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ПРОТОКОЛ    № 9 

 
 

Днес 10.06.2016 г. / петък /  в  залата на Дома на културата на Община  Попово 
се проведе  ТЪРЖЕСТВЕНОТО ДЕВЕТО  заседание на Общински съвет  – Попово 
по случай празника на град Попово.  

Заседанието започна в 11.30 часа.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Уважаеми колеги, скъпи гости, позволете ми да Ви приветствам в залата на 
Дома на културата, където ще проведем Тържествена сесия, по случай 10 юни 
Празника на града. В момента в залата присъстват 28 общински съветника, имаме 
необходимия кворум. Откривам Тържественото заседание на ОбС Попово, посветено 
на Празника на града-10 юни. 

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

 
1. Слово на Кмета на Община Попово,  д-р Людмил Веселинов. 
 
2. Връчване  на Почетен знак на Община Попово за принос към развитието на 

града. 
 

3. Връчване на Почетен знак на Кмета на Община Попово за най-значим 
инвеститор на годината. 

 
4. Награждаване на ученици, завоювали призови места в Национални олимпиади 

и конкурси. 
 

5. Приветствия  на гости на град  Попово. 
 
Уважаеми колеги общински съветници,  
Който е съгласен с така предложения дневен ред, да стане дневен ред на днешната 
тържествена сесия,  моля да гласува. 
Гласуваме ЗА: 
  ЗА   -  28 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
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ДНЕВНИЯТ  РЕД СЕ ПРИЕМА ! 

 
Позволете ми да представя гостите на нашата  тържествена сесия : Президентът на 

РБългария в периода 2002г.-2012г. г-н Георги Първанов, Негово Високо 
Преосвещенство Русенският Митрополит  Наум, Кметът на гр.Търговище г-н Дарин 
Димитров, кметове и кметски наместници от Община Попово. Заедно с нас са и 
официалните делегации от приятелски и побратимени с Попово градове : град Скала, 
Гърция, водена от кмета на града г-н Янис Грипиотис, град Неготино, Македония, 
водена от кмета на града г-н Ванчо Апостолов, град Къмпълунг, Румъния, водена от 
Богдан Давид, Зам.–кмет в община Къмпълунг, град Люлебургаз, Турция, водена от 
Зам.-кмета на община Люлебургаз  г-н Неджми Инджи, град Макаров, Украйна, водена 
от Светлана  Михайловна  Дудковская, Началник управление „Финанси“. 

Наши гости днес са почетни граждани на Попово,бивши кметове, ръководители на 
учреждения, на учебни и културни  заведения, представители на местния бизнес. 

 
Колеги, предлагам да започнем работа по същество. 

 
По първа точка  от Дневния ред давам думата на Кмета на Община Попово д-р 
Людмил Веселинов. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми г-н Президент, 
 Ваше Високо Преосвещенство, 
 Колега  Димитров, 
 Скъпи гости, 

Колеги кметове и кметски наместници, 
Г-н Председател, 
Уважаеми общински съветници на Обс -  гр. Попово, 
Още от ранна утрин с тържествена литургия и водосвет  за благоденствие в 

града ни се възцари празнично и приповдигнато настроение. Днес е денят  на Попово, 
днес засвидетелстваме почит към историята и традициите, преосмисляме действията си 
и изразяваме съпричастността си към  каузата  да работим за утвърждаване мястото на 
Попово в Европейското настояще и бъдещето на страната ни. Винаги особено е било 
чувството, когато заставам пред Вас в този ден, връщайки се назад в годините, през 
които тържествено го отбелязваме, виждам как той някак  съвсем естествено се 
превърна в повод за равносметка и отчет за постигнатото през годините. По традиция 
на Тържествената сесия на ОбС правя анализ за изпълнението на програмата ни за 
развитие на града и региона, но днес, само седем месеца след поредните избори за 
местни органи на властта, реших да променя формата и то, не защото няма какво да 
отчетем за краткия период, напротив. Всъщност искам да започна с това, че отминалите 
през есента избори потвърдиха очакваното разпределение на силите в ОбС и 
предпоставиха едно стабилно мнозинство, което се обедини  около платформата, с 
която успяхме да спечелим Вашето доверие, уважаеми съграждани. Обединение, 
подчинено на идеята за продължаване на доказалия правотата си през годините подход 
за провеждане на такъв тип местна политика, която да води до непрекъснато 
обновяване и подобряване на жизнената среда в общината. Не мога да не чувствам 
удовлетворение, че и този път болшинството от хората в общината подкрепиха моето 
верую, че няма и е невъзможно да има успешен модел на местно управление, ако той не 
е насочен към подобряване живота на хората от региона. Отминалите избори 
потвърдиха и  още нещо: гражданското начало и гражданското общество  в нашия 
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регион твърдо са взели надмощие над партократичните структури, над техните 
заклинания и спуснатите от горе повели, независимо от сериозния финансов ресурс, с 
който са подплатени. Искам да подчертая и още нещо: по време на предизборната 
кампания в нашата община не бе допуснато излизане от рамките на добрия тон, от 
рамките на една цивилизовано-водена и толерантно завършена  политическа 
надпревара. Няма как този факт да не предизвика уважение към представителите на 
всички политически формации, участващи в обществено-политическия живот на 
общината. И аз искам най-искрено да им изкажа своята благодарност. Това са едни 
малки крачки, но те са ясен знак, че ние всички задно се движим във вярна посока, 
водени от интересите на нашия град, на хората от нашия регион. Все повече стават и 
тези, които са приели за своя длъжност просперитета на родния край. Не са мои и на 
екипа ми естествените партньори в своите съвети и помощ. Още по-ярък пример в това 
отношение е работата на новия ОбС. Всички членове на този най-висш орган на местно 
самоуправление, без разлика на политически и лични пристрастия, успяха в огромно 
болшинство от случаите да поставят на преден план своята работа, обществото и 
неговото благо. Това е един процес на взаимно обогатяване и израстване и от ваша 
страна, уважаеми госпожи и господа членове на ОбС. И от страна, разбира се и на 
общинската администрация. Убеден съм, че този подход е конструктивен и резултатите 
от работата ни няма да закъснеят. Виждам вече всички осъзнаваме, че 
противопоставянето, заради самото противопоставяне е контра-продуктивно и 
надделява необходимостта от общо, целенасочено усилие да правим Попово и региона 
все едно по-добро място за живеене и няма да се уморя да повтарям, че смисъла на това 
наше общо усилие, трябва да има за главна цел да сторим така, че младите хора, които 
само преди две седмици завършиха средните училища в града, да пожелаят житейската 
им реализация да бъде свързана с родния край, с родния град. Това е особено важно 
днес, когато развитието на обществото поставя пред нас с огромна сила въпроса за 
способността ни да предадем на децата си ценностите, с които живеем, спомените си, 
защото имам чувството, че живеем в свят, страдащ от амнезия. Свят, в който човек 
отлично знае къде е, често знае къде ще бъде,но рядко се сеща, от къде е тръгнал и къде 
е преминал. Свят на кръстопът, на преселения, на морално-етични сблъсъци. Свят, в 
който назряват такива проблеми, които могат да изправят пред опасност самото 
съществуване на цивилизацията ни. Точно в това време, за да не губим себе си, трябва 
да си спомним, кои сме и не от сантиментални подбуди, не от местни комплекси или  
местнически и градски шувенизам, трябва да го сторим с ясно съзнание, че да не знаеш 
родния си край или да го забравиш, означава да загубиш част от себе си, че се отказваш 
да помниш от къде си, означава да се откажеш от част на собствения си живот. Такава 
бе насочеността на един от проектите, по които работихме в последните години със 
своите партньори от Македония и от Полша. Обща европейска памет за миналото. И аз 
се радвам, че в реализацията му се включиха основно млади хора. В този период, с 
привлечени средства по проект Оперативна програма „ Развитие на човешките 
ресурси“, отвори Нов център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания. По същата програма бе реализиран и проект „Социални услуги за достоен 
живот“ на стойност над 500 000 лв. Това е продължение на цялостната ни стратегия за 
подобряване живота на хората в неравностойно положение. Пак по нея, в началото на 
тази година бяха разкрити и 35 работни места за млади хора по проект „Обучение и 
заетост“. Социалната сфера и проекта за предоставяне на личен асистент, но за 
съжаление възможностите на програмата са далеч под реалните потребности на хората. 
През времето на предишния празник на града, успяхме да продължим работата по 
изграждане на новото корито на Поповска река. Новият участък на стойност 800 000 
лв.е в района на Кооперативния пазар  от моста на ул.“Пирин планина“ до моста на ул. 



4 
 

„Двадесет и девети юни“. Изградихме нова детска площадка в района на Руски 
паметник, обновихме пенсионерския клуб на ул.“ Ас.Златаров“. Над 1 млн. лв. от 
общинския бюджет бяха вложени при асфалтиране на част от улиците в града и 
общината, като този  процес ще продължи и през тази година. Предстои цялостно 
обновяване на ул.“ Болнична“ и на улиците в  ж.к.“Младост“. Попово е на първо място 
в страната сред общите 28 общини, успели да се преборят за получаване на средства по 
Програмата за енергийна ефективност. Сумата е 12 млн.лв. и  вече са в ход процедурите  
по избора на изпълнители. Като за една от жилищните кооперации очакваме старта на 
строителни работи да бъде веднага след днешния празник. И като споменах за 
постижения, не мога да не съм удовлетворен, че вече години наред Попово продължава 
да бъде сред малкото общини в България, запазили своята финансова стабилност. Дори 
бих си позволил един съвет към ръководителите на Централната власт, извели тази 
тема като основна. Дисциплина трябва. Финансова дисциплина и контрол на всеки 
разходван лев, който обаче започва от върха на властовата пирамида. Това е 
разковничето. Всичко друго е популизъм и медиен шум. 

Уважаеми госпожи и господа, през последната една година, след многократно 
провеждане на публични обсъждания Попово е вече сред малкото общини в България, с 
готов общ Устройствен план  за развитие. Този основополагащ документ е един важен 
ориентир за посоката на всички наши усилия, свързани с подобряване на жизнената 
среда и развитието на региона. По същият начин чрез публични обсъждания и 
допитване до хората, ще решим съдбата и за местоположението на традиционните за 
града Русалски панаир и петъчен пазар. Така ще продължаваме да определяме своите 
приоритети при изготвяне на капиталовата програма за всяка година и това ще бъде 
крайъгълния камък при съставяне цялостен бюджет на общината.След публично 
обсъждане, ще пристъпим и към обновяване на зелената система в гр.Попово и 
реорганизация на всички паркови територии, като целта ни ще бъде решаването 
проблемите  на хора със старите грозящи дървета. Естествено, всичко ще бъде 
извършено след внимателен анализ и преценка състоянието на всяко едно дърво, като 
няма да допуснем намаляване, дори и с един стрък на съществуващата растителност. 
Попово е известен в цяла България със своите паркове и ние ще сторим всичко по 
силите си да запазим и развием това за бъдещите поколения. Разбира се, ще бъде само 
малка част от моята и на екипа ми работа  за подобряване екологичното състояние на 
региона. Друго основно направление, по което се работи вече усилено е основната 
рехабилитация и реконструкция на зоните за обществено ползване в кв.“Младост“. В 
ход са процедурите за изготвяне на идейни проекти и избора на проектантски екипи. На 
същият етап се намира и работата по рехабилитация на общинската пътна мрежа. 
Проблем, който ни тежи от години и който, убеден съм, ще успеем да решим  в рамките 
на  този мандат. Една от основните функции на администрацията е да създава в рамките 
на своите правомощия предпоставки за развитието на местния бизнес. На това бе 
подчинена инициативата ни, в следствие на което след подписан договор с  НАП, вече е  
възможно в Попово да се извършват  част от административните услуги, а от есента 
към Центъра за административно обслужване на гражданите ще заработи гише  на 
предприемача. С помощта на местния бизнес ще търсим възможности за оптимизиране 
управлението  на туристическите обекти на територията на Община Попово. Веднага 
след изтичане на срокове, създаващи ограничителен режим, ще бъде проведено 
обсъждане и организиране на конкурси за създаване на такъв тип организация, която да 
даде възможност за тяхната самоиздръжка и развитие. Сериозно внимание през тази 
година сме насочили към изграждане  на нови спортни обекти. Това е отдавнашна моя 
мечта, а и тази година е особено подходяща за старт на подобно начинание. Искам да 
припомня на по-младите наши съграждани няколко кръгли годишнини, свързани с 
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развитието на поповския спорт. През 2016г. се навършват 110 г. от създаването на 
колоездачното дружество „ Стрела“, 70 г.от финала на купата за Съветската армия 
между отборите на „Черноломец“-Попово и „ Левски“- София, 60 г. от Първата 
републиканска титла по волейбол на поповските девойки. Все факти, говорещи за 
славното минало на поповския спорт и аз съм амбициран да създадем всички 
предпоставки, те да не останат само спомен. 

Уважаеми госпожи и господа, с постиженията си хората на изкуството на 
Попово, художествените ни колективи, отдавна са надскочили рамките не само на 
региона, но и на страната ни. Името на града ни е величина и ориентир за другите  в 
областта на танцовото изкуство. А интелигентността и високите критерии на 
поповската публика са превърнали нашата сцена в притегателно поле за изява на 
артистите на всички професионални центрове в България. Пак, заради паметта на 
младите искам да припомня, че през 2016г. се навършват 90 г. от рождението на 
изтъкнатата оперна певица Бойка Косева, оперетната прима Петрана Ламбринова, 
големият художник Кирил Майски, писателят и драматург Кольо Георгиев. Все имена,  
станали част от националния културен елит, тръгнали по пътя  към  високото изкуство 
от нашия град. Като говорим за културни традиции на Попово, не мога да не съм горд, 
че и ние успяхме да добавим няколко нови страници в богатия им летопис. Само преди 
две седмици от 25 до 28 май, нашата община бе домакин на Осмото издание на 
Националния фестивал за операторско майсторство в памет на Димо Коларов- 
„Златното око“  Попово 2016г. Макар и за три дни, малкото ни градче за пореден път  
събра жители и гости на Попово на вълнуващ празник на българското съвременно кино. 
Имахме възможност да се срещнем с едни от най-ярките му представители, да 
изгледаме  най-новите наши  игрални и документални  филми. През този месец 
предстои още един празник на българското кино, на който домакин ще бъде нашето 
читалище. Говоря за поредното издание на Национален фестивал за алтернативно кино, 
на който си дават среща кино-клубове и млади творци от цялата страна в памет на 
нашия съгражданин Иван Братанов.  

Уважаеми съграждани, какво би бил празника ни, ако той не е споделен, ако на 
него не сме с близки и приятели ?! За това, позволете ми да се обърна с думи на 
благодарност към нашите гости, за уважението, което ни засвидетелстват с 
присъствието си днес тук, в тази зала. За готовността им да бъдем заедно, защото днес 
не е просто деня на Попово, днес е Нашия ден. Днес не е време да се сетим, че обичаме 
града си, както не се сещаме, че обичаме децата си само на рождените им дни. Днес не 
е и деня да си припомняме, защото изобщо не бива да забравяме от къде сме тръгнали. 
Днес, скъпи хора на Попово е денят да мечтаем. Вярвам, че събитията посветени на 
него, ще ни донесат много приятни емоции и настроение, което ще запазим и пренесем 
в предстоящите дни на Поповския  Русалски панаир. От висотата на днешния ден 
трябва да се вижда, къде желанията ни и действителността  се пресичат. Някъде може 
би пред следващият 10 юни.  

Честит празник, скъпи съграждани ! 
 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви, г-н Кмете. 
Втора точка от Дневния ред: Връчване на почетен знак на Община Попово за 
принос към развитието на града. 
 За личен принос в популяризиране името на град Попово и по повод на нейната 
кръгла годишнина - Почетен знак и Грамота се връчват на световноизвестния учен-
изследовател в областта на Етимологията, Ономастиката и Социолингвистиката  
Доцент Д-р Лиляна Тодорова.    



6 
 

 
Диктор: Доц.Д-р Лиляна  Димитрова  Тодорова, родена на 1 март 1946г. в гр. Габрово. 
Завършва СУ „Св.Климент Охридски“. Работила е като сътрудник в културните отдели 
на вестниците „ Отечествен фронт“ и „Вечерни новини“, в които има над 50 
публикации. От 1970 г. до пенсионирането си работи в Института за български език 
към БАН. През 1993 г. защитава успешно кандидатска дисертация на тема: „Местните 
имена в процеса на езиковата комуникация“, въз основа на материал от Поповско, а 
през 1995 г. и е присъдено научното звание Старши научен сътрудник Втора степен. 
Защитава успешно Докторска дисертация на тема: „Собствените имена в България“, 
изследвания, анализ, проблеми и е присъдена най-високата научна степен Доктор на 
Филологическите науки. Световноизвестен учен-изследовател в областта на 
Етимологията, Ономастиката и Социолингвистиката  на славянското и балканското 
езикознание. Има над 200 публикации и 3 монографии:“Местните имена в Поповско“, 
„Местните материали от Поповско“ и „Собствените имена в България“. Авторствува в 
седем тома на български етимологичен речник. Цялата и научна продукция е 
отпечатана в престижни научни издания в България и чужбина. 
Доцент Д-р Лиляна Тодорова  
 Трогната съм и много благодаря на Община Попово, на хората от Попово за тази 
награда. Аз всъщност обичам много този край, независимо,че не съм родена в него, 
част от моите корени са тук, баща ми е роден в китното селце Манастирица, Поповско 
и когато съм ходила като малка при своя чичо на гости се влюбих в това село, в този 
край и когато реших да избирам с какво изследване, върху кой район от България да се 
заема, всъщност, без да се колебая избрах именно бившата Поповска околия, която се 
състои от 51 селища, сега вече малко нещата са променени. В продължение на три 
години с моя съпруг, покойният професор Тодор Тодоров, той е един от най-големите 
етимолози в България и много тачен в чужбина, обиколихме три пъти 51 селища, 
направихме изследвания върху историята, езика, диалектите и основно поколенията на  
този район. Тогава се запознах с този край, с хората, които установих, че са 
изключително будни, хора, които имат много творчески дух. Първата книга, която е 
“Местните имена в Поповско“, има огромно значение за Вашия край, защото показва 
изключително богатото историческо минало на Вашия край, толкова много 
археологически находки има в нея. Изключителният чешки историк   Карел Шкорпил, 
който е обикалял страната е описал всички археологически забележителности и преди 
няколко години имаше тук една конференция, на която присъстваха и археолози-
професори от СУ и понеже аз знам приноса на книгата за миналото, за поколенията, тя 
показа че тук е  имало и траки, останки от тракийски имена, прабългари, комуни. Освен 
това Вашият край е изключително богат, хората са много етнически разнообразни, те са 
преселници от всички краища на България и извън днешните граници на България и 
всички говори на България са събрани и затова  много труден беше за изследване този 
район. И искам да кажа, че тогава установих още нещо, което не съм знаела, че може да 
бъде полезно за тази книга и тези колеги археолози ми казаха, че благодарение на нея 
са идентифицирали редица археологически обекти, които са описани от Карел 
Шкорпил, обаче не са могли да разберат къде се намират, да ги открият и тъй като аз 
съм извадила всичко от Шкорпил и съм изследвала всички селища и съм написала 
името, както се произнася, транскрипцията, името съм възстановявала и по този начин 
те са направили все някакво интересно откритие в землището на поповския регион. 
Така че много се радвам, че все пак това, което съм направила, че този труд не е 
отишъл  напразно. Искам да пожелая на града просперитет в бъдеще, това е един град 
чудесен, с чудесни хора и виждам как и проекти се усвояват, средствата по тези 
проекти, това в България много трудно става. Моите поздравления към всички Вас,  
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които сте допринесли за това и да пожелая на всички жители на града на целия район 
много, много здраве и да продължават все така в своя творчески дух  и по-нататък. 
 Благодаря за вниманието. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви, г-жо Тодорова. 
 За личен принос в строителството и изграждане съвременния облик на 
гр.Попово и региона и във връзка с неговата седемдесет годишнина - Почетен знак и 
Грамота се връчва на инж.Дечо Дяков. 
Диктор: инж.Дечо Николов Дяков, роден на 1април 1946 г. в с. Светлен. Основното си 
образование завършва в родното си село, след което завършва Строителен техникум в 
гр.Варна. Още същата година започва работа като строителен техник в Общо 
строително предприятие гр.Попово. През 1971 г. се дипломира като строителен 
инженер промишлено и гражданско строителство във Висшия институт  по архитектура 
и строителство гр.София. Започва работа като главен инженер на Общо строително 
предприятие гр.Търговище. Целият му трудов стаж преминава в строително-монтажния 
комбинат, като е заемал различни длъжности от Главен инженер до Генерален 
директор.Работил е по изграждането на завод „Възход“, завод „Спорт“, завод „Родина“, 
завод „Искра“. Взема участие за възстановяването на гр.Попово след  земетресението и 
изграждането му като модерен, съвременен град. През целият си съзнателен живот е 
свързан с родното си село с.Светлен, има пряко участие в изграждането на детската 
градина, пристройката на училищната сграда, ремонта на църквата „Св.Архангел 
Михаил“. Особено удовлетворение изпитва от изграждането на параклис „Св.цар Борис 
покръстител“ в родното му село, с което допринася за утвърждаването на 
православието в региона. 
инж. Дечо  Дяков 
 Уважаеми дами и господа, през всичките тези години на моя живот съм се 
опитвал да правя нещо за гр.Попово и с.Светлен, но никога не съм си мислел, че 
направеното до тук от мен заслужава такова високо отличие. Дано тази награда, която 
получавам е обективна и реално заслужена. Трогнат съм, благодаря Ви. 
 Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви, г-н Дяков. 
 Почетен знак и Грамота за високи постижения в библиотечното дело получава  
г-жа Антоанета Йорданова. 
Диктор: Антоанета Йорданова Антонова – завършва Държавния библиотекарски 
институт в София през 1989 г.със специалност „Библиотекознание, библиография“, а 
магистърската си степен по специалност „Маркетинг и мениджмънт“ придобива в 
Стопанска академия „Димитър Ценов“ гр. Свищов. Г-жа Антонова е един от най-
активните училищни библиотекари в страната, като работи усърдно в училищната 
библиотека на ОУ „Л.Каравелов“ в Попово от 22 години. Тя е активен член на 
националната секция на училищните библиотекари към  Българската библиотечно-
информационна асоциация. За активната си дейност като училищен библиотекар и 
принос за изграждане любов към книгата е награждавана с благодарствени адреси и 
грамоти през годините, а най-голямото признание получава като е избрана за 
библиотекар на 2015г. в България. 
Г-жа Антоанета Йорданова 
 Изключително много се вълнувам. 
 Г-н Президент, 
 Ваше Високопреосвещенство, 

Г-н Кмете, 
Уважаеми общински съветници,  
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Скъпи съграждани, 
За мен е изключителна чест да бъда тук, на това място, пред мен да бъде 

Почетния знак на гр.Попово и името ми да бъде сред най-заслужилите хора, 
допринесли за този град. Като училищен библиотекар искам да Ви кажа нещо: самият 
библиотекар е сам самичък в библиотеката. Зад мен, обаче стои един страхотен екип и 
без хората, които са с мен и с които работя е невъзможно да се получи, да стана 
библиотекар на годината на България, да получа това високо отличие. Това е екипът на 
ОУ „Л.Каравелов“, това са колегите от гимназия „Хр.Ботев“, с които работя, това са 
многото приятели и партньори на училищната библиотека. 
 Честит празник на всички ! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да благодарим на г-жа Йорданова. 
 Почетен знак и Диплом за принос в съхраняване православните традиции на 
Поповския край, възстановяване и реконструкция на църковните храмове, получава 
Свещеноиконом Отец Валентин Лазаров-архиерейски наместник на Поповска Духовна 
околия. 
Диктор: Свещеноиконом Отец Валентин Георгиев Лазаров е роден през 1975 г. в гр. 
Попово. Завършва средното си образование в гимназия „Хр.Ботев“ гр.Попово и 
Теология в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Ръкоположен е за Свещеник през 
2001 г., от юли 2006 г. е назначен за Архиерейски наместник от Русенския митрополит 
Неофит, сега Патриарх Български. Участва в избора на Патриарх на Българската 
православна църква на 24 февруари 2013 г., като епархийски избирател. Делегат е на 
Шести църковен народен събор. На 29 юни 2013 г.получава офикия за Свещеноиконом. 
В края на месец май тази година представи нашата община и България на 
Православния събор в гр.Зарайск-Русия. 
Свещеноиконом Отец Валентин  Лазаров 
 Ваше Високопреосвещенство, 
 Уважаеми г-н Президент, 
 Уважаеми г-н Председател на ОбС, 
 Уважаеми д-р Веселинов, 
 Уважаеми общински съветници,  
 Уважаеми жители на гр.Попово и гости на гр.Попово, оценявам оценката, която 
светската власт ми присъжда, но искам да кажа, че тази оценка я приемам от името на 
Православната църква, чийто свещенослужител съм аз и тези заслуги не са лично мои, а 
на цялата Православна църква, защото, както на всички е известна Православната 
църква, тя е известна със своето единство. Роден съм в гр.Попово, тук получих 
средното си образование и възпитание. Щастлив съм, че Бог ми отреди да бъда 
свещенослужител в родния си град, за да положа душата си за тези, които допринесоха 
да съм това, което съм днес. Свети апостол Павел ни насърчава, като казва: 
„Непрестанно се молете, за  всичко благодарете“. Ето защо в този ден, празникът на 
града, както чухме от д-р Веселинов, даде равносметка за изтеклата година, така искам 
аз да благодаря на всички, които стоят зад този успех на Православната църква. Първо 
искам да благодаря на Бога, че ми дава сили да устоявам на трудностите в съвременния 
живот, след това на всеобичания и всеуважаван наш Митрополит Наум, който е тук 
сред нас, от чийто богат административен опит на Светия синод аз черпя с пълни шепи, 
за да управлявам достойно повереното ми архиерейско наместничество от него. Също 
така да му благодаря, че винаги е бил зад всяко мои действие, като ме е подкрепял с 
мъдър съвет. Искам да благодаря на д-р Людмил Веселинов и на цялата Община 
Попово за подкрепата и съдействието, което винаги оказват на Православната църква, 
когато имаме нужда от помощ, благодаря на тях, в Поповска духовна околия бяха 
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построени три нови храма: в кв.Невски, в с.Долец и в с.Марчино. Много храмове бяха 
основно отремонтирани, а други частично отремонтирани и продължават да се 
отремонтират. Искам също да благодаря и на общинските съветници, които винаги с  
положителен вот са давали своя глас, когато се е касаело за Православната църква. 
Благодаря Ви ! И не на последно място искам да благодаря на църковните настоятели 
при храмовете и на всички православни християни, които помагат на свещенството, 
защото винаги съм казвал, че, ако някой ме запита каква би била дейността на 
свещеника без   миряните, винаги съм казвал, че ще бъде много трудна. Станах 
Свещеник през 2001 г., бях на 26 г.Една твърде крехка възраст за духовник. Много хора 
ще кажат, защо крехка, много хора на 26 г. вече са взели живота си в ръце и са се 
устроили. Крехка е за Духовника, защото заобикалящия ни свят предлага много 
изкушения, на които изкушения, благодаря на Бога, успях да устоя и да устоя също и  
на стрелите на лукавия. Когато станах Свещенослужител на Българската Православна 
църква, прочетох едно слово на Митрополит Климент Търновски или още познат на 
всички нас като Васил Друмев, който е написал първата българска повест, който е бил 
и Министър-председател. В това негово слово се казва: „ И занапред има православие, 
има и български народ, няма православие, няма български народ“. Точно тези думи от 
това слово докоснаха моята душа и вече моя път, като духовник беше ясно начертан. 
Наред със спазването на каноничността, на служението ми като служител на 
православната църква и проповядването на Словото Божие, чисто в своя вид, както е 
излязло от Нашия Спасител Исус Христос, докато съм жив, да направя всичко, което е 
по силите ми, във всяко едно населено място, колкото и малко да е то, колкото и малко 
жители да има, на всеки църковен празник и във всеки Неделен ден да звъни 
църковната камбана, защото докато всички чуваме тази църковна камбана, значи има 
православие, има български народ. Има я и България ! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да благодарим на отец Валентин за прочувствените слова. 
 За високи постижения  и във връзка със сто и десетата годишнина от 
основаването му  Почетен знак и Грамота се връчва на Колоездачно дружество 
„Стрела“ град Попово. 
Диктор: Създаден през далечната 1906 г., възроден преди време от група ентусиасти, 
обединени от идеята за популяризиране на колоезденето, Колоездачното дружество 
„Стрела“ е едно от най-старите спортни обединения в региона. Основната цел на 
стрелите, освен превръщането на колоезденето в масов спорт и ежедневие за хората в 
града ни и да  представят Попово на състезанието от аматьорската лига на България и 
Републиканските състезания. Те приемат за своя мисия да накарат повече хора да 
спортуват активно и забавно. Клубът организира много вело-походи и състезания, 
както и инициативи, свързани с развитието на адекватната инфраструктура, с цел 
популяризиране на спорта и активния  начин на живот. През тази година Поповските 
стрели се състезаваха в шосейните колоездачни серии на „Инч-спорт“, провели се в 
градовете Две могили, Севлиево и Гулянци, където се представят отлично. Огромен 
успех  за клуба са двата сребърни медала, завоювани с упоритост и желание, при 
участието  в „Тюр-дьо Тасос“. 
Цанко Димитров - клуб „Стрела“ 
  Искам да благодаря от името на клуба, наистина група ентусиасти бяхме, преди 
две години възобновихме Поповско дружество „Стрела“, споменаха се част от 
успехите. Идеята ни беше да популяризираме основно  колоезденето в града, тъй като 
колоезденето е един от спортовете, бих казал спорт, най-свързан със здравословното 
състояние, има доказани изследвания, че в градове, където повече се занимават с 
колоездене, здравният статус на населението е по-добре. Искам да използвам 
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възможността да благодаря на Общината, тъй като, както споменаха преди малко  и за 
„Тюр-дьо Тасос“, миналата година  участвахме във Франция в състезание, без 
финансовата помощ на общината, нямаше да можем. Но смятам, че всеки лев, който е 
даден за спорта, не само за колоезденето, икономисва средства за здравеопазване. 
 Благодаря. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 С това колеги завършихме Втора точка от Дневния ред. Позволете,  да преминем 
към  Трета точка: Връчване на Почетния знак на Кмета на Община Попово за 
най-значим инвеститор на годината. 
 За значим принос в развитието на общинската икономика през годината Почетен 
знак и Грамота се връчва на фирма „Роса“ АД. 
Диктор: „Роса“ АД гр.Попово е частно акционерно дружество за производство на 
растителни масла. Фабриката е създадена в началото на миналия век от Стефан Донев е 
с традиции в производството на слънчогледово  масло, известно още и като поповското 
олио. Търговското дружество „Роса“ се учредява през 1991 г., а през 1997 г. 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, както и студено-пресовано нерафинирано олио 
„Шарлан“. В последните години капацитетът за производство и съхранение 
непрекъснато се увеличава. Въведени са нови производства: издуване на пластмасови 
бутилки, производство на брикети и студено-пресовано олио. Изградена е нова силузна 
база за съхранение на слънчоглед. „Роса“ АД е коректен и желан търговски партньор с  
безспорен авторитет и доверие сред своите партньори. 
Г-н Пламен Даскалов -„Роса“ АД 
 Уважаеми г-н Кмете, 
 Уважаеми гости на града, 
 Уважаеми съграждани, 
 Искам от името на нашите собственици и от колектива на „Роса“ първо да 
честитя празника на гр.Попово, всички да бъдат здрави, щастливи и да жънат поредни 
успехи. Също така благодаря за тази престижна награда, която се дължи на работата на  
добрия  управленчески екип на „Роса“, на силното и всеотдайно съдействие на нашите 
собственици, които за последните две-три години направиха значителни инвестиции и 
благодарение, на което ние открихме 70 работни места в последните две години. 
Продължаваме да инвестираме и със съдействието на общината, при проповядването  
на проектите, благодарение на тях, ние успяваме да реализираме  нашата инвеститорска 
дейност и да откриваме нови работни места. 
 Благодаря още веднъж за наградата и весели празници на всички. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Даскалов. 
 Преминаваме към следваща точка от Дневния ред: 
 По традиция, всяка година на Тържествената сесия, посветена на празника на 
гр.Попово, ние даваме своето признание на випускниците от нашите средни училища, 
завоювали призови места в Национални олимпиади и Конкурси през учебната 2015-
2016 г. 

• Пламена Сашова Драганова - 12б клас на Гимназия „Хр.Ботев“. Награждава се с 
Грамота за отлично представяне на Националната олимпиада по география и 
икономика; 

• Преслава Николаева Косерова - 12б клас на Гимназия „Хр.Ботев“. Първа награда 
за поезия онлайн писане; 
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• Мариела Христова Маринова – 12а клас на Гимназия „Хр.Ботев“.Награда от 
Националния конкурс за есе „Страната, в която искам да живея“; 

• Симона Дамянова Стоянова – 12а  клас на Професионална гимназия по техника 
и лека промишленост. Завоювала първо място на Националния конкурс по 
народно приложно изкуство. 

• Роси Тончева Георгиева – 12а клас на Професионална гимназия по техника и 
лека промишленост. Завоювала Второ място на Националния конкурс по 
народно приложно изкуство. 

• Тодор Иванов Василев – 12б клас на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“. Завоювал първо място на олимпиадата по 
английски език, областен кръг и призово място на Националния конкурс 
„Държавата, в която искам да живея“, организиран от Европейското висше 
училище по икономика и мениджмънт“ гр.София.  
 
С това приключихме по тази точка.  
От името на всички чуждестранни делегации от градовете, приятелски и 
побратимени с гр.Попово, давам думата на господин Янис Грипиотис – Кмет на 
побратимения град Скала – Република Гърция. 

Г-н Янис Грипиотис-Кмет на град Скала 
 Уважаеми Митрополите, 
 Приятели, Кмете, Президенте, 
 Председател на ОбС, 
 Скъпи Кметове на останалите общини, 
 Приятели,  
 Общински съветници, 
 Дами и господа, мили деца, 
 Нашата цел е да създадем трайни взаимоотношения в рамките на една стабилна 
мрежа от общини на Балканите и в други страни в Европа, които да споделят общи 
идеи за развитие и обмен на търговска продукция и работни места. Горд съм, че си 
сътруднича с Вас и ще бъда изключително щастлив да постигнем  тази обща цел, като 
взаимна реакция срещу днешната европейска действителност, която се характеризира с 
липса на  идеи, със страхове за бъдещето и с нежелание да се израви смело пред лицето 
на бедността. В отговор на страховете на Европа, ние излизаме с предложение за 
икономическо развитие и за задълбочаване на взаимоотношенията между нашите 
общини, като предлагаме да се борим с оръжията на културното и историческото ни 
наследство. 
 Честит празник ! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Грипиотис. 
 Давам думата на г-н Ванчо Апостолов – Кмет на побратимения град Неготино – 
Република Македония. 
Г-н Ванчо Апостолов – Кмет на побратимения град Неготино 
 Уважаеми г-н Кмете на гр.Попово г-н Людмил Веселинов, 
 Уважаеми г-н Президент Георги Първанов, 
 Уважаеми г-н Председател,  
 Уважаеми дами и господа, 
 Уважаеми членове на Българската Православна църква 
 Уважаеми граждани на Община Попово, 
 За мен е чест и удоволствие от името на Община Неготино да Ви предам най-
искрени поздрави по случай годишнината и празника на Община Попово. Ние сме 
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побратимени вече 20 години…нас ни сплотява една обща идея... За това на всички 
жители на Община Попово, на всички гости, побратимени градове с Община Попово, 
пожелаваме успехи в областта на икономиката, културата, спорта и въобще във всичко. 
 Благодаря Ви за вниманието. Бъдете здрави ! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви, г-н Ванчо Апостолов. Давам думата за приветствие на г-н Богдан 
Давид, Зам.- Кмет на побратимената с Попово Община Къмпълунг, Република 
Румъния. 
Г-н Богдан Давид, Зам.- Кмет на Община Къмпълунг 
 Уважаеми г-н Президент, 
 Уважаеми г-н Кмет и Председател на ОбС, 
 Уважаеми господа, 
 Искам да изкажа нашите благодарности за гостоприемството, оказано ни от 
ръководството на града. В този обмен на информация и сътрудничество между нашите 
градове, сме много радостни, че участваме в едно такова Тържествено заседание на 
ОбС гр.Попово. Аз съм от един планински град в Румъния, Къмпълунг, там, където се 
монтираше и произвеждаше автомобила „АРО“. Имаме много дълга история, имаме 
много исторически мономенти, запазени в града. Така, както каза г-н Кмета в неговото 
изложение това представлява една връзка между историята и сегашното време. Както 
всички градове в Източна Европа,  в момента в Къмпълунг става едно реструктуриране 
на икономиката, но успяваме да поддържаме финансирането на всички  проекти, които 
се разработват по различни програми. Къмпълунг е исторически град, който е бил 
първата столица на Румънската държава, който ни задължава нас- жителите на 
Къмпълунг да продължим да развиваме този град и в  настоящем. 
 Благодаря на всички. Поздравявам Ви с празника и се надявам довечера 
съвместно да се радваме на мача Франция-Румъния за откриването на Европейското 
първенство. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да благодарим на г-н Давид. Давам думата на Общинския съветник г-жа Гюнсел 
Солак от приятелския град Люлебургаз, Република Турция. 
Г-жа Гюнсел Солак - Общински съветник град Люлебургаз 
 Уважаеми г-н Кмете, 
 Уважаеми г-н Президент, 
 Уважаеми г-н Председател на ОбС, 
 Скъпи гости, 
 Днес, тук, намирайки се на този специален ден, аз се чувствам изключително 
щастлива, много благодаря, че ни поканихте да Ви гостуваме. Ние от Люлебургаз сме 
петима тук сред Вас, но искам  да ви предам специалните поздрави на Кмета г-н 
Хаалебах и на жителите на Община Люлебургаз. Преди 133 г. е започнал живота тук, 
на това специално място гр.Попово и както каза г-н Кмета, благодарение на културата, 
на традициите и историята си, ние ще продължим да градим бъдещето. Благодарение на 
мостовете, които ще изграждаме от миналото към бъдещето, ние ще градим по-доброто 
си бъдеще. Във всяка една добре свършена работа, във всяко едно постижение има 
голяма доза любов. За нас всичко започва с любов. Искам да честитя 133-тата  
годишнина  на град Попово. 
 Благодаря ви. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-жо Солак. Давам думата на Светлана Дудковская – Началник 
управление „Финанси“ в побратимения с Попово град  Макаров- Украйна. 
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Г-жа Светлана Дудковская – Началник управление „Финанси“ в побратимения с 
Попово град Макаров 
 Уважаеми г-н Президент,  
  Уважаеми г-н Кмете,  
 Г-н Председател,  

Всяка година с началото на лятото, ние, братята-славяни имаме изключително 
добра възможност да се съберем във Вашия град, като отбелязваме рождението на 
Вашия прекрасен град. В тези дни всеки от нас се чувства част от едно голямо 
семейство, този празник ни обединява всички, за които е скъп този град. Скъпи са 
неговите улици,  неговите здания,  неговите църкви, парковете  му, неговото героично 
минало и трудовото настояще. Ние с благодарност си спомняме за всички, които са 
творили тази славна история и са обогатявали традициите, развивали са и са 
защитавали родния край. Вашият град е и труженик и творец, и художник, и строител. 
Винаги млад и всяка година ние забелязваме, че той става все по-уютен и все по-
комфортен, строят се нови здания, променят се улиците му, създава се съвременна 
инфраструктура, но в същото време Вие успявате да съхраните своята самобитност, 
своята уникалност, като навсякъде успявате да вградите своята неповторима душа. И 
всичко това нямаше да бъде възможно, ако не бяха златните ръце на жителите на 
гр.Попово, които със своята самоотверженост, със своята настойчивост живеят тук и 
успяват да превърнат в известен своя град не само в България, но и извън пределите му. 
Всички постижения, с които днес е богат гр.Попово се дължат на ежедневния труд, на 
знанието и на таланта на хората, живеещи в него. Всяко година, когато получаваме 
покана да посетим Вашия град, във връзка с празника му, ние идваме тук с огромно 
удовлетворение, защото знаем, че тук нас ще ни посрещнат радушно,топло, като 
приятели. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря ви г-жо Дудковская. Давам думата за приветствие на Кмета на 
гр.Търговище, г-н Дарин Димитров. 
Г-н Дарин Димитров-Кмет на гр.Търговище 
 Уважаеми д-р Веселинов, 
 Ваше Високопреосвещенство, 
 Уважаеми г-н Президент, 

Г-н Председател на ОбС, 
  Кметове, общински съветници, 
 Приятели от Попово, 

Не смятах да вземам думата, но днес е особено вълнуващ ден. Не мога на този 
ден да не кажа Честит празник на моя роден град. Доколкото знам, в годините винаги е 
имало една лека ревност между Търговище и Попово. Обаче тази лека ревност, за да 
има ревност, в живота по принцип има и чувства, има любов. Така че ние с д-р 
Веселинов смятам да наблегнем на това, оттук-нататък на чувствата между  Попово и 
Търговище, да работим заедно и да бъдем заедно в този глобален свят, защото в този 
свят, в Обединена Европа, за да оцелеем, за да бъдем силни, ние трябва да бъдем 
заедно. Ние не трябва да се разделяме на регионален принцип, на етнически принцип, 
на възрастов принцип и т.н. Ние трябва да бъдем българи и за да успеем и ние, и 
България, трябва да бъдем заедно. Това лято преживяхме и гръмотевици и градушки, 
но днес е един хубав, слънчев ден. Желая на всички Вас слънчево настроение, слънчево 
бъдеще желая на гр.Попово и нека, когато излезете от тази зала, огледайте се, вижте, 
колко е хубав града, колко е хубава България и изкарайте днес един страхотен празник. 

Хубав ден ! 
 



14 
 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да благодарим на г-н Димитров. Добри пожелания.  

Давам думата за приветствие на Президента на РБ за периода 2002-2012г. г-н 
Георги Първанов. 
Г-н Георги Първанов-Президент на РБ в периода 2002-2012г. 
 Благодаря Ви. 
 Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми г-н Кмет, 
 Ваше Високопреосвещенство, 
 Почитаеми членове на ОбС, 
 Драги гости и граждани на Попово и  общината, 
 Приятели, 
 Аз благодаря за поканата, радвам се, че отново мога да споделя радостта, да 
имам  удоволствието да бъда сред Вас в този празничен ден, така както често се е 
случвало да бъдем заедно за тези 25 вече години и по празници и в делници, и в 
трудности и във времена, в които сме имали какво да празнуваме. Може би, защото 
идвам от относително далеч, бях един от първите за този празник и имах удоволствието 
да видя какво се случва, да сравня с онова, което знам, което помня през годините, да 
отбележа за пореден път, че тук в Попово има изострена историческа памет, уважава се 
древната, античната история, да 133 са сигурно годините от Указа на княз Александър 
Батемберг, но вековна е историята на Попово, на общината и аз се радвам, че чрез тази 
възстановка, чрез тази реставрация младите хора, пък и гостите на Попово, могат да 
видят какво е било. Имах удоволствието да мина по площада, по основната улица, по 
някои от страничните такива и да видя, че онова, което съм прочел за мощните 
инвестиции в инфраструктурата, в благоустрояването наистина е дало много добър 
резултат. Мислех си, че Попово прилича може би на един Залцбург. По нищо не 
отстъпва Вашият град на един от най-красивите, наистина Европейски туристически 
центрове и това не е комплимент. Има атмосфера в Попово и това е нещо, което  може 
да ме радва, като един от приятелите на Вашия град. Искам да поздравя общината за 
това, че в тези години успя да мобилизира много собствен ресурс, да усвои много 
средства, за което подчертаната роля, лидерската роля е на Кмета д-р Веселинов, 
защото в това отношение постиженията са несравними. Наистина Попово е един от 
лидерите в национален план и дай Боже това да продължава да бъде така. Това е едно 
свидетелство за доброто управление на общината и аз се радвам, че екипа от общински 
съветници, при всичките различия и противоречия вероятно по време на една 
предизборна кампания, сега, както обикновено са консолидирани  в постигането на 
значимите цели за общината. Радвам се, че продължавате да уважавате и поздравявам 
носителите на Почетния знак на общината. Това е една много добра традиция. Особено 
ми беше приятно да видя поощренията, които получават младите хора на Попово, 
Олимпийските надежди, казано образно, защото наистина това са едни добри 
постижения и аз се надявам, че тези млади хора ще се образоват в България, по света, 
но силно, надявам се поне, да се върнат тук в Попово и да дадат своя принос за 
развитието на общината. Защото Попово се утвърждава, като едно добро място за 
живеене, за бизнес, за духовен живот и искрено се надявам така да бъде след още много 
пъти по 133 години. 
 Честит празник ! На многая лета ! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да благодарим на г-н Първанов най-вече за сравнението и да си го пожелаем. 
 С това, уважаеми госпожи и господа, Дневният ред на заседанието е изчерпан. 
Позволете ми, да Ви поканя да вземете участие във всички мероприятия,  посветени на 
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днешния ден на Попово и естествено,  довечера Ви каня в Летния театър за Празничния 
концерт по повод  Деня на Попово. 
 

Обявявам  Тържественото заседание на ОбС-Попово за закрито. 
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