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ПРОТОКОЛ    № 35 

 
 

Днес 10.06.2014 г. / вторник /  в  залата на Дома на културата на Община  Попово се 
проведе  ТЪРЖЕСТВЕНОТО ТРИДЕСЕТ и  ПЕТО заседание на Общински съвет  
– Попово по случай празника на град Попово.  

Заседанието започна в 12.00 часа.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

На заседанието присъстват 25 общински съветника, имаме кворум и можем да 
започнем работа. 

Откривам  тридесет и петото  тържествено заседание на ОбС Попово. 
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Кмет 

предлагам днешното тържествено заседание на Общинския съвет - Попово да протече при 
следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приветствие на кмета на Община Попово – д-р Людмил Веселинов 
2. Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Попово” 
3. Връчване на почетен знак на Община Попово. 
4. Връчване на почетен знак на Община Попово за работодател на 2013 година на 

територията на община Попово. 
5. Награждаване на ученици, завоювали призови места в национални олимпиади. 
6. Приветствие от официалните делегации на побратимени и приятелски градове на 

Попово. 
Има ли други предложения по дневния ред ? Няма. 
Който е съгласен с предложения дневен ред моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 
  ЗА   -  25 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 
 

Особено ми е приятно да представя гостите на днешното тържествено заседание на 
Общинския съвет, посветено на 10 юни – Денят на Попово и 131-ата годишнина от 
обявяването на Попово за град . 

• Народния представител от област Търговище – г-н Дарин Димитров. 
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• Областния управител на област Търговище – г-жа Емел Расимова. 
 

Заедно с нас са и официални делегации от градовете, побратимени с Попово: 
• Град Люлебургаз – Турция – водена от Кмета на Община  Люлебургаз -  господин 

Емин Халебак 
• Град Неготино – Македония, водена от кмета на побратимения с Попово град 

Неготино господин Ванчо Апостолов 
• Град Макаров-  Украйна, водена от Марина Михайловна Радченко, Председател  на 

съвета на село Наливайковка 
• Град Воложин – Беларус, водена Пëтър Йосифович Бибик, Председател на районния 

изпълнителен комитет на град Воложин 
• Град Къмпълунг, Република Румъния- водена от Каталин Бадица, Директор дирекция 

в община Къмпълънг  
• Кметовете и Кметските наместници в Община Попово 
• Наши гости днес са почетни граждани на Попово, бивши кметове, ръководители на 

учреждения, на учебни и културни заведения, представители на местния бизнес. 
 
По първа точка  от Дневния ред давам думата на Кмета на Община Попово д-р Людмил 
Веселинов за приветствие. 
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми господин народен представител, уважаема госпожо Областен управител, 
уважаеми гости от побратимените ни градове на Попово, уважаеми общински съветници, 
уважаеми колеги кметове и кметски наместници, уважаеми госпожи и господа, скъпи 
съграждани, 
 На 10 юни още от ранна утрин с тържествена литургия и водосвет за благоденствие в 
града ни цари празнично настроение. Днес е денят на Попово! Денят, в който обединяваме 
чувствата си към родния град. Днес засвидетелстваме почит към историята и традициите, 
преосмисляме действията си и изразяваме съпричастността си към каузата да работим за 
утвърждаването на Попово в европейското бъдеше на страната ни.  
 Уважаеми съграждани, живеем в трудно време, време на глобализъм, във време на 
размиване и изтляване на национални културни идентичности. Днес развитието на 
съвременното общество поставя пред нас с огромна сила въпроса за способността ни да 
предадем на децата си ценностите, с които живеем, нашите спомени. Живеем в свят, 
страдащ от амнезия, свят който обича да обгръща с внимание чувствата си, а не на 
спомените си. Свят, в който човек отлично знае къде, а може би и на къде отива, но рядко се 
сеща за това от къде е тръгнал и от къде е преминал. Точно в това време за да не загубим 
себе си трябва да си спомним кои сме. И не от сантиментални подбуди, не от местни 
комплекси, или градски шовинизъм. Трябва да го сторим с ясното съзнание , че да не знаеш 
града си или да го забравиш, означава да загубиш част от себе си, с ясното съзнание, че 
отказвайки да помниш от къде си, означава да се откажеш от част от собствения си живот. 
Човек може и да заживее и в друга държава, да заживее, да говори с акцент на родния си 
език, дори да промени навиците и ценностите си, може да стане и съвсем чужденец в 
собствената си страна, но това което никога не изчезва са улицата, която води към дома, 
съседите, училището, приятелите, дори гледката от прозореца. Родният ни град формира 
дори в такава степен личността, че не е необходимо припомняне, не е необходимо 
изтъкване. Градът ни живее в нас, в родителите, в нашите деца. Той е в думите ни, в лицата 
ни, в бележника от училище, в адреса на пощенския плик, защото един град не са само 
улици, тротоари, сгради, един град не са дори и училищата и читалището, един град са 
хората в него. Попово – това са поповчани. И днес виждайки плодовете на обединените ни 
усилия, виждайки стореното, живите традиции, аз съм един от най-гордите кметове в 
България, защото имам честта и привилегията да бъда кмет на един град, на една община, 
на една общност, които успяха в годините да съхранят своя дух, своята същност. Благодаря 
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ви за това несравнимо чувство уважаеми съграждани. Благодаря и на вас уважаеми 
общински съветници за работата ви през годината, за това че загърбвайки партийните 
пристрастия и личностните амбиции всеки според възможностите си, всички заедно правим 
Попово едно по-добро място за живеене. Благодаря и на колегите кметове и кметски 
наместници за това, че няма ден, няма нощ и са отдадени в интерес на хората от техните 
села. Искам да благодаря и на хората, които със съвети и с помощ, на тези достойни наши 
граждани приели като длъжност просперитета на нашия град ни помагат. 
 Днес е празник ! Вярвам, че събития посветени на него ще ни донесат много приятни 
емоции през цялата седмица, която по традиция се свързва с известния Русалски панаир на 
град Попово. Днес Попово е не просто едно пространство, между Малкия Бончо и 
Гьочоолу, а светът, който за нас е най-скъп. Днес не е време да се сетим, че обичаме града 
си, както не се сещаме, че обичаме децата си само на рождения им ден. Днес, също не е и 
повод на равносметка, тя трябва да се прави по-често от веднъж в годината. Тази 
равносметка на нас кметовете и на вас общинските съветници ни я правят хората 
ежедневно. Днес не е и деня да си припомняме, защото ние изобщо не трябва да забравяме. 
Може би днес е деня да помечтаем и още от този ден трябва да се вижда къде желанията ни 
и действителността се пресичат, и на къде ще вървим до следващия 10 юни.  

Днес не е просто Деня на Попово! Днес е нашият ден! Честит празник скъпи 
съграждани ! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря ви господин Кмете. 
По втора точка от Дневния ред прочитам проекта за решение. 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и точка 3 от Статута за присъждане 

на звание „Почетен гражданин на град Попово”,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  
 Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” на: 
 

1. Борис Руменов Богданов – посмъртно 
2. Йордан Тодоров Габровски  

 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 
  ЗА   -  21 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ! 
След гласуване ОбС Попово прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е    № 461 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и точка 3 от Статута за присъждане 

на звание „Почетен гражданин на град Попово”,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  
 Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” на: 
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1. Борис Руменов Богданов – посмъртно 
2. Йордан Тодоров Габровски  

 
На основание член 21, алинея 2, точка 22 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и точка 3 от Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин 
на град Попово” бе взето Решение № 461 с което званието „Почетен гражданин на град 
Попово” се присъжда посмъртно на Борис Руменов Богданов – за високо морална постъпка 
в името на обществото и личността.   

диктор: Борис Руменов Богданов 
Роден на 2 септември 1981 година в град Попово. Средно образование завършва в 

Гимназия „Христо Ботев”, а висше образование в Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски” със специалност История.  Работил в софийска строителна фирма, 
като управител на клон в град Монтана.  

Борис Богданов почива на 7 януари 2014 година, след като изпада в мозъчна смърт. 
Приживе той взема най-хуманното решение да стане донор на органи – високо морална 
постъпка в името на обществото и личността. Родителите на Борис уважиха неговото 
желание и той стана първият донор за 2014 година и така спаси три човешки живота.  

Примерът му бе последван и от други.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на близките на  Почетния гражданин на град Попово Борис Руменов 
Богданов: 
Майката на Борис Богданов  
 Най-лошото нещо е едно семейство да изпрати детето си. И на нас точно това ни се 
случи. Всеки ден живота ни започва с много мъка, с много болка, с много сълзи, но дълбоко 
в сърцето си има запазено място за трима непознати за нас хора, на които сме дарили шанс 
за втори живот  - такава беше волята на нашия син. И дано дълги години тия хора, да 
споменават хубавото българско име, което сме му дали – Борис с благодарност. Дано 
душата му да почива в мир и да намери покой. Благодарим на обществеността за 
признанието. Най- вече на приятелите му, за помощта, която ни указват. В тяхно лице аз 
виждам мои собствени деца и дано дълги години те да ме радват с присъствието си и с 
успехите си. Благодаря ви.  
Приятел на Борис Богданов 

Аз искам да благодаря на тези хубави хора, за това че в най-трудния момент в живота 
си съумяха да помислят, за щастието на други хора. Благодаря на общината, горд съм, че 
съм роден в Попово. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

На основание член 21, алинея 2, точка 22 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  и точка 3 от Статута за присъждане на звание “Почетен гражданин 
на град Попово” обявявам Йордан Тодоров Габровски за Почетен гражданин на град 
Попово за особено големи заслуги в областта на обществения, образователния и културен 
живот в община Попово.  
диктор: Йордан Тодоров Габровски – роден на 26 октомври 1943 година с. Кардам, община 
Попово  Завършил: Основно и средно образование в гр. Попово, Висше образование в 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и Академията за музикално, 
танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив. 

40 години работи в образователното дело, като трудовият му път започва като учител 
в с. Ломци, след което преподава в Гимназия „Христо Ботев” и Основно училище „Любен 
Каравелов”, като 25 години от тях е ръководител на духов и фанфарен оркестър.    

Бил е художествен ръководител на мъжки вокален октет, както репетитор и диригент 
на смесен хор.  
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Над 30 години е ръководител на Представително вокално трио „Агра” – носители на 
„Сребърна лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Завоювали призови 
места и медали от множество национални и международни фестивали, концерти и 
конкурси.  

Г-н Габровски и днес продължава да ръководи Вокално трио „Агра”, Певческа група 
„Антола” и Дует „Антола”. Повечето от произведенията, които изпълняват са негова 
обработка и аранжимент. Като музикален педагог оказва методическа помощ на 
художествените колективи от община Попово.   

Активно участва в обществения и културен живот в община Попово.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на Почетния гражданин на град Попово Йордан Габровски. 
Йордан Габровски – почетен гражданин на град Попово 
 Уважаеми господин Кмете, общински съветници, дами и господа,  
 От тази трибуна първо искам да отправя най-сърдечни поздрави по случай най-
хубавия ден на Попово – празника на града и да пожелая на всички много здраве, успехи и 
най-вече благоденствие в бъдеще. 
 Аз повече от 45 години посветих на моето призвание да бъда вокален педагог и 
ръководител на художествени колективи, За наградите от конкурси и фестивали, които 
чухте че съм получил от дикторския текст искам да кажа, това че днешното удостояване с 
това високо звание е висока чест за мен, но едновременно и задължение и отговорност, тъй 
като все още до като имам сили продължавам да упражнявам това, което мога. Това 
признание за моя труд е също признание и за многото ученици, може би стотици, които са 
минали през моите часове, а също и в художествените състави, за творците които са дали 
голяма част от своя живот в това изкуство. Разбира се това, което съм направил е една 
миниатюрна част от културния живот на Попово. 

Най-сърдечно искам да благодаря за това високо доверие, което ми оказвате днес да 
бъда почетен гражданин на град Попово и нека думите от многолетствието на 
православието да ви съпътстват през целия ви живот. На многая лета, драги граждани ! 
Благодаря !  
 Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Продължаваме ñ òî÷êà òðåòà от дневния ред – връчване на почетни 

знаци 
За множество научни изследвания върху най-старата история на поповския край  – 

почетен знак и грамота се връчва на Стефан Пенчев Йорданов. 
диктор: Стефан Пенчев Йорданов е роден на 15 ноември в 1954 в Попово. 
Завършва Поповската гимназия през 1972 г. и Великотърновския университет, специалност 
история през 1978 г. Работи като учител, училищен директор, възпитател в селата 
Славяново, Горица и Гърчиново, в периода от 1978 до 1982 г. Постъпва като аспирант на 
Великотърновския университет през 1982 г. Защитава дисертация на тема: Типология на 
държавообразувателните процеси в древността. От 2001 г. е доцент в катедра „Стара 
история и археология“ на същия университет. Автор на над 50 научни изследвания и 
монография, част от тях печатани в чужбина. Никога не забравя родния си край и посвещава 
част от изследванията си на най-ранната му история.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на г-н Стефан Пенчев Йорданов. 
Стефан Пенчев Йорданов 
 Уважаеми господин народен представител, уважаеми госпожо Областен управител, 
уважаеми господин Кмете, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми 
съграждани, позволявам си да ви нарека така, въпреки че повече от 10 години не живея 
постоянно в града си, но винаги се чувствам гражданин на Попово, където съм роден и 
отрасъл и където на 60-тата ми годишнина ми беше оказана тази особено висока чест, 
включително за признание на труда през моя живот, който съм положил. Трябва да ви кажа, 
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че в такъв момент човек неизбежно го връхлитат спомени. Първото, което и може би най-
яркото което си спомних за родния град, това бяха учителите, които са ме учили през 
годините. Имам и много други спомени, но тези бяха най-ярките. Вземам повод от това, за 
да пожелая много светло бъдеше на родния град, една работеща икономика, много млади 
хора и  един просперитет. Още веднъж благодаря за високата чест. Честит празник !  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Почетен знак и грамота се присъжда на Веселин Пенчев Иванов за заслуги в 
подобряване на материално-техническата база на културата . 
диктор: Веселин ПЕНЧЕВ Иванов е роден  30.10.1949, Попово. Дядо му Иван Пенчев и 
баща му Иван Пенчев са сред най уважаваните поповски граждани. Активни общественици 
и културни дейци, които са избирани и за народни представители.  

Веселин Пенчев завършва Висшия лесотехнически институт. Работи като проектант 
и научен сътрудник в Институт по материално-техническата база на културата. Проектира 
обзавеждане на театри, библиотеки, галерии и др. Работи и в областта на графичния дизайн. 
Автор е на над 50 запазени фирмени знаци на банки, фирми, институти и др. Член на Съюза 
на балгарските художници. От 1979 г. участва в Общи художествени изложби по графичен 
дизайн, както и в международните биеналета в Дъблин през 1985 г. и  Варшава 1994 г. 
Никога не прекъсва връзките си с родния град, лобира за различни културни инициативи в 
София, дарител е на Историческия музей. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на Веселин Пенчев Иванов 
Веселин Пенчев Иванов  
 Благодаря, аз обичам Попово и приемам това, като едно признание към нашия род, 
който е оставил една следа от по-стари времена. Всеки ден се сещам за Попово и си давам 
сметка, че  за разлика от вас моята позиция не е до там честна, защото аз съм далеч от 
Попово и от проблемите, но всеки ден мисля за това по някакъв начин, давам си сметка, че 
Попово за мен е по-скоро, няма е жена ми и мога да кажа е като една приятелка, като жена. 
Благодаря ви! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Почетен знак и грамота се присъжда на Професор д-р Дечко Свиленов за 
осъществяване на  хуманитарна помощ чрез Фондация „Приятели на България” 
диктор: Професор д-р Дечко Свиленов е роден през 1941 г. Има духовно и медицинско 
образование. Работил е 36 години в Българска академия на науките в областта на 
експерименталната патология и паразитология. Доктор на науките. Професор от 1991 
година. Бил е консултант по религиозните въпроси в Министерството на образованието в 
България. Ръководи създадената от него през 1994 г. Международна фондация „Приятели на 
България” чрез която са внесени тонове хуманитарни помощи в България Чрез фондацията 
се осъществява проект за разпространение на Библията всред българските политици, 
общественици и академични среди. Дарил е над 300 Библии за община Попово. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на професор д-р Дечко Свиленов. 
Дечко Свиленов  
 Уважаеми представители на националната власт, на местната власт, скъпи приятели 
и граждани на град Попово. Най-напред поздравявам всички с този чудесен празник на 
вашия град и ви пожелавам здраве, благополучие, успехи и божие благословение. Аз видях, 
че някои от гостите от чужбина поздравителни грамоти, по случай празника на Попово, 
които сигурно ще ви прочетат и ще ви ги дадат. Аз също нося една поздравителна грамота, 
за прочитането на която ще ви е нужно малко повече време. И искам да оставя този чудесен 
подарък на Община Попово, това е Светата Библия, издание на Българската православна 
църква и благодаря на Кмета за отворените врати, че можем да дарим на цялата община с 
Библията. Пожелавам всичко добро и на добър час! 
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Футболен клуб „Черноломец” получава Почетен знак и грамота във връзка с 
отбелязване 95-тата годишнина на отбора. 
диктор: Началото на футболното летоброене в Попово е поставено със създаването на 
футболния клуб „Ураган” през 1919 г. През същата година е изигран и първия официален 
мач на тима , с разградския клуб „Христо Ботев”. Футболната игра става популярна в града 
и са създадени футболни клубове по махали, което дава възможност официалния клуб да 
постъпват добри играчи. ФК „Ураган” става и учредител и на Севернобългарската спорта 
лига през 1923 г. година по-късно клубът е преименуван на „България”, а през 1940 г. на 
„Кубрат”. През 40-те години на ХХ век клубът трикратен е носител на областната купа 
„Електра”, шампион и вицешампион на Временната национална футболна дивизия, 
заменила Севернобългарската спортна лига.     

През 1944 г. треньор на клуба става известния чешки футболист и бивш треньор на 
„Левски” София – Миклош Стружка. Под негово ръководство отборът достига до 
полуфинала за държавната купа през 1944 г. с много големи шансове за победа и на финала. 
Турнирът е прекъснат поради деветосептемврийския преврат. 

Най големия успех на клуба е достигането финал за Купата на Съветската армия 
през 1946 г. с "Левски"  - София (Тимът от Попово губи срещата с 1:4); В момента ФК 
„Черноломец” – Попово се състезава в окръжна група гр. Търговище. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Каня на сцената Стефан Николов Стефанов за връчване на почетния 

знак 
Стефан Николов Стефанов  
 Уважаеми господин Кмете, уважаеми господин Председател на Общински съвет, 
уважаеми общински съветници, уважаеми гости,  
 Благодаря за обърнатото внимание. На това място можеха да бъдат други 3-4 
равностойни футболисти от нашия град, но не това е важното. По-важното е, че поповските 
ръководители обръщат внимание на този спорт – футбола и подкрепят спортуващите. 
Спортът е сила, спортът е красота, спортът е здраве, но спортът е и в основата на силния 
характер. Много по-важно е от това човек да е талантлив, отколкото силата на характера, 
отколкото с голям талант, а със слаб характер. Така, че благодаря за обърнатото внимание 
на спортуващите и пожелавам на всички ръководители на града да подкрепят спортуващите 
в Попово и бъдат здрави и силни в бъдещите дни. Честит празник ! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Точка четвърта от Дневния ред е връчване на почетен знак на Община 

Попово за работодател на 1/02 година на територията на община Попово- 

Почетен знак и грамота получава „Роса” АД-  
диктор: „РОСА” АД гр- Попово е частно акционерно дружество за производство на растителни 
масла. 
          Фабриката,  създадена в началото на миналия век от Стефан Донев е с традиции в 
производството на олио, известно още и като Поповското олио. Търговското дружество: 
„Роса” се учредява през 1991година, а през 1997 година се приватизира и се регистрира като 
частно акционерно дружество – „Роса” АД. 
        Под търговската марка   „Роса” се произвежда рафинирано олио, кюспе, брикети от 
слънчогледова люспа, мастни киселини . Към настоящият момент работят 168 високо 
квалифицирани ръководни кадри, специалисти и работници, на които се дава постоянно 
възможност да усъвършенстват знанията и опита си. 
 Дружеството има   сключен Колективен  Трудов Договор  между работодателя и 
синдикалната организация. 
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 Постигнатите  споразумения в него са завишени в полза на работници и служители 
с определени коефициенти, в сравнение с Кодекса на труда и Браншовия трудов договор.  
Това са  :  
-Ваучери за храна  
-Минимална  работна заплата 
-Отпуски. 
 Завишени са и всички допълнителни трудови възнаграждения : 
За професионален опит, нощен труд, работа през официални празнични дни, специфични  
условия на труд и обезщетения. 
 Осигурени са безопасни и здравословни условия на труд. Раздава се работно 
облекло, всички са застраховани. Функционира  работнически стол   и фирмен магазин.           
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на Пламен Даскалов, Изпълнителен директор  на Роса АД – Попово  
Пламен Даскалов  
 Първо от тази трибуна искам да честитя празника на всички наши съграждани. От 
името на нашите собственици, които за времето през което притежават това предприятие 
успяха да го запазят, да вложат инвестиции за създаването на едно добро развито 
предприятие, с модерно оборудване от където бяха осигурени и много работни места за 
много млади хора в нашия град, които съумяха да се сплотят в един колектив. Благодарение 
на ръководството на предприятието да бъде управлявано и да бъден един добър 
работодател. Също искам да призова всички работодатели, които присъстват тук да 
развиват своята дейност на територията на Общината да направят всичко възможно да дадат 
поле за изява на нашите млади съграждани, които тепърва провеждат своето обучение и да 
ги задържат по някакъв начин в нашия град, което ще помогне за неговото бъдеше развитие. 
Честит празник на всички и благодаря за отличието ! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г,н Даскалов-  

Награждаване на ученици+ завоювали призови места в национални 

олимпиади е точка пета от дневния ни ред- 

Множество ученици от общински и държавни училища на територията 

на общината са заели призови места на национални ученически олимпиади+ 

конкурси и състезания през учебната 1/02.1/03 година-  

Четирима  от зрелостниците на Гимназия „Христо Ботев ” и 

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”са сред 

нас9 

• Ивелина Деянова Страхилова+ 01 клас+ Гимназия „Христо Ботев” – 

отлично представяне в националния кръг на олимпиадата по история 

и цивилизация 

• Камелия Кънчева Кънчева+ 01 клас+ Професионална гимназия по селско 

стопанство  „Никола Пушкаров” – Поощрителна награда на 

националното състезание „За хляба наш---” гр- Благоевград 

• Евелина Радостинова Евгениева+ 01 клас+ Професионална гимназия по 

селско стопанство  „Никола Пушкаров”   – Второ място на 

националното състезание „Млад фермер” гр- Пловдив 

• Николай Станимиров Светославов+ 01 клас+ Професионална гимназия 

по селско стопанство  „Никола Пушкаров”  – Второ място  на 

националното състезание „Млад фермер” гр- Пловдив 
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

По точка шеста от дневния ред следва  приветствие на  официалните 

делегации от побратимените и приятелски градове на град Попово- 

Давам думата на кмета на община Люлебургаз+ Република Турция – г,н 

Емин Халебак 

Åìèí Õàëåáàê – êìåò íà îáùèíà Ëþëåáóðãàç 
Уважаеми господин Народен представител+ уважаема госпожо Областен 

управител+ уважаеми господин Кмете+ уважаеми господин председател на 

Общинския съвет+  

Най,тържествено ви приветствам - Искам да честитя от сърце 

празника на град Попово+ защото Попово го чувствам като мой град- Тук видях 

много мои познати и приятели+ и вие като дойдете в Люлебургаз и вие ще 

видите вашите познати- 

Желая ви успехи+ здраве и много+ много празнични дни- Честит празник   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на Кмета на община  Неготино+ Република Македония – г,н 

Ванчо Апостолов 

Âàí÷î Àïîñòîëîâ – êìåò íà îáùèíà Íåãîòèíî 
 Уважаеми Кмет на Община Попово+ уважаеми Председател на 

Общинския съвет+ уважаеми представители на централна и регионална 

власт+ уважаеми жители на Община Попово+ бих искал да ви изкажа най,

искрени и сърдечни поздрави от Неготино- От името на делегацията 

поздрави до всички жители на Общината по повод днешния празник   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на Марина Михайловна Радченко+ водач на делегацията 

на Град Макаров,  Украйна- 

Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà Ðàä÷åíêî – âîäà÷ íà äåëåãàöèÿòà íà  ãðàä 
Ìàêàðîâ Óêðàéíà 

Скъпи побратими+ приемете нашите поздрави по случай Деня на град 

Попово- От всички жители на Макаровски район+ Киевска област на Украйна 

за вашата богата история+ култура+ културно наследство+ трудолюбие+ 

патриотизъм+ душевната щедрост на вашия народ- Нашата дружба между 

двата народа ще бъде предавана от поколение на поколение- Пожелавам ви 

крепко здраве+ просперитет+ стабилност+ мир на вашата свята земя- И по 

нашите украински традиции ние идваме с хляб и сол за мир и слава-  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на Пëтър Йосифович Бибик+ водач на делегацията от 

град Воложин+ Беларус- 

Ïåòúð Éîñèôîâè÷ Áèáèê – âîäà÷ íà äåëåãàöèÿòà îò ãð. Âîëîæèí 
Áåëàðóñ 
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 Уважаеми господин Кмет+ уважаеми дами и господа+ приемете най,

искрените ни поздрави по повод празника на град Попово от жителите на гр- 

Воложин+ Беларус- Позволете ми да зачета поздравителния адрес от 

председателя на Воложински изпълнителен комитет- – „Ние жителите на 

белоруския град Воложин искрено се радваме+ че много години между нашите 

градове съществуват прекрасни братски отношения- Уверени сме+ че и за 

напред+ независимо от разстоянията между нашите страни дружеските 

отношения ще са живи- Искрено желаем стабилност на вашия забележителен 

град Попово и Република България-  

 Скъпи приятели+ в този празничен ден от цялата си душа желаем 

крепко здраве+ щастие+ благополучие и много успехи- Честит празник  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на Каталин Бадица+ водач на делегацията от град 

Къмпълунг+ Румъния- 

Êàòàëèí Áàäèöà – âîäà÷ íà äåëåãàöèÿòà îò ãðàä Êúìïúëóíã Ðóìúíèÿ 
 Уважаеми господин Депутат, уважаема госпожо Областен управител, уважаеми 
господин Кмете, уважаеми председател на Общински съвет, скъпи граждани на град 
Попово, 
 Идвам в Попово с много голяма обич, от седем години, на всеки 10 юни, когато е 
празника на град Попово. Виждам, че всяка година се поставя по една тухла, всяка година 
констатирам, че градът се превръща в нещо много по-хубаво всяка година. Снощи като 
гледах концерта в града си представях как е ставало това с годините. Много се радвам, 
видях много деца на една година, две, три, и даже и по-малки деца  - много деца. Това много 
ме зарадва, което видях в Попово и аз така си правя един извод – Попово има една 
положителна съдба. От името на град Къмпалунг, от името на Общинския съвет в 
Къмпалунг, ние ви изпращаме много топли поздрави за много години.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

По случай празника на Попово Поздравителни адреси са получени от: 
Президента на Република България; 
От г-н Пейчо Стайков, Кмет на община Симеоновград; 
От г-жа Емел Расимова – областен управител на област Търговище; 
От г-жа Янка Такева, Председател на  Синдиката на Българските учители; 
От г-н Петър Стоянов, Управител на института за управление на програми и 

проекти; 
От инж. Николай Иванов – Кмет на община Враца; 
От г-н Драгомир Николов – Директор Регионална служба по заетостта гр. Русе. 

 
С това, уважаеми общински съветници, уважаеми госпожи и господа, Дневния ред на 

тържественото заседание е изчерпан. 
Обявявам тържественото заседание на Общински съвет – Попово за закрито. 

 
  
Благодаря ви за участието ! 

 

 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:   ................................................ 
 
                                           / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / 
 
 
 
  
    
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 
          / ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА / 
 
 
 
    
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 
                         / ЗЕХРА  МУСТАФОВА / 

 
 

 
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 
                   / ХАСАН ХАСАН / 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гл. специалист  „ОбС”: ................................................ 
                            / Н. ЗДРАВКОВА / 


