ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС
Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 30
На 6 декември 2005 година (вторник), 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 в сградата на Община – Бургас, се проведе
ИЗВЪНРЕДНО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет, по
случай празника на град Бургас – НИКУЛДЕН.
Тържественото заседание има една единствена точка: ВРЪЧВАНЕ НА
НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ, КОИТО
СА
УДОСТОЕНИ
ЗА
СВОИТЕ
ЗАСЛУГИ
С
НАШАТА
ПРИЗНАТЕЛНОСТ.
Кметът на Община Бургас Йоан Костадинов връчи почетната
грамота за “Почетен гражданин на Бургас” на:
ДИМИТРИНА ТЕНЕВА, за нейната дългогодишна творческа дейност на
бургаска сцена, за приноса й в творческия летопис на изключителния
бургаския театър и културния живот на града ни.
Главния балетмайстор на Оперно-филхармоничното дружество в град Бургас
доц. Хикмет Мехмедов, за неговия принос в развитието на балетното
изкуство в града.
Посмъртно – със званието “Почетен гражданин на Бургас” е удостоена и
ЖЕНИ БОЖИЛОВА ПАТЕВА – основател и председател на бургаското
женско дружество “Самосъзнание”, народна просветителка, опитен дипломат,
публицист и поетеса, която е отдала целият си живот за благото на Бургас и
бургазлии. Почетната грамота се връчва на инж. Снежана Стоянова –
председател на НЖД “Самосъзнание” – Бургас.
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ, по случай неговата 80-годишнина
и дългосрочна творческа дейност.
з.м.с. ДИМО АНГЕЛОВ ТОНЧЕВ, по повод честване на 100 години
колоездене в град Бургас.
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С “Почетен плакет на Бургас” се награждават:
НИНА МАТЕВА – член на Националния музикален фолклорен съюз, по
случай нейната 70-годишнина и за дългогодишната й педагогическа,
творческа и културна дейност.
ВЯРА МИХАЙЛОВА – главен хормайстор на Оперно-филхармонично
дружество в град Бургас, по случай нейната активна сценична и
педагогическа дейност, за дългогодишното й участие в културния живот на
общината.
“Почетна значка на Бургас” се връчва за проявен героизъм на:
АРГИР САВОВ ПЕТРОВ.
Главен сержант ТРЕНДАФИЛ КАРТАЛОВ.
Гл.сержант КОСТА ИВАНОВ.
Извънредното тържествено заседание, по случай празника на Бургас –
НИКУЛДЕН, бе закрито в 10:35 часа.
ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/С. Иванова/
Вярно с оригинала,
ПРОТОКОЛИСТ:
/С. Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Л. Бахчеванова/

