ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

ПРОТОКОЛ
№ 42
На 6 декември 2006 година (сряда), град Бургас, в съответствие с
изискванията на чл.23, ал.2, 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, в Голямата зала на Община – Бургас от 9:00 часа, се проведе
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет, послучай празника
на Бургас – НИКУЛДЕН.
В празнично украсената зала в сградата на Общината, в присъствието
на всички общински съветници, представители на Общинска
администрация, ръководители на общински фирми и предприятия, много
граждани и гости на Бургас, точно в 9.03 часа прозвучава химна на
Република България.
/Всички в залата станали прави на крака, изслушват
химна на Република България/
Председателят на Общинския съвет – ЛЕНА БАХЧЕВАНОВА,
застанала на трибуната пред микрофона, посочи:
Добро утро!
Добре дошли и честит празник на всички наши гости!
Искам да ви пожелая да бъде благословена любовта към
добротворчеството във всеки един от нас, за да бъде прекрасен град Бургас,
който днес има празник!
Откривам тържествено заседание на Общинския съвет, което има една
единствена точка и тя е: ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ, КОИТО СА
ПРИЕТИ
С
РЕШЕНИЕ
НА
ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ,
ЗА
УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН” НА
ЛИЧНОСТИ, КОИТО СА СВЪРЗАЛИ СВОЕТО ИМЕ С НАШИЯ
ГРАД БУРГАС, КОИТО СА ДОПРИНЕСЛИ МНОГО ЗА ТОЗИ ГРАД
И НА КОИТО НИЕ ДЪЛЖИМ МНОГО.
Преди да връчи наградите Кметът, давам му думата за приветствие
към Вас, нашите гости и към всички граждани на град Бургас.
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ЙОАН КОСТАДИНОВ – кмет на Община Бургас:
Уважаеми съграждани!
Уважаеми общински съветници!
НИКУЛДЕН се превърна в един от най-тачените бургаски морски
празници. Той се наложи бързо, но трайно в нашия живот, защото много
точно отразява нашата неповторима бургаска атмосфера и духовност.
Независимо къде е преминал живота на мнозина от нас, ако помним
началото и пазим жив корена, покълнал на брега на най-големия, ще кажа, и
най-красивия черноморски залив, животът ни винаги ще бъде по-различен.
Понякога може да преобладава, разбира се, соленият вкус на морето, да
скърца пясък между зъбите, но със сигурност тай ще е ярък и свеж, като
бургаския бриз. Защото вярвам, че когато е било началото на стария Пиргос,
тогава е заложена една забележителна енергия, с която са благословени
градът и хората, които се раждат в него.
Ние винаги сме се чувствали граждани на света и колкото
самонадеяно да ви прозвучи, промяната, която очаква България от 1 януари
2007 година, вече от доста време е започнала в нашия град.
Бургас е стъпил здраво в сърцето на Стара Европа в Брюксел. Още
преди години той беше отличен между 1600 други градове с европейските
критерии. А това, което ни очаква в бъдеще, няма значение дали то ще стане
след пет или след повече години, но повярвайте ми, Бургас ще бъде
икономическата столица на нашата страна.
Днес обаче е празник и нека да запазим това настроение. Винаги ще
твърдя, че да се родиш край морето е една привилегия. А да си бургазлия е
нещо, като доживотна гаранция за дух, талант и сила.
Днес, по традиция ние пак ще отличим хора, които са работили и ще
работят за Бургас. Искам да ги поздравя с почетното звание и да кажа, че
градът ще разчита на тях. Надяваме се, че където и да сте Вие, ще
продължавате да работите за почетното звание – “БУРГАЗЛИЯ”!
На празника на нашия град – НИКУЛДЕН, пожелавам на всички
здраве, благополучие и силата на морски хора. Нека запазим вярата, че
светецът, който сме избрали за патрон на града, все така ще напътства
нашия живот и нашите мечти. Благодаря Ви! /бурни аплодисменти в залата/
Председател Л.Бахчеванова: Позволете ми да поканя г-н Областния
управител – Любомир Пантелеев. Заповядайте при нас, г-н Областен!
Освен Областния управител наш гост е г-н Румен Ангелов – народен
представител.
Наш гост е и генералният консул на Руската Федерация г-н Анатолий
Щелконов! Благодаря за вниманието и уважението! /бурни аплодисменти в
залата/
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А сега поканвам г-н Кметът да връчи наградите на удостоените със
званието “Почетен гражданин на Бургас” личности, като в реда, по който
ще ги назовавам няма нищо друго, освен поредност на нашите решения.
Със свои решения през 2006 година, Общинският съвет удостои с това
изключително за мене признание, званието “Почетен гражданин на град
Бургас”, г-н СТЕФАН ЛАЛЧЕВ – дългогодишен диригент, - /бурни
аплодисменти в залата/ - административен ръководител и музикален
деятел, за неговият принос в културния живот на град Бургас. Заповядайте!
/Бурни аплодисменти в залата – Кметът Й.Костадинов връчва
наградата и букет цветя на г-н Стефан Лалчев/
Г-н СТЕФАН ЛАЛЧЕВ:
Изключително много съм развълнуван и искам да изкажа моята
благодарност към бургаската общественост и бургаските ръководители за
високото призвание и признание, което ми се гласува и което е една от найголемите награди, които съм получавал през живота си. Благодаря! /бурни
аплодисменти в залата/
Председател Л.Бахчеванова: Г-жа ТОДОРКА ВАРИЕВА – балетен
педагог и балетмайстор, - /бурни аплодисменти в залата/ - за нейният
безценен принос във възпитанието и изграждането на поколения млади
балетисти на град Бургас!
/Бурни аплодисменти в залата – Кметът Й.Костадинов връчва
наградата и букет цветя на г-жа Тодорка Вариева/
Г-жа ТОДОРКА ВАРИЕВА:
Радвам се, че работа ми беше моята детска мечта и беше най-хубавото
нещо в живота ми! /Бурни аплодисменти в залата. Областният управител
Л.Пантелеев от своя страна поздравява г-жа Т.Вариева/
Председател Л.Бахчеванова: С решение на Общинския съвет през
2006 година със званието “Почетен гражданин на град Бургас” бе удостоен
г-н ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ – поет и общественик, - /бурни аплодисменти в
залата/ - издал повече от 60 книги поезия, носител на много международни
отличия, с огромни заслуги за развитието на поезията в нашия град.
/Бурни аплодисменти в залата – Кметът Й.Костадинов връчва
наградата и букет цветя на г-н Любомир Левчев/
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Председател Л.Бахчеванова: Със свое решение Общинският съвет
удостои със званието “Почетен гражданин на град Бургас”, с огромно
съжаление казвам “посмъртно” – АГОП МЪГЪРДИЧ МЕЛКОНЯН –
писател, драматург, публицист, преводач и издател. През целият си жизнен
и творчески път Агоп остана свързан със своя роден град Бургас.
Позволете ми малката спекулация с мястото, което заемам, да споделя
с Вас една мисъл на Агоп, нека тя стане Ваша пътеводна звезда, ако мога
така да се изразя, но Агоп твърдеше, че “Светът ще стане едно чудесно
място за живот, за живеене, ако у всеки нас има потребност да доказваме не
силата на разума, а добротата на разума.”
Наградата за Агоп ще получи неговият брат Мелкон Мелконян.
Заповядайте г-н Мелконян!
Кмет ЙОАН КОСТАДИНОВ: /преди да връчи наградата/
Г-жо Председател, ако ми позволите, да почетем с едноминутно
мълчание кончината. /Всички в залата, станали прави, с едноминутно
мълчание почитат паметта на Агоп Мъгърдич Мелконян/. Благодаря Ви!
/Кметът Й.Костадинов връчва наградата на удостоения “посмъртно”
с почетното звание Агоп Мелконян, на брат му г-н Мелкон Мелконян/
Г-н МЕЛКОН МЕЛКОНЯН:
И аз бях решил да кажа няколко думи, които щяха да прозвучат много
“Prodomo sya”, но сега не е време да се говори за своя дом. Плюс това
взехте, че ме сложихте да седна до един жив класик на българската
литература и знаете ли, това отношение на Вас и на целия Бургас към
литературата ми навя един спомен от детството, когато гледах филма
“Чудният свят на Братя Грим”. Спомняте ли си Вилхелм и Якоб Грим? И
двамата са научни работници в областта на правото. Но докато Вилхелм се
занимава със сериозна наука, Якоб пише детски приказки. И цяла Германия
децата следят подлистниците на вестниците всеки ден да излизат новите
приказки на Братя Грим, защото Якоб е подписвал приказките от името на
двамата братя. И много е силна финалната сцена, знаете ли?
Академиците в Берлин решават на Вилхелм да му присъдят званието
“Академик” и го канят в Берлин да си получи наградата. И когато влакът
навлиза в перона на Берлинската гара, те съзират двамата братя от
прозореца, трима мастити учени с черните академични тоги с триъгълните
шапки и тогава, като вижда как го посрещат, Якоб казва: “Моля ти се, кажи
им, че съм ти брат!” А в това време се чул един шум, една глъчка и цялата
гара се напълни с децата, на целият Берлин се бяха изсипали. И тогава
Вилхелм казва на брат си: “Моля ти се, кажи на тези деца, че съм ти брат!” /бурни аплодисменти в залата/
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Много бих искал тая награда да беше я получил брат ми, а аз да кажа:
“Кажи им, че съм ти брат!” Благодаря! - /бурни и продължителни
аплодисменти в залата/
Председател Л.Бахчеванова: Със звание “Почетен гражданин на
град Бургас” беше удостоен и г-н ЦВЕТАН ИВАНОВ ПОПОВ – именит
български треньор по бокс, награждаван многократно с диплом, грамота,
медал за спортна слава и за заслуги към българския бокс. - /бурни
аплодисменти в залата/ Заповядайте!
/Бурни аплодисменти в залата – Кметът Й.Костадинов връчва
наградата и букет цветя на г-н Цветан Попов/
Г-н ЦВЕТАН ПОПОВ:
Благодаря за признанието на бургаската общественост за моя 45годишен труд и работа за прославата на град Бургас и България! - /бурни
аплодисменти в залата/
Председател Л.Бахчеванова: Г-жа Евдокия Симеонова! - /бурни
аплодисменти в залата/ За нейният изключителен принос в бургаската
журналистика и послучай навършване на кръгла годишнина, с вечно младия
дух! /Гласове от зала: “Браво, браво”!/
/Бурни аплодисменти в залата – Кметът Й.Костадинов връчва
наградата и букет цветя на г-жа Евдокия Симеонова/
Г-жа ЕВДОКИЯ СИМЕОНОВА:
Уважаеми г-н Кмете!
Уважаеми г-жо Бахчеванова!
Уважаеми г-н Пантелеев!
Уважаеми дами и господа!
Щастлива съм, че днес заставам пред Вас, много спокойна и много
горда, защото мисля, че отвоювах името си през всичките тези години на
достоен и честен човек. Искам преди всичко от тази трибуна да благодаря на
инициативния комитет, който предложи моята кандидатура, от 7 човека,
подкрепен от интелектуалци, артисти, журналисти, юристи, художници,
лекари, още 27 човека. Благодаря Ви!
Благодаря и на Общинския съвет, който подкрепи моята кандидатура с
пълно болшинство – от 36 гласували 36 в залата, което за мене е една крачка
напред по пътя към демокрацията, защото това гласуване показа, че когато
трябва няма цвят, няма партийна принадлежност. Благодаря на общинските
съветници за това!
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А сега искам да кажа само няколко думи за себе си. Аз работя вече 46
години като журналистка, от които 30 в този град. По едно стечение на
обстоятелствата, да благодаря на съдбата, че ми позволи да живея в този
град до морето, където се раждат много духовни хора. И както великият
мислител Декар казва: “Дайте ми материя и вода и аз ще създам свят”, така
мисля, че този свят ние създаваме тук, всички заедно, до морето!
Животът никога не ми е предлагал съблазни и кой-знае какви
леснотии. Напротив, моят живот, изминалият до сега, беше изкован от много
битки, обаче аз му се заканвах с пръст и му казвах: “Не ме подминавай, като
сърдита съседка, без да ми кажеш “здрасти”, защото аз съм македонка и ще
победя!” Мисля, че с него продължаваме да сме в противоборство. Но щом
съм тук мисля, че продължавам да побеждавам. И затова, колко обичам
своята професия, колко искам да остана в нея, ще цитирам великата шведска
актриса Ингрид Бергман, която казва: “Когато остарея и на сцената ви
потрябва за Рождество една зла вещица, аз ще изиграя и тази роля. Важното
е, че ще остана на сцената още малко!” Благодаря Ви! /бурни и
продължителни аплодисменти в залата. Областният управител
Л.Пантелеев също поздравява г-жа Евдокия Симеонова /
Председател Л.Бахчеванова: Със званието “Почетен гражданин на
град Бургас” беше удостоен и г-н ТОМА ТОДОРОВ БИНЧЕВ – поет,
журналист и издател, заслужил уважението на бургазлии. /бурни
аплодисменти в залата/
Разбрах, че наградата ще получи неговият брат. Заповядайте!
/Бурни аплодисменти в залата – Кметът Й.Костадинов връчва
наградата и букет цветя на г-н Антоний Бинчев, брат на
удостоения със званието г-н Тома Бинчев/
Г-н АНТОНИЙ БИНЧЕВ:
Брат ми е в болестно състояние, което не му позволява да присъства.
Искам да благодаря най-сърдечно на цялата бургаска общественост и
на Областната управа, както и на всички бургаски граждани, които
удостоиха брат ми с
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/Бурни аплодисменти в залата – Кметът Й.Костадинов връчва
наградата и букет цветя на г-н Димитър Минков/
Г-н ДИМИТЪР МИНКОВ:
Искам да благодаря на Общинския съвет и на бургаската
общественост за признанието, за което съм допринесъл. Гордея се, че съм
между културните дейци на Бургас, които имат голяма заслуга, а наред с тях
и спортните деятели намират своето място.
Призовавам и занапред бургаската общественост да дава колкото
може повече за бургаския спорт, защото ние направихме крачка назад, да
възвърнем славата на Бургас в спорта. Благодаря! /бурни аплодисменти в
залата/
Председател Л.Бахчеванова: Преди да закрия днешното заседание,
позволете ми да Ви поканя пред Общината, където ще издигнем знамето на
град Бургас.
И същевременно, моля всички почетни граждани и тези, които
получиха техните награди, заповядайте да си направим една обща снимка.
Благодаря на всички! Един прекрасен ден Ви желая! /бурни
аплодисменти в залата/
Закривам тържественото заседание!
Тържественото заседание на Общински съвет – Бургас, послучай
празника на града – НИКУЛДЕН, бе закрито в 9.55 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Л. Бахчеванова/
ПРОТОКОЛИСТ:
/С. Иванова/

