ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

ПРОТОКОЛ
№ 17
На 6 декември 2004 година (понеделник), 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
ИЗВЪНРЕДНО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет –
Бургас.
Единствената точка в дневния ред е:
ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ НА УДОСТОЕНИТЕ С ОТЛИЧИЯТА
НА ОБЩИНА – БУРГАС НАШИ СЪГРАЖДАНИ.
Обяви се решението на Общинския съвет за удостояване със званието
“Почетен гражданин на Бургас” на:
1.
Иво Янакиев – бронзов медалист в дисциплината “Скиф – мъже”
на проведените ХХV-ти Олимпийски игри в Атина – Гърция. Дългогодишен
национален състезател, успешно представил страната ни в Сидни –
Австралия; в Мюнхен; в Севиля и много други спортни прояви.
2.
Димитър Янакиев – световен шампион от Амстердам 1977
година, треньор с изключително големи постижения в областта на спорта.
3.
Кръстю Станишев – известен бургаски автор,допринесъл за
развитието на литературата и културата. Отбелязва 70-годишен юбилей през
2003 година, поет, белетрист, преводач на литературни творби от немски,
руски, сърбохърватски. Редактор. Автор на 20 книги с поезия, над 40 книги за
деца и десетки преводни книги. Носител на престижни български и
международни награди.
4.
Иван Арабов – послучай неговата 70-годишнина и за над 40годишната му сценична творческа дейност с участие в хиляди спектакли на
бургаска сцена, гастролите в страната и чужбина.
5.
Тодор Станилов – послучай неговата 70-годишнина и за
дългогодишната му творческа дейност, като художник-сценограф на
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бургаския театър. Той е първият български художник-проектант, удостоен с
годишната награда на Съюза на артистите в България – 1974 година за
сценографията на спектакъла “Любов необяснима”.
6.
Радка Чомакова – пианист и музикален педагог с принос в
културния облик на град Бургас.
7.
Райна Куртева /посмъртно/ – за принос в развитието на
образователни програми за деца и ученици. Изявена педагожка, етнографка,
фолклористка.
8.
Мария Статулова – талантлива актриса в театралното и
филмово изкуство, 28 години на сцената на Сатиричния театър. С множество
награди на Съюза на артистите в България, на Съюза на българските филмови
дейци и други номинации.
9.
Кичка Бодурова – изявен творец на културата, която активно
работи за изграждането на културния имидж на Бургас в страната и чужбина
с над 20 издадени албума.
10. Радко Тонев – известен бургаски хореограф, свързан с историята
и настоящето на Фолклорен ансамбъл “Атанас Манчев”. Допринесъл за
развитието на културата в Бургас, за разширяване на традициите на фолклора,
за развитието на Международния фолклорен фестивал. Под негово
ръководство ансамбъл “Атанас Манчев” е завоювал много престижни
международни награди.
11. Отец Иван Драгнев – посветил целият си живот на българското
православие. Известен бургаски свещенослужител, бивш архиерейски
наместник, понастоящем служител в църквата “Св. Иван Рилски”.
Допринесъл много за утвърждаване на християнските добродетели и
традиции.
12. Атанас Радойнов
- във връзка с неговият 70-годишен
юбилей, писател и дългогодишен журналист с активна гражданска позиция,
заслужил уважението на бургазлии.
13. Христо Порточанов – общински съветник, дългогодишен
президент на “Нафтекс”, който ратува и милее за истинския футбол.
14. Петко Чобанов – ректор на Бургаски свободен университет.
Със званието “Почетен гражданин на Бургас”, предходният
Общински съвет – Бургас на 19.04.2003 година е удостоил с това звание:
Димитър Алексиев /посмъртно/ - дългогодишен изпълнителен
директор на “Пристанище – Бургас”, бивш общински съветник и заместникпредседател на съвет в Бургас.
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Със званието “Почетен гражданин на Бургас”, с решение на
Общински съвет – Бургас на 21.05.2003 година е удостоена:
Милка Туйкова – актриса и общественичка с огромен принос в
бургаската и българската култура.
Със званието “Почетен гражданин на Бургас”, с решение на
Общински съвет – Бургас на 24.09.2003 година е удостоен:
Димитър Ковачев – именит бургаски спортен деятел и дългогодишен
състезател по вдигане на тежести с високи постижения.
Освен това, със свое решение Общинският съвет – Бургас удостои със
званието “Почетен плакет на Бургас”:
1.
Белчо Белчев – виден общественик, поет.
2.
Анна Балашева – по повод на нейната 75-годишнина и за
безспорните й творчески постижения, като концертиращ артист, като
музикален педагог и общественик.
3.
Димка Ташкова – журналист, писател и общественик.
С “Почетна значка на Бургас” е отличен:
Николай Лайков – поет и журналист с дългогодишна творческа,
публицистична и обществена дейност. Той е един от основателите на
литературната група, която стана основа на поетичен Бургас.

