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ПРОТОКОЛ № 21
Днес, 09.06.2017 г. / петък / в залата на Дом на културата се проведе
ДВАДЕСЕТ и ПЪРВОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 11.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, скъпи гости, позволете ми да Ви приветствам с добре дошли в
залата. В момента присъстват 27 общински съветници, имаме необходимия кворум.
Позволете ми да открия ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на ОбС – Попово
посветено на празника на града – 10 юни. Предлагам днешното тържествено заседание
да протече при следния дневен ред:
1.

Слово на Председателя на Общински съвет Попово – Георги Георгиев.

2.

Удостояване със звание «Почетен гражданин на град Попово».

3.

Връчване на почетни знаци на Община Попово.

4.

Връчване на почетен знак на «Родна индустрия Попово» ООД за иновации
в производствения процес.

5.

Връчване на почетен знак на Исторически музей Попово по случай 90-тата
годишнина на музея.

6.

Награждаване на ученици, завоювали призови места в национални
олимпиади и конкурси.

Който е съгласен с така прочетения дневен ред, да стане дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
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-
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0
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Дневния ред се приема.
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Позволете ми по първа точка от Дневния ред да кажа няколко думи.
Уважаеми господин Кмете,
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
Уважаеми гости, Скъпи съграждани,
Особен е зарядът, с който е наситена атмосферата по време на тържествените
сесии, посветени на Деня на Попово.
Още от времето на първото отбелязване на тази дата, освен повод за поздравления
и връчване на почетни отличия, те се превърнаха в и повод за равносметка на
извършеното от администрацията през предходната година.
Днес ми се ще да разчупим тази рамка и то не само защото днешното
тържествено заседание на Общинския съвет за първи път се провежда в навечерието на
празника, а защото вместо за стореното от администрацията искам да поговорим за
работата на Общинския съвет, за неговата роля като най-висш орган на местното
самоуправление, като израз на обществено-политическите нагласи на хората от региона.
Това в никакъв случай не означава омаловажаване на стореното от екипа на д-р
Веселинов.
Напротив!
Ние отдаваме заслужено уважение за плодотворните усилия на специалистите от
администрацията, които успяват и в тези трудни времена да поддържат висок темп на
работа, осигуряващ нормално функциониране на всички системи на общественоикономическия живот в община Попово.
Адмирации за това уважаеми колеги и имате твърдото ни уверение, че тези ваши
усилия винаги ще намират подкрепата на представителите на всички политически
формации, завоювали си място в регионалния ни законодателен орган.
Уважаеми госпожи и господа,
На всички е известно, че в съответствие със Закона за местното самоуправление и
местната администрация нашият общински съвет се състои от 29 човека, представители
на 7 политически листи.
Още от пръв поглед прави впечатление, че успоредно с традиционните
политически партии, формиращи гръбнака на националната ни политика, в нашия
общински съвет водеща е ролята на местните коалиции. Често те обединяват хора с
наглед противоположни политически възгледи, но поставили за своя обществена
длъжност просперитета на родния край и поставили на преден план местните интереси,
без да се подчиняват на партийните повели на една или друга политическа централа.
Тази формула за пръв път бе наложена по време на местните избори през 2003
година и от тогава до днес тя доказва правото си на съществуване, благодарение на
гласуваното доверие от хората в Попово и региона.
Не случайно и Кметът на Общината и аз, като председател на Общинския съвет,
сме представители именно на такива, граждански по своята същност формации.
Искам веднага да подчертая, че това в никакъв случай не означава неглижиране
значението на политическите партии. Те безспорно имат своето място и значение като
изразители на мнението на големи групи от хора и като инструменти за участието им в
органите на властта. Реалното функциониране на многопартийната система е елемент и
показател за нивото на свобода в обществото, важно достояние е на младата ни
демокрация.
Това с особена сила важи за местните ръководства на политическите партии,
които в периодите на преминалите през последната година изборни кампании не
допуснаха нито веднъж излизане от рамките на добрия тон и джентълменската
надпревара.
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Няма как този факт да не предизвиква уважение и аз искам най-искрено да им
изкажа своята човешка благодарност за това. Това са едни малки крачки, но те са ясен
знак, че ние, всички заедно, се движим във вярна посока.
Именно на тоя фон, водещата роля на гражданските сдружения в нашия
общински съвет просто е доказателство, че при решаването на местните проблеми
политическата риторика и тясно-партийните интереси остават встрани и че хората все
по-ясно осъзнават непродуктивността на налаганото по тази линия противопоставяне.
Аз определено считам, и това е било моя осъзната позиция още при оформяне на
съгласието ми за участие в местните избори, че Общинският съвет е място, в което се
събират хора, готови да работят безкористно за интересите на населението от общината.
Въпреки, че звучи идеалистично, аз съм уверен, че такова е разбирането и на
голяма част от вас, уважаеми колеги общински съветници. Уверен съм, защото виждам
резултатите от общата ни работа, виждам стремежа на всеки да е полезен според силите
и разбиранията си.
Виждам, как основна цел в работата ни се превръща разбирането, че чрез
разумното използване на законовите лостове за местно самоуправление можем да
постигнем видимо подобряване на жизнената среда в нашата община. Трябва обаче ясно
да осъзнаем, че тази цел е постижима само тогава, когато за нейното реализиране се
привлече целия потенциал на хората от региона и именно тук е необходимо да вложим
всичките си усилия, за да преодолеем безсмисленото деление на „наши и ваши“!
Примерите в това отношение са много!
По време на проведените от предишната тържествена сесия до днес 11 заседания
на общинския съвет ясно личи един конструктивен дух, позволил ни с общата воля на
всички нас да приемем почти двеста решения, оставяйки зад гърба си партийния и
личностен егоизъм.
С тази обща воля ние успяхме да постигнем стабилност и предсказуемост в
работата на администрацията, успяхме да закрепим, въпреки влошената конюнктура,
едни относително ниски нива на местните данъци и такси. Въпреки критично
намаляващия брой деца, не допуснахме срив в системата на общинското образование.
На път сме да разрешим окончателно проблемите с разкриването на хирургичното
отделение в Общинската ни болница.
Последователно работим за извеждане от централната градска част на
автомобилния трафик, приехме действена програма за управление на отпадъците в
общината.
Важна част от работата ни е свързана с управлението на общинското имущество и
аз мога с удовлетворение да заявя, че до този момент ние, уважаеми госпожи и господа
общински съветници, се справяме с тази задача успешно, в съответствие със законите на
страната и при стриктна защита на интересите на местната общност.
Нашите положителни решения дадоха възможност на администрацията
своевременно да кандидатства с проекти за привличане на средства, насочени към
подобряване инфраструктурата в града и населените места от общината.
Това, разбира се, е малка част от широкия спектър на задачите, стояли пред
Общинския съвет, но тяхното решаване е показател, че нещата, които ни обединяват са
много повече и много по-стойностни от тези, което ни разделят.
Естествено, не липсват примери и в обратната посока. Все още някои от
общинските съветници, независимо, че се намираме в средата на мандата си, не са
разбрали, че предизборното време е отминало, че трибуната на общинския съвет не е
място за разчистване на лични сметки и безцелно политикантстване, че малкият ни
парламент не е мястото за доказване на политическа лоялност пред партийните
централи, но… и това е част от демократичния процес. Лошото е, когато подобни неща
станат самоцелни и единствено осмислящи пребиваването ни в този най-висш орган на
местното самоуправление.
3/15

Осъзнавам, наивно би било да мисля, че подобни действия ще спрат. Общинският
съвет, както и всеки друг колективен орган на властта винаги е бил и вероятно винаги ще
бъде и място за личностна себеизява, особено пред очите и ушите на медиите, колкото и
да са съмнителни крайните резултати.
В същото време, освен работен орган на местното самоуправление, Общинският
съвет е и винаги ще бъде място за правене на политика.
В това няма нищо лошо, защото именно при сблъсъка на идеи и политически
платформи, особено когато са насочени към реалните проблеми на хората се стига до
тяхното качествено и пълноценно решаване.
Тук искам да припомня, че в началото на мандата всяка една от политическите
групи съветници представи пред нашите съграждани своите виждания за развитието на
града и региона, както и пътищата за реализиране на тези виждания. Поехме клетвена
готовност да работим в интерес на хората, облекли ни с доверието си. В този смисъл,
предстоящото пред нас в годините до края на мандата не е никак малко. Считам че
именно днес, точно в хода на тържествената сесия е време да се върнем малко назад, да
си припомним собствените предизборни програми, да направим преглед на постигнатото
и още от следващия месец да представим ясни графици за реализиране до край на
идеите, накарали съгражданите ни да гласуват за нас. Убеден съм, че това е главното –
способността да реализираме на дело програмите, с които сме спечелили доверието на
хората от местната общност. Именно степента на тази реализация определя и
собствената ни тежест и тази на политическите формации от чието име сме участвали в
местните избори. Именно от степента на реализация на предизборните ни обещания ще
зависи и нашето право и след края на този мандат да поискаме доверието на
съгражданите си. Това за мен е основното. Това е начинът да осмислим поставянето ни
под светлините на обществения прожектор.
Тук искам откровено да заявя, че ние все още сме длъжници към хората,
инвестиращи в региона, разкриващи нови работни места и нови производства.
Определено считам, че това следва да е една от основните ни задачи до края на
този мандат. Трябва да сме моторът, който заедно със специалистите от общинската
администрация следва да разработи действен механизъм от мерки, предполагащи
засилване на инвестиционния процес.
Не е достатъчна активността ни и при решаване проблемите на младите хора в
Попово. Определено от усъвършенстване се нуждае нормотворческата ни дейност,
насочена към опазване на собствеността във всичките и форми и обществения ред. И
още, и още….
Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи съграждани,
Извинете ме за този делови тон, но да не забравяме, че все пак сме в тържествена
сесия! Още повече, че през тази година Денят на Попово щастливо съвпада и с найбурните дни на традиционния Поповски Русалски панаир!
Позволете ми да се обърна към всички вас и да ви благодаря за доверието, което
сте ни гласували - да бъдем изразители на вашата воля.
Днес, в навечерието на празника искам още веднъж да засвидетелствам нашата
готовност да работим безкористно, поставяйки обществения интерес, интересите на
всички хора от Попово и региона над своите собствени, над партийните страсти и
корпоративните обвързаности.
Вероятно много пъти от тази трибуна в празнични дни е заявявано, че именно
хората са основното богатство на града ни. Много пъти е говорено за възрожденския,
предприемачески дух на предците ни, превърнали някогашното село Попкьой в
проспериращ околийски център.
За мнозина това може и да се е превърнало в клише, но аз определено вярвам, че
има смисъл в постоянното му напомняне, защото това са едни исторически репери,
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които трябва да се превърнат в морални ориентири и за нас, и за поколенията, които ни
следват.
Не бива да се уморяваме да говорим за важността на датата 10 юни. Не бива да се
уморяваме да говорим за това колко жизнено важно е да пазим и развиваме местните си
традиции, колко важно е да възпитаме в себе си и да предадем на тия след нас, че сме
част от историята на една общност от достойни хора, съградили с труда си това
прекрасно кътче от страната ни.
Уверен съм, че всички ние, заедно, ръка за ръка, ще продължим да съграждаме,
ще пренесем достойно през годините духа на Бялото градче, ще пренесем достойно
името Попово, правейки от града си едно все по-добро място за живеене.
Защото, казвал съм го не веднъж, да си поповчанин не е просто местожителство,
това е горда и задължаваща съдба.
Честит празник уважаеми госпожи и господа!
Честит празник скъпи хора на Попово!
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
Удостояване със звание «Почетен гражданин на град 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” бе взето Решение № 279 на Общински съвет – Попово с
което званието „Почетен гражданин на град Попово” се присъжда посмъртно на Марина
Великова Димитрова за значителния й принос в развитието на образователното дело в
община Попово.
Диктор:
Марина Великова Димитрова е родена на 28 \ли 1958 г. в с. Паламарца, община
Попово. Завършила е Висш педагогически институт в гр. Шумен, специалност
математика. От тогава работи в системата на образованието първо като учител по
математика в ІІ СОУ „Св. Климент Охидски“. След това е : директор на ОУ „Д-р Петър
Берон“ с. Априлово, община Попово. Педагогическата и кариера продължава като
помощник директор в І СОУ „Христо Ботев“ гр. Попово, а по-късно става и негов
директор. От 1997 г. до смъртта си Марина Димитрова е директор на ОУ „Любен
Каравелов“ гр. Попово.
Работила всеотдайно за авторитета на училището, като го издига на едно от
челните места в областта през годините. Доказателство за това са резултатите на
учениците от ОУ „Л. Каравелов“ в Националното външно оценяване за последните пет
учебни години за ІV и VІІ клас и постиженията на учениците в олимпиади, състезания и
конкурси.
По нейна инициатива ежегодно в ОУ „Л. Каравелов“ се организира
математическо състезание „ проф. Рафаил Стайков“, училищен конкурс „Моята
иновативна практика“, който след смъртта и с решение на ПС е именуван „Конкурс за
иновативна практика „Марина Димитрова“.
Инициира и е един от организаторите на Иновативни подходи в управлението за
взаимодействие със заинтересовани страни по НП „Квалификация“. Под нейно
ръководство успешно се изпълняваше училищната стратегия за развитие на житейските
умения у учениците.
Като пълноценно се наложи партнирането на Марина Димитрова със семейната
среда, училищното настоятелство и с други заинтересовани страни.
Марина Димитрова е пример за професионализъм и всеотдайност в работата.
Много от бившите и ученици вече са успешно реализирани хора в Попово и страната.
Носител е на почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН. Два пъти е отличена с
почетното звание „Митрополит Андрей Велички“ за доказан принос в развитието на
регионалната система на средно образование – разработена и успешно въведена
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иновативна практика „Заедно, задружно, с общи усилия“ и за повишаване на
ефективността и качеството на учебно възпитателния процес и постигнати високи
резултати на националните външни оценявания в ІV и VІІ клас.
Директор с висока научна, методическа и педагогическа подготовка, активен
общественик в град Попово. Била е общински съветник един мандат.
Марина Велико Димитров умира на 58 годишна възраст през 2016 година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на племенницата на Марина Димитрова – Грета Димитрова
Великова.
Грета Димитрова Великова
Днес почитаме паметта на един наш съгражданин, директор, учител и приятел,
който отдаде целия си живот за развитието на училище „Л. Каравелов“ и за благото на
град Попово. Марина Димитрова беше човек на действието, с високи цели, приоритети, с
неспирен стремеж към знание и иновации. Нейната диря никога няма да изчезне,
нейният пример ще бъде запомнен от всички, до които тя се е докоснала.
От мое и от името на цялото ни семейство искам да благодаря на целия колектив
на ОУ „Л. Каравелов“ за направеното предложение тя да бъде удостоена със званието
„Почетен гражданин на град Попово“. Моите благодарности също и към кмета и към
целия ОбС на град Попово, които реализираха тази идея. Искам да пожелая на всички
Вас тук присъстващи много здраве, успехи и сбъдване на всички мечти. Честит празник,
поповчани!
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” бе взето Решение № 280 на Общински съвет – Попово с
което званието „Почетен гражданин на град Попово” се присъжда посмъртно на Атанас
Киров Вълчев за значителен принос в развитието и популяризирането на българската
народна музика.
Диктор: Атанас Киров Вълчев
Роден на 14 януари 1937 г. в с. Заветно, община Попово, област Търговище.
Роден музикант.Таланта наследява от баща си, известен като най-добрия гъдулар
и майстор на гъдулки в околията.
На 6 години за пръв път Атанас Вълчев хваща детска гъдулка, направена за него.
На 8 годишна възраст за първи път свири пред публика. На същата възраст той участва
на живо в ефира на радио „Варна“. На 14 години се явява на прослушване за
звукозаписна дейност в Националното радио в София. В комисията са известни и
утвърдени имена в областта на народната музика. За тях младият музикант е истинско
откритие. Първите си записи в БНР Атанас Вълчев прави през 1953 г. Бързо става
известен и търсен музикант. Започва работа в Оркестъра за народна музика при БНР.
Учи се от известния гъдулар Янко Петров. Работи в оркестрите на Ансамбъла на
Българската народна армия и Ансамбъла на строителни войски, както и в групата за
народни инструменти към „Мистерията на българските гласове". През 1963 г. става
концерт-майстор в оркестъра на БНР. Тогава се разнася и славата му на гъдулар-виртуоз
и печели прозвището си „Паганини на гъдулката“.
В началото на 60-те години се ражда оркестърът на Атанас Вълчев известен като
„Групата на Атанас Вълчев“. Получава много награди, като: златен медал на Деветия
световен фестивал на младежта, първа награда на конкурса за народна музика в Тунис
през 1971 г., първа награда и „Златен жезъл“ от радиоконкурс в Братислава и много др.
Атанас Вълчев като изпълнител и участник в инструментални групи и ансамбли
популяризира българската народна музика в Судан, Тунис, ФРГ, САЩ, Швейцария,
Франция, Чехословакия, Полша, Югославия, Унгария, Австрия, Финландия и др.
Всепризнатият майстор на гъдулката оставя стотици записи. Богатата му
колекция съдържа записи на инструментални мелодии от различните фолклорни области
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на България. През 2007 г. Българската национална телевизия заснема документален
филм за Атанас Вълчев озаглавен „Паганини на гъдулката“. Десетилетия наред освен
ненадминат гъдулар той вкарва редица нововъведения в техниките на свирене и
разширява възможностите на гъдулката като инструмент: въвежда техниката „скачащ
лък“, прави нови настройки на главните струни на гъдулката, въвежда колана за гъдулка,
отменя стари прийоми в свиренето и въвежда въртенето на лъка.
Наред с музикантските умения Атанас Вълчев наследява от баща си още един
занаят – изработването на гъдулки. Негови инструменти пеят под пръстите на десетки
изпълнители от България, Балканските страни, САЩ и др. През май 2010 г. майсторът
подарява една от своите гъдулки на Исторически музей - гр. Попово.
Атанас Вълчев има две деца – дъщеря и син. Дъщеря му Елка Вълчева е
талантлива цигуларка, живееща в чужбина.
Атанас Вълчев умира на 14 септември 2010 г. в София.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на Кръстьо Стойчев – председател на инициативния комитет, предложил
Атанас Вълчев за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Попово“ и
негов близък приятел.
Кръстьо Стойчев
Уважаеми дами и господа, честит празник на град Попово.
Ставам изразител на задоволството и благодарността, че предложението на нашия
Инициативен комитет беше осъществено Атанас Вълчев да стане „Почетен гражданин
на град Попово“, макар и посмъртно.
След като аз изгледах филма на БНТ за Атанас Вълчев „Паганини на гъдулката“
както е заглавието аз написах едно стихотворение за него. Обадих му се по телефона.
Атанас Вълчев страдаше от диабет, трудно се движеше и имаше много ангажименти и не
можахме да се срещнем. Изпратих му стихотворението по пощата. След като го получил,
той ми позвъни и ми каза – „Кръсте, ти ме разплака бе!“
Атанас Вълчев, освен многото дарби и способности, които има беше
чувствителен като личност и емоционален субект като музикант. Прочитам
стихотворението, което съм написал:
Гъдулката на Атанас Вълчев
Атанас Вълчев, единствен той
гъдулката напълно овладя.
С характер самобитен свой
наложи стил, и ритъм и успя.
Явно той е роден с талант.
в Заветно, китното селце.
Баша му също музикант
с чудна гъдулка в ръце.
Рано засвирва и от дете
хора и мелодии плете
С гъдулката даже заспива
във нея жизнен път открива.
Трудът счита дело злободневно
свири с часове ежедневно.
Сам решава и променя гъдулката,
прави я по-близка до цигулката.
Съпроводът му мелодията развива
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често сякаш и с текста се слива.
С характерна за него лекота
на изпълнителя дава свобода.
Атанас е достойно оценен.
С участията си вече променен.
Получи известност и визия
с изяви по радио и телевизия.
В народната музика като цяло
творчеството му е заблестяло.
Всеки негов уникален фрагмент
рекламира народния инструмент.
Гъдулката смята за неизчерпаема
като крепост непревземаема.
Учи младите с похват на педагог,
а при извличане на звука е бог!
Той дари ни прекрасни моменти,
посети държави и континенти.
Води свой оркестър от години
наречен е на гъдулката – Паганини.
Майсторът на майсторите,
признават го гъдуларите.
Казват – не може да се спори,
той пръв с гъдулката говори.
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” бе взето Решение № 281 на Общински съвет – Попово с
което званието „Почетен гражданин на град Попово” се присъжда посмъртно на Пеньо
Атанасов Колев - Бомбето за особено големи заслуги към Родината, воден от чувство на
дълг и патриотизъм, построил паметника на Свободата на връх Шипка.
Диктор:
Пеньо Атанасов е роден на 02.06.1902 г. в с. Дралфа, Търговищко. Строителство
започва да практикува от ранни младежки години помагайки на баща си, за когото има
данни, че изпълнява строежи с прочутия Уста Кольо Фичето. Пеньо служи като войник
в трудовия набор в Шумен, където усвоява разчитането на техническа документация,
поради което го наричат “инженерина”.
През април 1928 г. е нает за изпълнител за довършването на паметника на Шипка.
Архитектът и инж.- конструкторът на паметника, вдигат буквално Пеньо Атанасов от
строеж край Варна. Изключителната спешност е наложителна. Предприемачът, започнал
строежа през 1926 г. е напуснал заедно с хората си, поради лошите природо-климатични
условия на върха. В края на април, ненавършилият 26- годишна възраст Пеньо Атанасов
започва работа. Заедно с него са 14 каменоделци. Строителите спят в 4 изкопани от тях
землянки. Материалите се доставят до върха с биволи, катъри, магарета и една желязна
кола, а много често и на ръце. Каменните доломитни блокове добиват и обработват на
самото място, а пясъкът се извозва от речните корита. Приспособяват малка строителна
механизация с направата на един чамов хаспел, валяци и въжета. През 1929 г. успяват да
доставят малък бензинов двигател, който значително ги улеснява. С големи трудности и
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лишения строежът е завършен през 1930 г. След време Пеньо Бомбето споделя, че това
което го убеждава да започне строежа е един от опълченците, който развеждайки
майстора, да му покаже обекта, разпознава окопа си и го моли да увековечи подвига им.
Защото да имаш сърце и да обичаш земята и хората, родени и умрели на и за нея е
достатъчно, за да издържиш на лудостта, да останеш горе и да издигнеш „На безсмъртен
подвиг - паметник огромен“.
Участвал е и в строежа на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ –
София, много църкви, мостове, язовири и фабрики в цялата страна.
Награден със Златна значка “Майстор Кольо Фичето” през 1972 г., Народен орден
на труда – бронзов през 1976 г. и удостоен със званието “Заслужил строител” през 1985
г. шипченският паметник се превръща в строежа на живота му.
Пеньо Атанасов Колев – Бомбето умира на 85-годишна възраст (1987 г.) в гр.
Попово, където е погребан.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на внучката на Пеньо Колев – Бомбето – г-жа Стефка Кьосева
Стефка Кьосева
Уважаеми дами и господа, простете ми вълнението. За това, че съм тук поднасям
изключителна благодарност към Инициативния комитет за удостояването на това
звание, благодарност към Кмета на град Попово, председателя на ОбС и общинските
съветници.
Уважаеми дами и господа, с благодарност приемам тази изключителна награда.
Делото на дядо ми е познато вече на Вас, познато е от години. Той беше един
изключително скромен човек. Много съжалявам, че когато гледахме филмчето ние
видяхме един възрастен мъж, който вече в края на трудовата си биография, защото той
работи до 80 годишна възраст. Нямаше как да представим как е изглеждал той когато е
поел този строеж. Той е бил на 26 години, млад мъж, който е имал вече опита и
дръзновението да се захване с тази изключително тежка работа. Но поради скромността
си и поради това, че той не счита това за кой знае каква заслуга освен като дълг към
родината и дълг към тези хора, които са дали живота си за свободата и негови думи са,
„ако хората са загивали тук и са давали най-скъпоценното – живота си за родината, то аз
от един вятър ли ще се уплаша“. Така, че той си е свършил според него както трябва
работата и оставил всичко това на времената, които ще последват. Не е чудно, че след
толкова много години неговото име се популяризира, за което аз много сърдечно
благодаря на уважаемите ни съграждани от Попово. Благодаря Ви, пожелавам Ви да
бъдете живи и здрави, пожелавам Ви чудесен празник на града и съм благодарна, че аз
съм част от Вас, които празнувате. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да дам думата и на Чавдар Ангелов – директор на Национален парк
– музей Шипка.
Чавдар Ангелов
Уважаеми господин Председател, господин Веселинов, уважаеми общински
съветници, за нас е изключително приятно и като изненада даже, че след толкова много
години тук се е появила тази инициатива и човека, на когото дължим на практика
съществуването на може би най-големия ни национален символ, този, който
олицетворява свободата ни и възможността да съществуваме като независима и свободна
държава е удостоен с това най-високо звание, което може да получи всеки жител на един
град и на една местна общност. Искам да поздравя и г-жа Кьосева, макар че след толкова
много години нейният дядо получава това заслужено признание. От името на екипа на
Национален парк – музей Шипка и от мое име искам да Ви поздравя с празника на
Вашия град, да Ви пожелая да бъдете живи и здрави и да Ви уверя, че това което днес
правите ни задължава нас най-накрая след толкова много години да реализираме една
стара идея в района на паметника на свободата на подходящо място да бъде поставен
един знак свързан с Пеньо Бомбето и неговата чета и наистина строителите, зидарите,
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майсторите да се знаят кои са, защото този паметник, който имаме днес е несъкрушим
просто защото е построен от майсторите, хора, които са вложили сърце и душа в него,
защото за тях това е било венец на свободна България. Още веднъж честит празник и
всичко хубаво, и разбира се заповядайте на връх Шипка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Продължаваме с трета точка от Дневния ред: Връчване на почетни знаци на
Община Попово.
За творчески заслуги в областта на литературата, журналистиката и изкуството и
по повод 70-ата му годишнина – почетния знак на Попово и грамота се връчват на Иван
Николаев Кьосев.
Диктор:
Иван Николаев Кьосев. Роден на 25. 06. 1947 г. в Попово. Завършва Френска
гимназия във Варна и Софийски университет - българска и романска филологии.
Специализира във Франция. Преподавател, журналист, ръководител на френския
информационен център към Института за усъвършенстване на учители – Варна,
преподавател по френски език във Варненския свободен университет. Превежда от
френски известни автори. Автор е на телевизионни сценарии, на стихотворения и
разкази, публикувани в централния и регионалния литературен печат. Издадени негови
книги са: „Вчера или събирам диви кестени“, „Беглецът“ и др. Носител на Годишната
литературна награда на Съюза на българските писатели за книгата „Беглецът“ през 2003
г. Част от произведенията му са превеждани в Русия и във Франция. Като художник има
14 самостоятелни изложби – живопис. Негови картини са частно притежание в Австрия,
САЩ, Испания и Франция. Член е на Съюза на българските писатели и групата на
варненските художници.
Иван Николаев Кьосев
Уважаеми господин Веселинов, уважаеми господин Председател на ОбС, скъпи
поповчани, честит празник!
За мен е голяма чест да приема този почетен знак на град Попово, защото това е
моят роден град. Човек е свързан с родното си място като с пъпна връв. Наистина тя се
реже при раждането, но част от нея винаги носим със себе си. В този град съм прекарал
най-хубавите, най-незабравимите си години от живота, годините на моето ранно детство.
Тук съм проходил, тук тръгнах на училище. Гордея се, че произхождам от род на
кореняци поповчани. Този род е дал редица видни личности, учители, научни работници,
юристи, инженери, генерали. През 50-те години на миналия век, баща ми е бил два
мандата директор на известната в цялата страна Поповска гимназия „Христо Ботев“.
Негови ученици са такива наши интелектуалци като Кольо Георгиев – бивш председател
на съюза на българските писатели, Борислав Бойчев – дългогодишен редактор на
вестник „Литературен фронт“, проф. Любомир Стаматов – ст. н. с. при литературния
институт на БАН и други. За това позволете ми чрез ръководството на града да предам
на гимназия „Христо Ботев“ фотокопие на моя портрет на Христо Ботев, който бе
отпечатан и в някои столични вестници. За съжаление той е притежание на една галерия
и аз не притежавам оригинала. Освен това искам да подаря и на гражданите на Попово в
лицето на кмета – албума, който направих в чест на 100 години от съюза на българските
писатели. В него са нарисувани и писатели от Попово, заповядате. И нека да завърша
така – живеем във време, когато някои наши сънародници сякаш не искат да са българи.
Случва се дори при живеещите в чужбина те да не учат децата си на своя роден език.
Има ли нещо по-долно от безродници? Българин е само този, който тачи своето родно
място, обича го, а заедно с него и чрез него родината си. Нека да бъдем българи !
Благодаря1
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
За научни заслуги в областта на зоологията и по повод 70-ата му годишнина –
почетния знак на Попово и грамота се връчват на Професор доктор на
селскостопанските науки Петър Павлов Ненчев.
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Диктор:
Професор д-р на селскостопанските науки Петър Павлов Ненчев. Роден на
18.12.1947 г. в Попово. Завършва Висшия селскостопански институт в София през 1973.
Зоотехник в Попово в периода 1973 – 1974. В следващите две години е ръководител на
технологически комплекс в Попово. Научната му и преподавателска дейност започва във
Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора през 1976 г.
Научни интереси: технологии в пчеларството, отглеждане, селекция и производство на
пчелни майки, медоносни растения, технологии на опрашванета на растенията от
пчелите, окачествяване на пчелните продукти, болести по пчелите. Автор на 8
монографии и на над 120 научни и други публикации.
Петър Павлов Ненчев
Уважаеми господин Председател на ОбС, уважаеми господин Кмете, уважаеми
съграждани, гости, за мен е чест да получа тази награда, приятно съм изненадан. Гордея
се, че съм роден в този град, навремето го наричаха „бялото градче“. Имах възможност
така в житейския си път да посетя много европейски градове професионално по
задължение и при посещение на различни конгреси и мога да Ви уверя, че за мен
Попово, последните впечатления от Попово са такива, че то е станало едно много добро
европейско градче, едно малко европейско бижу. Благодаря Ви, честит празник !
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Почетен знак на община Попово и грамота за принос в най-хуманната професия и
във връзка с неговата 60-а годишнина се връчват на д-р Венелин Христов Нешев.
Отличието ще получи неговата съпруга – д-р Райна Нешева, също офталмолог.
Диктор:
Венелин Христов Нешев. Роден на 7. 04. 1957 г. в Попово. Завършва поповската
гимназия и обща медицина във Висшия медицински институт – Варна, след което
специализира „Офталмология“. Работи като лекар в Общинска болница – Попово, покъсно на частна практика. Медицински управител на Поповската болница в периода
1992 – 1996 г. Основател и пръв председател на организацията на Лекарския съюз в
Попово от 1990 – 1992 г.
Д-р Райна Нешева
Благодаря още веднъж на всички. И на ОбС, на Кмет, на цяла община от името на
д-р Нешев и от мое име. Само едно мога да пожелая - много здраве, за да може всеки
заслужил, да го получи приживе. Много добруване на семействата ни, на целия ни град,
честит празник !
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
Следва връчване на почетен знак на «Родна индустрия Попово» ООД за иновации
в производствения процес.
Диктор: Дружество „Родна индустрия-Попово“ ООД е учредено през 1998г. като
дружество с ограничена отговорност със седалище в гр. Попово.
Дейността на дружеството е производство и търговия на керамични и строителни
материали и извършване на транспортни и строителни услуги.
Дружеството се представлява и управлява от инж. Веселин Антонов Василев.
Приоритет на дружеството е производство на висококачествена продукция и
извършването на услуги при спазване на технологичните и екологични стандарти и
норми.
През последните две години в него се разработва и внедрява ново производство
на керамични материали.
Веселин Антонов Василев
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, уважаеми общински
съветници, искам да благодаря за тази награда, просто съм изненадан. За останалите,
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които се чудят, каква е тази иновация искам да поясня, че моя екип, ръководен от г-н
Пеньо Цонев от няколко години разработваме керамична маса, която намира доста
големи приложения, включително и за софийски жълти павета. От може би 3-4 години
по медии се тръби някъде истерично, че софийските павета били на 100 години, нямало
кой да ги произвежда. Нямало за ремонт. Не, има! Фактически рецептурата при нас
съществува от 7-8 години. Просто я доусъвършенстваме. В България има няколко екипа,
които работят по този проблем. Вече имаме готов модел, може би сме първи от всички
екипи, така че от тук продължаваме напред да се борим да наложим името на „Родна
индустрия“ и в национален мащаб.
Бих искал да кажа, тук прежде говорищите казаха за бялото градче, не знам дали
всички знаете от къде идва това име – идва от там, когато влака е минавал през Попово
преди много години всички керемиди са били бели. И от там идва наименованието
„Бялото градче“. Керемидите са се произвеждали от нашето предприятие, така че
надявам се бялото градче да пожълтее.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Още един повод за гордост – или на софиянци ще им правим жълтите павета, или
ще си направим жълт площад при нас софийски нали.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
Връчване на почетен знак на Исторически музей Попово по случай 90-тата
годишнина на музея.
Диктор:
Началото. Археологическото дружество
Повишеният интерес и увеличаващите се публикации за старините от Попово и
Поповско повлияват в средата на 20-те години на ХХ век и местната общественост да
насочи вниманието си в тази посока.
На 2 март 1927 г., в поповската гимназия се събират неколцина учители и
основават Археологическо дружество, което да се грижи и събира старини и да ги
запазва за науката. Приет е Устав, който Министерството на народното просвещение
утвърждава на 23 март същата година.
Идеята за създаването на музей е една от целите на дружеството. Тя има свои
поддръжници сред поповското гражданство. Събирането на старини, което реално
започнало преди официалното учредяване на дружеството, продължило. Започнали да се
правят и откупки. Ентусиазмът бил голям. Потърсено е и съдействието на местната
власт.
През лятото на 1927 г. от дружеството пристъпват и към написването на история
на Поповския край. Книгата "Попово - градът и околията му" била издадена през 1929 г.
Оживената дейност на дружеството, както и увеличаващия се брой на събраните
старини довежда до уреждането и на музей. На 11 април 1929 г. За целта Общинския
съвет отстъпва на Археологическото дружество един общински дюкян. Идеята за музея
придобива гражданственост и излиза извън рамките на Археологическото дружество.
През 1935 г. дружеството прекратило дейността си и с протокол предало
събраните старини на Поповското читалище, които се зачислили в движимото му
имущество.
Музейните експозиции
През 1952 г. читалищното настоятелство взема решение за “обзавеждане на
музея“. Намесват се Общината, масовите и политическите организации. Тържественото
му откриване е на 8 септември 1957 г. За пръв път е представена историята на Поповския
край в известна цялост – археологическо минало, етнографска част, Руско-турската
освободителна война и работническо революционно движение.
Събирателската и проучвателска работа продължава с неугасващ ентусиазъм. В
сбирката непрекъснато постъпват нови материали. През 1964 г. е открита мемориалната
музейна експозиция къща-музей “Мара Тасева”, която през 1997 г. е преобразувана в
етнографска експозиция „От селото към град Попово“.
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В средата на 70-те години на музея са предоставени за ползване сградата на
гимназията и възрожденската църква “Св. Арх. Михаил”. В черквата, строена през 1863
г., е уредена постоянна изложба от икони от Поповския край и материали, проследяващи
сраженията в Поповско по време на Руско-турската война. Двадесет и четири години покъсно с решение на Доростоло - Червенската митрополия, храмът отново се превръща в
действаща църква и експозицията е закрита.
Две години по-късно завършва и изграждането на новата експозиция на отделите
“Археология” и “История на капитализма и работническото революционно движение”,
която е открита през 1978 г.
Обогатяването на фондовете през 1988 г. позволява да се открие нова музейна
експозиция - “Стар градски бит”, изнесена в старинна сграда на площад “Трети март”,
която по-късно става част от цялостната музейна експозиция. През 90-те години на ХХ
век са направени радикални промени в експозициите ситуирани в централната сграда “Археология”, “Възраждане” и “Нова история”.
През 2010 г., след ремонт и адаптация на етаж от Доходното здание в центъра на
града е открита художествена галерия, стопанисвана от музея. В нея освен гостуващи
изложби е отредено място за постоянна експозиция „Християнско изкуство” и творби на
известния поповски художник Кирил Майски, чието име носи галерията.
Музеят организира научни конференции, които от регионални, през последните
години са национални. Има самостоятелна издателска политика с принос в научното
книгоиздаване.
Три самостоятелни изложби с движими културни ценности и две съвместни през
последните години обикалят из България, от Ивайловград до София и от Гоце Делчев до
Силистра и разнасят името и славата на Попово.
Музеят организира археологически разкопки, домакин е на изложби, анимации,
уроци, представяне на книги, личности. Предстои цялостно обновяване на музейните
експозиции.
Историческия музей в Попово е научна и културна институция с утвърдено име в
България.
Пламен Събев
Ще бъда кратък. Знам, че без музей градът няма да бъде същия. Това, което се
спомена, че ние обикаляме от Ивайловград до София и от Каварна до Гоце Делчев
обиколихме България. Два пъти гостувахме в София. Знам какво е отношение на хората
на културната общност в тия градове към Попово. В някаква степен съм удовлетворен,
че Музея създава това добро име, знам, че всяка награда е и признание, но и задължение,
затова ние продължаваме да работим и искам да благодаря на колегите, защото когато
преди две седмици получих лична награда от Министъра на културата, аз му казах, че
ние може да сме добри организатори, ръководители, идеолози, всякакви може да бъдем,
но без екипите си ние нищо не можем да направим и му казах – просто помагайте на
музеите, финансирайте, оправяйте законодателството, същото мога да го кажа и на
нашето ръководство на общината, от което аз се радвам наистина на много добро
отношение и мисля, че музейното дело, въобще културно историческото наследство,
опазването и Попово ще влезе в туристическата карта на България, аз го знам и това е
възможно само през Музеите си. Мисля, че през последните години това ще започне да
се случва. Благодаря и на Общината, благодаря още веднъж на колегите за наградата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По традиция, всяка година на тържествената сесия, посветена на празника на град
Попово, ние даваме своето признание на випускниците от нашите средни училища,
завоювали призови места в национални олимпиади и конкурси през учебната 2016-2017
година. Точка шеста от дневния ред е награждаване на ученици, завоювали
призови места в национални олимпиади и конкурси:
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•
Иван Христов Христов – Профилирана Гимназия „Христо Ботев“. Награждава се
с грамота за отлично представяне на Националната олимпиада по информационни
технологии;
•
Симеон Красимиров Великов – Профилирана Гимназия „Христо Ботев“.
Завоювал първо място в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация;
•
Айше Ахмед Реджеб – Профилирана Гимназия „Христо Ботев“. Завоювала първо
място в областния кръг на олимпиадата по биология здравно образование за курса на
обучение;
•
Фатме Алиева Алиева – Професионална гимназия по техника и лека
промишленост. Класирана на второ място в Националния конкурс „Млади таланти в
модата“, организиран от Министерство на образованието и науката;
•
Станислав Стилиянов Добрев – Професионална гимназия по техника и лека
промишленост. Класиран на трето място в Националния конкурс по компютърни мрежи,
организиран от Министерство на образованието и науката, и отлично представяне в
проекта „ ICT Pro“ по програма Еразъм +, свързан с провеждането на практика на реално
работно място в гр. Торино, Италия;
•
Ебру Ергинова Кямилова – Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров“. Класирана на четвърто място в Четвърти Национален конкурс
„България в картини и слово“ – гр. Търговище;
•
Михаела Иванова Христова – Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров“. Класирана на трето място в Международния конкурс за
фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата в гр. Русе;
•
Нели Пенчева Неделчева – Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров“. Класирана на четвърто място в Националния фотоконкурс
„Възкресение Христово“ – 2017г., организиран от Светия Синод на българската
православна църква – Българска патриаршия, и и на четвърто място в Международния
конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата в гр. Русе ;
•
Дейвид Даринов Димитров – Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров“. Класиран на трето място в Националното състезание „Млад
Фермер“ – 2017г. в направление „Растениевъдство“ в гр. Нова Загора;
•
Димитър Илиев Боянов – Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров“. Класиран на трето място в Националното състезание „Млад Фермер“ –
2017г. в направление „Животновъдство“ на регионалния етап в гр. Луковит;
•
Цветомир Христов Вичев – Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров“. Класиран на първо място в Националното състезание „Млад
Фермер“ – 2017г. в направление „Механизация на селското стопанство“ в гр. Нова
Загора.
По случай празника на Попово поздравителни адреси са получени от Президента
на Република България – Румен Радев :
Уважаеми господин Веселинов, уважаеми граждани и гости на Попово,
Позволете ми да поднеса искрените си поздрави във връзка с празника на
града и пожеланията ми за здраве, ентусиазъм и последователност в изграждането
на новия и модерен облик на Попово.
Празниците са онези специални дни, които сближават семействата и дават
повод да се замислим за бъдещето с надежда и оптимизъм.
Вярвам, че на България и предстоят по-добри дни и се надявам, че времето
ще потвърди думите ми, а Вие ще почувствате положителните промени в
ежедневието си. Убеден съм, че благодарение на Вашите усилия да популяризирате
родния си край, нито един човек, който вече се е докоснал до неговата красота и
обаяние няма да го забрави. Продължавайте да бъдете непоклатими в
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предизвикателствата и уверени в успеха на общата Ви кауза, да живеете в един покрасив и приветлив град.
Честит празник !
Президент на Република България
Румен Радев
Поздравителни адреси са постъпили също така и от Янка Такева – председател на
Синдиката на българските учители, от кмета на гр. Търговище г-н Дарин Димитров, от
началника на военно окръжие- подполковник Борислав Калчовски.
С това дами и господа дневния ред на заседанието е изчерпан. Позволете ми да Ви
поканя на празничния концерт тази вечер от 20 часа в Летния театър. При лошо време
концерта ще се проведе в салона на Читалището.
Обявявам тържественото заседание на ОбС Попово за закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: .............................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
/ НЕВЗАТ ФЕИМОВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ХАСАН ХАСАН /

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /
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