През тази година бургаският поет, артист и
художник Пейо Пантелеев навърши 65 години. Личност, свързана със специфичната
творческа атмосфера на нашия град, имаща съществен принос за създаването и
популяризирането на неповторимата артистична и бохемска атмосфера на Бургас.
Оценявайки неговата дейност като ръководител на художествената самодейност в
Дома на културата на нефтохимика, участник в създаването на театъра на
нефтохимиците, създател на едно от първите студия за пантомима в страната през
периода 1972-1978, 30 годишния му творчески живот като актьор в куклен театър и
неговото цялостно присъствие в културния живот на града ни, Общински съвет - Бургас
удостои Пейо Пантелеев със званието „Почетен гражданин на Бургас". Заповядайте, г-н
Пантелеев.
ПЕЙО ПАНТЕЛЕЕВ ПАНТЕЛЕЕВ: Уважаеми приятели, за втори път влизам за тези
десетки години в тази сграда. Първият път беше, когато сключих брак. Бях войник, бях
в отбора по баскетбол в армията, бях на лагер в Айтос и аз се качих на автостоп на
един камион, който беше пълен с огромни камъни. Защо ли, къде ли го носиха? Там,
щръкнал, върху тези камъни, пристигнах с войнишката униформа, с нашите онемели
родители, които си казваха : На 18 години къде се жените? След това седнахме тук в
ресторант „Свобода”, който го помни. По едно безалкохолно, по един билет ни купиха и
отново на автостоп за Айтос. Като баскетболист не можах да спечеля олимпийска
титла. Като артист не можах да спечеля Оскар, но като човек спечелих най-голямата
награда в своя живот, честта да бъда удостоен за почетен гражданин на най-великия
град на тази земя. Бях в Америка и в Канада, обаче защо така не го отчитам като
грешка, че не останах там? Върнах се тук, при корена си, където са погребани майка ми
и баща ми. Приготвил съм една реч, всеки да си отдели по половин час време. Това е
моето най-ново стихотворение, което посвещавам на всички, които обичат Бургас, поне
толкова, колкото го обичам аз.
„Роден съм аз естествено в Бургас на ул. Оборище 13.
Берлин капитулирал в този час, 45-та в 0 и 15.
Порутената къща на голата земя
две черги мама там постилаше на кръст.
Баща ми печка палеше и кашляше в дима
и стопляше душите ни, и глинестата пръст.
Миришеше на хляб, на зелева чорба.
Зимата рисуваше вълшебства по стъклата,
а циганката стара с празната торба ни плашеше,
почуквайки с тояжка по вратата.
После изведнъж черницата навън набъбваше от плод,
от косери и врани.
Опитвам от тогаз на яве и на сън

дървото да обгърна с детските си длани.
Изтече цяла вечност, изминах много път,
откакто таз черница черна обикалям.
Не стигнах корена, не стигнах и върхът,
но продължавам дните да търкалям.”
Благодаря ви и извинявайте за ценното време, което ви отнех. Дано никога да не ви
разочаровам.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: К.д.п. Спиридон Иванов Димитров.
Капитан Спиридон Димитров е достоен пример за подражание на поколения моряци.
Целият му съзнателен живот е отдаден на морската професия, повече от 50 години, от
редови моряк до капитан далечно плаване. Един от най - авторитетните капитани в
историята на Българския морски флот, преминал по всички ширини и дължини на
световния океан.
Общински съвет Бургас удостои Капитан Спиридон Димитров със званието „Почетен
гражданин на Бургас" за неговия принос за разрастването и утвърждаването на
Българския морски флот. Честито!
К.д.п. СПИРИДОН ИВАНОВ ДИМИТРОВ: Уважаеми дами и господа, разрешете ми да
благодаря на ръководството на Община Бургас за голямата чест , с която съм
удостоен, да бъда почетен гражданин на гр.Бургас. Аз съм в Бургас от 45-та година,
Бургас расна и порасна пред мен, от 46-та година съм почнал своята дейност като
моряк. Първите ми приноси към Бургас са носене на павета от Атия за Бургас и за жито
от Каварна и Балчик за мелниците на гр.Бургас. След 60-та година съм по танкерите и
30 години плавах като танкерист, предимно в Средиземно море, Черно море и носехме
земно масло за завода на Бургас. Така изкарах 45 години на море, сега, да съм жив и
здрав, карам 90-та, ако мога да изкарам 100-те, ще бъда щастлив. Бъдете живи и
здрави, благодаря за вниманието!
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: Борислав Николаев Чакринов.
Борислав Николаев Чакринов работи като режисьор в ДТ „Адриана Будевска" и създава
едни от най-запомнящите се спектакли на Бургаската сцена. От 1999 г. е директор на
ДТ „Адриана Будевска" - Бургас. Създател на една от емблемите в културния живот на
гр. Бургас - Международния театрален фестивал „На брега". От 2003 година, със
съдействието на Борислав Чакринов, е създаден и едноименният Филмов фестивал
„На брега", на който бяха представени в гр. Бургас и най-добрите филми от София
филм фест. С годините тези два фестивала промениха културния облик на града ни.
Общински съвет Бургас удостои Борислав Николаев Чакринов със званието „Почетен
гражданин на Бургас” за неговия изключителен принос за театралния и културен живот
на града ни. Заповядайте, г-н Чакринов!
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЧАКРИНОВ: Ще се опитам да бъда съвсем кратък, наистина за
мен е въпрос на огромна чест, аз възприемам тази награда не лично, а като част от
усилието на целия театър да продължи създаване на митология около театъра
„Адриана Будевска” и на възможността тя да бъде, този театър да бъде един от
поводите за бургаския шовинизъм. Надявам се това да продължи в годините. За себе
си мога само да кажа, че дълго време на гарата в Бургас, когато слизах от влак, се
чудих, дали си отивам или се връщам. Последните години вече знам, че когато сляза
на гарата , вече знам, че се връщам. И съм щастлив, че се връщам! Благодаря ви още
веднъж.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: Михаил Ангелов – посмъртно.
Завършил Художествената академия в София при професорите Борис Митов и Дечко
Узунов с отличие. Член на СБХ от 1954 г., а на групата на бургаските художници от
1946 г. От 1960 г. работи в Учителския институт като старши преподавател, а от 1970 г.
оглавява катедрата по изобразително изкуство в института. Има пет самостоятелни
изложби в Бургас, многобройни участия в национални изложби. Участвал е в
международни изложби в Москва, Букурещ и др. Над 20 негови творби са притежание
на Бургаската художествена галерия. Негови стенописи има в няколко бургаски
училища, църкви, на стената на приказките в Морската градина. С над 100 публикации,
автор на Технологически наръчник по изобразителни изкуства. В началото на идната
година се навършват 10 години от неговата смърт.

Предвид големите му заслуги в развитието на културния живот на Бургас, бе удостоен
със званието „Почетен гражданин на Бургас" посмъртно. От негово име наградата ще
получи синът му.
ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ - син на МИХАИЛ АНГЕЛОВ: От името на моето семейство
благодаря на Община Бургас за най-високото отличие! Ако беше жив баща ми , много
щеше да се радва! Сигурен съм! И да го рисува града! И наистина трябва да потърпим,
за да стане по-хубав града. Благодаря.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: Г-н Янчо Георгиев Патриков.
Започва спортната си дейност още от най-ранна възраст - в отбора „Черноморец" Бургас. През периода до 1992 г. допринася за завоюването на олимпийски, световни,
европейски и турнирни титли от българските състезатели по свободна борба, както и
сам е носител на многобройни престижни награди . През 1995 г. Янчо Патриков се
завръща в Бургас и допринася активно за разгръщането на богата спортна дейност,
като председател на секция „Борба" във ФС „Черноморец", член на УС на федерацията
по борба, отговорник за армейските спортни клубове в България.
Общински съвет - Бургас удостои Янчо Патриков със званието „Почетен гражданин на
Бургас" за приноса му за развитието на спорта, на българската борба на европейско
,световно и олимпийско ниво. Честито, г-н Патриков!
ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ: Г-жо Маджарова, г-н Николов, г-н Гребенаров, господа
общински съветници, ако знаете какво изпитах в началото на откриването, когато
станах за химна, почувствах се много горд. Отдавна не бях слушал химна и да стоя
така, стана ми много приятно и се чувствам горд. През целия си живот съм получавал
много награди, много пъти ми е свирил химна, морални и материални награди, но това,
което днеска аз получавам, много се чудих преди да дойда, това нещо е една много
голяма награда за хората , с които съм започнал да тренирам, моите треньори. Тази
награда е за партньорите ми, с които аз съм тренирал, признание за моите ученици,
които поеха пътя и станаха олимпийски шампиони и продължават да носят славата на
България. За това аз приемам тази награда с удоволствие, пожелавам на Бургас, на г-н
Николов, тъй като сте град първи, най-добрият град за живеене, както е започнал , да
завърши сградата за спортното училище и да направи така, че нашите деца и внуци да
могат да спортуват, а не да ходят по заведения, на компютри или да ходят в Стара
Загора на училище, във Варна, в Ямбол и Сливен, а да бъдат при нас. Благодаря на
всички, радвам се, че съм удостоен с това звание.
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: К.д.п. Неделчо Делчев Донев е от поколението
морски кадри, извършили решителен прелом в родното корабоплаване, участвали в
разрастването и утвърждаването на Български морски флот и допринесли за
признанието на страната ни като авторитетна морска държава през 60-те и 70-те
години на миналия век. Значим е неговият принос за утвърждаването на Българския
танкерен флот със седалище гр. Бургас като най-впечатляваща структура в
обединението „Воден транспорт".
Общински съвет - Бургас връчва плакет на к.д.п. Неделчо Делчев Донев .
К.Д.П. НЕДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ ДОНЕВ: Уважаеми дами и господа, приемам това отличие
като израз на внимание, уважение и почит към благородния труд на всички морски
труженици на гр. Бургас. Още веднъж, благодаря!
Председател СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: И така, уважаеми гости, уважаеми съграждани,
това бяха достойните бургазлии, които тази година бяха удостоени с отличията на
Община Бургас за техния значителен принос в развитието на града ни.
С това закривам тържественото заседание на Бургаски Общински съвет. Пожелавам на
всички весели празници! Бъдете живи и здрави!

ПРОТОКОЛИСТ:
(Ж. Господинова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Сн.Маджарова)

