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ПРОТОКОЛ № 33
Днес, 10.06.2018 г. /неделя/ в залата на Дом на културата се проведе ТРИДЕСЕТ и
ТРЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 11.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, в момента в залата сме 27 общински съветника и имаме
необходимия кворум.
Откривам Тържественото заседание на Общински съвет Попово, посветено на
празника на града – 10 юни и 135 години от обявяването му за град. Предлагам днешното
тържествено заседание да протече при следния дневен ред:
1.
Слово на Кмета на Община Попово - д-р Л. Веселинов.
2.
Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Попово“
3.
Връчване на Почетни знаци.
4.
Връчване на Почетен знак за инвеститор на годината.
5.
Награждаване на ученици, завоювали призови места в национални
олимпиади и конкурси.
6.
Приветствия от официалните делегации.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува.
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Дневния ред се приема!
Особено ми е приятно да Ви представя гостите на нашия празник:
Областния управител на област Търговище Митко Стайков, Йоран Свенсон –
Председател на Българо-скандинавската търговска камара, Кметовете и Кметските
наместници в Община Попово, Негово Преосвещенство Епископ Тихон.
Заедно с нас са официални делегации от приятелски и побратимени с Попово градове:
От гр. Неготино – Македония, водени от кмета на града - господин Тони Делков;

От гр. Къмпълунг, Румъния, водени от кмета на града – господин Йоан Ливиу Царою;
От гр. Минервино ди Лече, Италия – водени от кмета на града – Джузепе Фаусто;
От гр. Зарайск – Русия – водени от заместник-кмета на града – Виталий Юриевич
Давидов;
От гр. Люлебургаз – Турция – водени от заместник -кмета на града - господин
Неджми Инджи;
От гр. Орхангази – Турция – водени от г-н Хюсеин Али Иетим – Председател на
сдружението на изселниците – „Балгьоч“;
От гр. Макаров – Украйна, водени от Виктор Николаевич Тарнавски – началник отдел
образование, физическа култура и спорт;
Наши гости днес са почетни граждани на Попово, бивши кметове, ръководители на
учреждения, на учебни и културни заведения, представители на местния бизнес.
По първа точка от Дневния ред давам думата на Кмета на Община Попово д-р
Людмил Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми господа Народни представители,
Ваши Превъзходителства,
Уважаеми господин Областен управител,
Уважаеми гости на Попово,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи съграждани!
Днес е денят на Попово!
Още от ранна утрин, с тържествената света литургия и водосвета за благоденствие,
отслужени от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум, в града ни се
възцари празнично и приповдигнато настроение!
Днес, точно 135 години от Указа, с който „Поповската селска община се преобръща в
градска, а селото Попово се именува Градец Попово“ ние сме се събрали, за да
засвидетелстваме почит към историята и традициите ни. Събрали сме се в опит да осмислим
действията и да изразим съпричастността си към каузата да работим за утвърждаване
мястото на Попово в европейското настояще и бъдещето на страната ни.
Смело мога да заявя, че последната година бе успешна за нашата Община.
Постигнахме и поддържаме една относително добра финансова стабилност, която ни
даде възможност, без сътресения, да осигурим функционирането на всички основни звена в
обществения сектор.
Трябва да признаем, че това бе възможно с цената на много икономично и дори
скъперническо разходване на ограничените ресурси, но без наложената стриктна финансова
дисциплина нямаше да мога да представя днес пред вас дори и малка част от постигнатите
положителни резултати.
Разбира се, винаги можем, а и трябва да искаме все повече и повече, да не се
задоволяваме с постигнатото, особено когато това се отнася до изграждането на жизнената
ни среда.
Точно тази мисъл бе водеща за нас, когато направихме всичко възможно, за да
включим максимален брой жилищни сгради в различните програми за енергийна
ефективност. Днес техният брой вече е 35. Тринадесет обновихме по Националната програма
за енергийна ефективност и 22 с успешно защитени проекти от Общинската администрация
по Оперативна програма „Региони в растеж“. Успоредно с това, със свои проекти общината
обнови и 15 обществени сгради, част от които са държавна собственост. Знам, че ние тепърва
ще оценяваме положителните страни на тези проекти, изразяващи се най-вече в рязко
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намаляване на разходите за отопление, но дори и само обновеният външен вид на сградите
вече придава един по-различен облик на града ни.
Общата стойност на дейностите по всички тези проекти е в размер на 18 милиона 681
хиляди лева, от които 852 хиляди се осигуряват от бюджета на Община Попово.
Искам да информирам съгражданите ни, че при подновяване на финансирането от
страна на правителството веднага ще стартираме обновяването и на следващите жилищни
сгради, независимо от настойчивите опити на някои местни партийни деятели да блокират
този процес, водени единствено от личния си, тяснопартиен интерес.
Независимо от ограничените финанси през последната година Общинската
администрация продължи да изпълнява своята цел за непрекъснато подобряване на
материалната база в училищата и детските градини. Със собствени средства успяхме да
изградим детски площадки в основните сгради на детските градини – „Лястовичка“ и ЦДГ
„Слънце“ на стойност 79 хиляди лева.
Това, разбира се, не изчерпва ангажиментите ни, свързани с обучението и
възпитанието на децата и младите хора в общината. Искам да подчертая, че в последните 12
месеца успяхме да синхронизираме нормативната база на общината в сферата на
образованието с държавната, в срок бяха изготвени и приети от Общинския съвет всички
задължителни стратегически документи, наложени от новия Закон за предучилищното и
училищното образование и държавните образователни стандарти. Съгласно новия закон
преструктурирахме училищата и детските градини в общината и искам да отбележа, че
Община Попово е сред малкото общини в страната с иновативно училище - ОУ „Любен
Каравелов“, гр. Попово.
С подкрепата на Общинския съвет, и тук искам да благодаря на съветниците за това, в
Попово успяхме да запазим броя на средищните и защитените училища.
Защитена част от детска градина и средищни детски градини има вече и в
предучилищните институции на общината.
Във връзка с механизма за обхват на всички подлежащи на обучение от 5 до 16годишна възраст бяха сформирани екипи, които са постоянно действащи на територията на
общината. Благодаря за активното отношение и съдействие на Детска педагогическа стая към
РУ „Полиция“- Попово, Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“Попово.
Вече стана въпрос за средствата, които отделяме за подобряване на материалната база
в сферата на образованието и тук искам специално да благодаря на училищата и детските
градини, които оценяват възможностите за финансиране от национални програми.
Приветствам усилията, които полагат, за да печелят финансиране по програмата „Еразъм+“ и
осъществяват обмен с млади хора от други европейски държави. Гордост за всички нас са
отличията и призовите места от национални олимпиади, състезания и конкурси на нашите
ученици.
Уважаеми съграждани,
В началото на този мандат аз поех ангажимент за цялостна реконструкция на ЖК
„Младост“. В изпълнение на това през годината окончателно бе приет проектът за Подробен
устройствен план за регулация и застрояване на ж.к „Младост“ 1 и 2, в който основните
акценти са уличната мрежа, транспортната и инженерната инфраструктура и зелените площи
в квартала. Предвидено е изграждането на нови паркоместа, детски площадки, пешеходни
зони и зони за отдих, игрища за спортни дейности. С удовлетворение мога да съобщя, че
договорът с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на този проект на стойност около 1
милион и двеста хиляди лева вече е подписан и са в ход дейностите по неговата реализация.
От години един от основните проблеми в града ни е състоянието на уличната мрежа.
В последния месец бяха извършени ремонтни дейности на асфалтовите настилки по
най-проблемните улици в Попово и участъците от републиканската пътна мрежа в границите
на града. Основен ремонт направихме и на тротоарната настилка по бул. „България“ – от пл.
„3-ти март“ до ул. „29-и юни“.
3

За съжаление, този обем от работа е абсолютно недостатъчен и аз искам да поднеса
извинение към всички жители на община Попово за това, че все още не успяваме да намерим
цялостно и трайно разрешение на този толкова наболял проблем. Искам да ви уверя, че не
сме спирали нито за ден да търсим възможности за финансиране и твърдо поемам
ангажимент всеки осигурен лев през годината да бъде насочен именно в тази посока.
Уважаеми госпожи и господа,
В края на миналата година в Попово отвори врати нова производствена база. С
удовлетворение мога да споделя, че благодарение и на активната позиция на Община Попово
базата на някогашния завод „Спорт“ вече има нов стопанин – инженер Илко Илиев собственик на успешната фирма „Мебел стил“ООД.
В рамките само на няколко месеца, старата производствена база бе изцяло обновена,
извършен бе подбор и обучение на работния персонал и на 20 октомври, в присъствието на
Президента Румен Радев, стартира работа новият Завод 3 на фирмата, специализиран за
производство на тапицирана мебел и матраци. Новата база в Попово е разположена на площ
от 11 дка, инвестицията е на стойност 4 и половина милиона лева, а броят на заетите ще
достигне 170 човека.
Когато говорим за местния бизнес и работата на общинската администрация за
създаване на условия за развитието му, не мога да не отбележа и организираното за пръв път
на наша територия Международно търговско – промишлено изложение – Попово'2018.
Посветено на 135-тата годишнина от обявяването на Попово за град, то се провежда на 9 и 10
юни във волейболната зала „Тодор Янев”. В него вземат участие 25 местни и чуждестранни
фирми основно от сферата на производството. Идеята ни като организатори е да създадем
едно ново поле за изява на местния бизнес. Искаме, чрез създадените в двата изложбени дни
контакти между нашите предприемачи и специално поканените за целта дипломати,
представители на чужди търговско – промишлени палати и фирми да се намерят
допълнителни възможности за развитие.
В изложението своята продукция представят местните „Кондютрийс” ЕООД, „Роса”
АД, „Елена Груп” ЕАД, „Фрештекс Текстил Финишинг България“ ЕООД,
„Електроапаратура” ЕООД, „Родина Холдинг” АД, „Мебел-Стил” ООД, „Хърков Пласт
Инж” ООД, „Чугунена арматура – България” АД, „Водица Ботълинг” ЕООД, „Бакалски Ко”
ООД, Държавно ловно стопанство „Черни Лом”-Попово, Земеделска кооперация „Напредък”
с. Светлен, Мега М – 999, „Стелмо 2002“ ЕООД, Браншовият пчеларски съюз в Попово и др.
Жителите и гостите на Попово имат възможност да разгледат продукцията и на
чуждестранните участници в изложението - МОТО – ПФОЕ – представител на шведския
гигант в автомобилостроенето „Volvo”, „Линдстрьом” ЕООД - производител на текстилни
услуги и работно облекло, „V - КОМЕРЦ” ООД - официален представител за кухненско
обзавеждане на „Electrolux” за България, шведската козметична компания „Орифлейм
холдинг” AG, германската „GROHE”– производител на най- висок клас смесители за бани и
кухни, винарна „Пивка“ – от Република Македония и италианското сдружение за туризъм
„Про Локо“.
През годината, благодарение на разбирането и осигуреното от собственика
финансиране, Попово успя да защити правото си да има собствена Автогара. За мнозина
вероятно това е приемано като даденост, но трябва да ви уверя, че сме от малкото общини,
успели да получат категоризация съобразно европейските стандарти за този вид транспортни
институции.
Поповската автогара вече е с климатизиран салон за чакащи, на територията има
свободен достъп до интернет, поставен е ПОС-терминал на гишето, банкомат.
За инвалидите са изградени специални подстъпи, достъпно гише за закупуване на
билети, специализиран телефон, а автогарата разполага и с необходимата платформа за
качване на инвалидни колички в автобусите. Осигурена е стая за майки с деца до 3-годишна
възраст, изграден е лекарски кабинет, оборудван с всичко необходимо за първа долекарска
помощ, осигурено е и 24-часово видеонаблюдение. За съжаление, възрастовата и социалноикономическа специфика на региона, в комбинация с непрекъснато намаляващите субсидии
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от републиканския бюджет, поставя пред все по-големи изпитания работещите в този бранш
и ще трябва да положим обединени усилия, за да защитим съществуването му, защото това е
не само бизнес, а и сериозен социален ангажимент към жителите на общината.
В посока към изпълнение на ангажиментите ни в социалната сфера бе и работата за
осигуряване на личен асистент за нуждаещите се. В момента по различни програми се
обгрижват 87 потребители на тази социална услуга, а броят на асистентите и домашните
помощници е 52. Назначен е и 1 социален асистент. Финансирането е осигурено от
Министерството на труда и социалната политика, но за съжаление покрива малка част от
непрекъснато нарастващите потребности от този вид услуги.
Ние се опитваме да разширим обхвата на дейностите и вече целогодишно, за сметка
на общинския бюджет, предоставяме безплатна храна на 60 наши съграждани, изпаднали в
крайна нужда. Новост от последната година в социалната сфера е назначеният здравен
медиатор, чиято основна функция е работата с малцинствените етнически групи и със
здравно неосигурените лица. В процес на реализация е и подписаният наскоро договор по
проект за социално предприемачество, който ще ни позволи да наемем хора на новоразкрити
работни места към общинското предприятие за озеленяване.
Работни места през годината Общината разкри и в изпълнение на проекта „Обучение
и заетост на младите хора”. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, а работните места бяха разпределени по кметствата в община Попово.
Продължи работата ни и по програмите, даващи шанс за старт в кариерата на млади хора с
висше образование. В настоящия момент броят на младите хора, получили работа по
различните, защитени от Общината програми, надхвърля 80. Това, разбира се, е малка, но
съществена част от опитите ни да създадем действени предпоставки за задържането им в
региона.
Основна част от социалната политика на Община Попово е свързана с дейността на
МБАЛ – Попово.
Вече осем месеца болницата е с нов управител, като след проведен конкурс, от
началото на месец октомври тази длъжност заема Йовчо Яков. Всъщност, по-важното е, че
болницата успя да възстанови отделението по Хирургия, Ортопедия и травматология и
Отделение по анестезиология и интензивно лечение, използвайки базата на бившата болница
„Папуров“ в град Търговище. Това бе един дълъг и труден процес, често използван за
политическо противоборство. Днес, на базата на реалните финансови резултати, мога съвсем
спокойно и уверено да заявя на всички, че за месеците, през които новите отделения работят,
те не само не утежняват финансовото състояние на болницата, а напротив. Приходите от
новите отделения надхвърлят направените разходи и това дава възможност за подпомагане
дейността на останалите болнични дейности. Тенденцията е към нарастване на остатъка за
преразпределение, което заедно с повишаване обхвата от медицински услуги и ползата за
всеки един от пациентите е достатъчен аргумент, доказващ правилността на трудно взетото
управленско решение. За съжаление, с влизане в сила на новия рамков договор за 2018 г.
между РЗОК-Търговище и нашата болница, отново сме изправени пред проблеми, свързани с
абсолютно необосновано намаляване на финансовите лимити. Това на практика би намалило
с поне 20% възможността за достъп до медицински грижи на всички здравноосигурени лица,
обслужвани от МБАЛ-Попово.
Ние, разбира се, реагираме своевременно, а аз разчитам и на сериозната подкрепа от
страна на всички представители на политическите партии, влизащи в състава на общинския
ни съвет. През последната година с ваша помощ, уважаеми госпожи и господа общински
съветници, успяхме да погасим дълга към фирмата, извършила санирането на болничната
сграда и съм уверен, че това единомислие по важните за града ни въпроси ще помогне при
преодоляването на всички трудности, свързани с общинското здравеопазване. Знаете, че
тогава ние взехме едно непопулярно решение, което на практика провали програмата ни за
асфалтиране на улиците в Попово, но считам, че то бе правилно, предвид приоритета на
проблема.
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Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи съграждани,
И през тази година Общинската ни администрация отделяше полагащото се внимание
и на културната сфера, като голяма част от мероприятията преминаваха под егидата на 135тата годишнина на града ни. Тук не става въпрос само за художествените колективи и
концертните изява, а за целия спектър от многообразни дейности, свързани с изграждането
на една подходяща за живеене и възпитание на младите хора среда.
Продължихме работата по късноантичната крепост „Ковачевско кале” край Попово,
отново доверявайки се на опита на научния ръководител на дейностите доц. д-р Олег
Александров от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
В края на археологическото лято на 2017 излезе и първият том на сборника с доклади
„Късноримският кастел „Ковачевско кале“ и българските земи през 4-6 век“, събрал в себе си
цялата информация от началото на проучванията на крепостта до сега. Финансирането на
разкопките беше в размер на 20 хил. лв., осигурени от Община Попово.
През годината, със средства осигурени от Дирекция „Вероизповедания” към
Министерски съвет продължихме ремонтите на християнски и мюсюлмански храмове в
община Попово, като общата стойност надхвърля 90 000 лв.
Тези средства се разходваха изцяло по решения на съответните храмови настоятелства
и с тях бяха възстановени фасади, покривни конструкции, подови настилки и иконостаси на
7 църкви и 5 джамии.
На първи ноември, в Деня на народните будители, в Попово открихме бюст-паметник
на един от най-великите национални герои в историята на България – Апостола на свободата
Васил Левски. Проектът за паметника на Апостола и парковото оформление бе дарен от арх.
Михаил Михайлов и инженер Георги Тунчев, а скулптурната работа е дело на доц.
Цветослав Христов и инженер Веселин Ружеков. Средствата за паметника бяха събрани от
дарения на поповчани, а цялата дейност от идеята до реализацията бе дело на Общинския
комитет „Васил Левски“ и неговия председател Васил Стоименов.
През месец октомври, по повод 80 години от Големите царски маневри край града, в
Попово беше възстановен и единственият в България паметник на Цар Борис III –
Обединител.
Възстановяването му дължим на спомоществувателството на родолюбиви българи.
Скулптурата, изработена от Николай Чергаров бе дарена от г-н Маргарит Мицев, а
постаментът, изработен от „Стройкомерс- ТТ“ бе дарен от управителя на фирмата – инж.
Тошко Райчев. Откриването на паметника бе извършено с военен ритуал в присъствието на
вицепремиера Валери Симеонов, Симеон Сакскобургготски, много граждани и гости на
Попово.
По подобаващ начин отбелязахме и 90 годишнината от откриването на Поповския
исторически музей. Възникнал през 1927 г. по идея на Археологическото дружество в града
като музейна сбирка, той близо век съхранява повече от 30 хил. движими културни ценности
от региона. Днес експозицията му е изложена в отделите Археология, Етнография, Селището
в периода XV – XIX век, Градът в ново и най-ново време и Християнско изкуство. Музеят
разполага с четири сгради, методически наблюдава и туристическата атракция „Ковачевско
кале“. Извършва археологически разкопки, издава книги, организира научни конференции, а
негови изложби пътуват в страната.
В този период свое високо признание получи и поповската читалищна библиотека. Тя
бе една от трите в страната, номинирани за Националната награда „Христо Г. Данов” за 2017
година, редом с регионалните областни библиотеки на Габрово и Пазарджик за значим
принос в националната книжовна култура.
По традиция общината ни отново бе домакин на множество културни събития, а
художествените ни колективи донесоха призове от множество наши и международни
конкурси и фестивали. Искам обаче да отлича една по особена проява, която не блести с
високи професионални достижения, но считам за особено важна и отличителна сред общия
фон. Става дума за фестивала за хората в неравностойно положение под наслов „Да подарим
6

мечта“ в село Медовина, който през последните години придоби особено голяма
популярност сред този кръг от хора. В четвъртото му поредно издание взеха участие хора в
неравностойно положение от областите Велико Търново, Шумен, Русе, Разград и Търговище.
Разбира се, отдавам заслуженото и на организаторите от читалището в Попово на
преминалия само преди месец Фестивал на алтернативното кино – „Мини филм-Попово“,
който за дванадесети път събра творци от цялата страна.
Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми съграждани,
По традиция, но съвсем не формално и не шаблонно, искам да се обърна и към
представителите на всички политически партии, развиващи дейност на територията на
община Попово – и тези, които са представени в Общинския съвет, и тези, които не успяха да
прекрачат електоралната бариера.
Благодаря ви!
Благодаря ви от свое име и от името на общинската администрация.
Благодаря ви за конструктивизма, за това, че в действията ви надделя чувството за
принадлежност към една общност, чиято основна цел е просперитета на родния край.
Е, не липсваха и партийни заигравки, не липсваха и опити да проверим до къде се
простира търпението на опонента, но за щастие всичко това, с малки и напълно очаквани и
допустими изключения, остана в рамките на добрия тон и не излезе от рамките на една
цивилизовано водена и толерантна политическа надпревара.
Ярък пример в това отношение бе работата на Общинския съвет през последната една
година. Всички общински съветници, независимо от политически и лични пристрастия,
успяха в огромното болшинство от случаи, да поставят на преден план в своята работа
обществения интерес. Това бе един процес на взаимно обогатяване и израстване и от ваша
страна, уважаеми госпожи и господа членове на общинския съвет, и от страна на общинската
администрация.
Искрено желая и ще работя за това, в оставащата една година до края на този мандат,
да обединим усилията си върху желанието да съграждаме, защото НИЕ ДОКАЗАХМЕ ЧЕ
МОЖЕМ – ЗАЕДНО!
Но всичко това – утре!
Днес е празник!
Днес ние трябва да си пожелаем какъв да бъде градът ни на следващия 10-ти юни.
Днес не е просто денят на Попово.
Днес е нашият ден.
Честит празник, скъпи съграждани!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви д-р Веселинов, включително и за оценката,
работата на Общинския съвет.

която направихте за

Уважаеми колеги, позволете ми да преминем към втора точка от дневния ред –
удостояване със звание „Почетен гражданин на град Попово“ на изявени граждани за
приноса им към развитието на град Попово и родината.
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 № 419 на Общински съвет – Попово с което званието
„Почетен гражданин на град Попово” се присъжда на инж. Тодор Ненов Тодоров за
дългогодишната му обществено-полезна дейност в града и Община Попово.
ДИКТОР:
Тодор Ненов Тодоров е роден на 3 септември 1943 година в село Ковачевец,
община Попово. Там завършва основното си образование. През 1962 година завършва
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механоелектротехникум в гр.Русе, специалност „Електрообзавеждане на промишлени
предприятия”. Веднага започва работа като електротехник в Машиностроителен завод
„Възход” и за кратко време придобива най-високата квалификация – ел.монтьор осми разряд.
След казармата постъпва във Висшия машинно електротехнически институт в гр.
Варна със специалност „Електрически машини и апарати“. През 1971 г. е удостоен с Народен
орден на труда – сребърен. До началото на 1970 година работи като електротехник, след
което последователно е ръководител група Научна организация на производството, труда и
управлението, началник База за техническо развитие по арматуростроене, заместник
директор по техническите въпроси, заместник директор по производствените въпроси и от
края на 1975 г. до началото на 1986 г. като директор на МЗ „Възход”. През този период се
извършва мащабна реконструкция и обновяване на основните фондове на завода.
След МЗ ”Възход”, последователно работи като зам. директор на Завод за стоманени
профили, заместник генерален директор на Комбината по микропроцесорна техника в гр.
Правец, управител на общинска фирма в гр.Правец през 1999г., изпълнителен директор на
арматурен завод в с.Яворец, Габровско, управител на „Хлебозавод” Попово и от началото на
2004 до края на 2007 година е заместник кмет на община Попово - на тази длъжност се
пенсионира. Голяма е заслугата му за построяването и въвеждането в експлоатация на
Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на община Попово и за първия
етап от реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа на града.
Удостоен с приза „Посланник на енергийната ефективност”. При изпълнение на служебните
си задължения винаги се е отнасял с присъщото му чувство за отговорност. Тодор Ненов
вече е пенсионер, но продължава да участва активно в обществения живот на града и
общината.
На 3 септември тази година Тодор Ненов Тодоров ще навърши 75 години.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на Почетния гражданин на град Попово инж. Тодор Ненов Тодоров.
Инж. Тодор Ненов Тодоров – Почетен гражданин на град Попово
Уважаеми общински съветници, уважаеми д-р Веселинов, уважаеми г-н Георгиев,
най-сърдечно благодаря и съм приятно изненадан за това, което сте решили за удостояването
ми с „Почетен гражданин на град Попово“. В целия си съзнателен живот аз съм се старал да
работя в интерес на хората, сигурно не винаги съм го постигал, но стремежа ми си е оставал
и мисля, че това действително е оценка за непрекъснатата ми работа на обществения фронт.
Искам задочно да благодаря и на Иван Иванов – първия ми директор в МЗ „Възход“, в
последствие първи секретар на Градския комитет на БКП, зам. председател на Окръжния
съвет и ръководител на институции от национално ниво. Той ме е поддържал по времето на
цялото ми кариерно развитие, за което е заслужил моите благодарности.
Още един път най-сърдечно благодаря и Ви уверявам, че докато мога ще се старая да
участвам в обществено политическия живот на град Попово, да допринасям с каквото мога.
Благодаря.
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 № 420 на Общински съвет – Попово с което званието
„Почетен гражданин на град Попово” се присъжда на проф. Тодор Димитров Димитров за
заслуги и постижения в дългогодишната му научна и обществено-полезна дейност в
страната.
ДИКТОР:
Тодор Димитров Димитров е роден на 25 май 1946 година в град Пловдив, учил и отраснал в
град Попово. Семеен с две деца.
Основното си образование завършва в Попово, след което продължава средното си
образование в Политехническата гимназия „Христо Ботев“ в същия град. През 1973 г.
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завършва Зоотехническия факултет на Селскостопанска академия, гр. София със
специалност „Зоотехника“. Завръща се в град Попово и през периода 1974-1976 г. работи
като главен зоотехник в птицекомбинат с. Ломци и АПК – гр. Попово. По късно се отдава на
науката и става преподавател в Тракийския университет. През 1988 г. става доцент в
университета. През 2007 г. придобива научната степен „Доктор на селскостопанските
науки“. Професор е по технология на млякото и млечните продукти от 2008 г. в Тракийския
университет в гр. Стара Загора.
Специализирал е в Кембридж, Англия; Варшавската селскостопанска академия в Полша;
Ленд О Лейкс, САЩ и Висше училище „Анхалт“, Германия.
Развива активна научна дейност и има повече от 140 публикации в областта на технологията
на млякото и млечните продукти. Автор е на множество книги, наръчници, справочници,
учебници, ръководства, статии и разработки.
Член е на всички научни съвети, както и на съюза на учените в България. В периода 20062007 г. е експерт по проблемите на млекопроизводството и млекопреработването към
Министерство на земеделието и горите, а през 2010 г. и в Асоциацията на
Млекопреработвателите.
Преподава като гост – преподавател в Техническия университет в гр. Русе, както и във
филиала му в гр. Разград от 2000 година до сега.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на Почетния гражданин на град попово – проф. Тодор Димитров
Димитров.
Проф. Тодор Димитров Димитров – Почетен гражданин на гр. Попово
Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет, уважаеми г-н Кмете, уважаеми
общински съветници,
Искам да изкажа и да изразя моята истинска благодарност към Вас, че ме удостоихте с
това звание „Почетен гражданин на град Попово“. Желая Ви много, много здраве, лично
щастие и все така да работите за просперитета на град Попово. Вие действително с Вашия
упорит труд успяхте да превърнете нещата на много предшественици преди това град
Попово в град – градина. Благодаря още веднъж за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Димитров.
Уважаеми колеги, скъпи гости, продължаваме по трета точка от Дневния ред –
Връчване на почетни знаци.
Почетен знак на община попово и грамота се връчва на Даниела Петкова –
председател на Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания "Доверие" - за
дългогодишна съвместна работа и генерален спонсор на национално значими събития,
организирани от община Попово.
ДИКТОР:
Даниела Петкова е родена в гр. Добрич. Завършва висшето си образование в
Университета за национално и световно стопанство в гр.София. Започва работа в Пенсионноосигурителна компания „Доверие" още при създаването на Компанията през 1994 г. До 2000
г. работи първо като Главен счетоводител, а след това и като Финансов директор на
Дружеството. През 2000 г. заема позицията Главен изпълнителен директор, а от 2012 г. е
Председател на Управителния съвет. Когато поема Компанията като Главен изпълнителен
директор, ПОК „Доверие“ има около 90 000 клиенти и управлява около 11 милиона лева
активи. Под нейно ръководство, броят на осигурените лица и активи под управление
нарастват стремително, като към края на 2017 г., в пенсионните фондове, управлявани от
ПОК „Доверие", се осигуряват над милион и двеста хиляди български граждани, а активите
под управление надхвърлят три милиарда и двеста милиона лева. Даниела Петкова е
отличена от Американския биографичен институт за постиженията си в областта на
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маркетинга и мениджмънта за 2005 г. и е включена в списъка Great Women of the 21st
Century. Носител е на традиционната наградата за Бизнес дама на 2005 г. Тя е и първият
мениджър от небанкова финансова институция, отличен с приз „Буров" за финансово
управление. Поставена е на 18-о място в престижната класация 100-те най-влиятелни жени в
България за 2011 г. и на 5-то място в същата класация за 2012 г. Носител е на приза "Мистър
& Мисис Икономика" за принос в сферата на небанковия финансов сектор за 2012 г. През
2013 г., Фондация "Велеслав Гаврийски" й връчва и награда за цялостен принос за
развитието на осигуряването в България.
Член е на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително
пенсионно осигуряване (БАДДПО) и е Председател на Комитета на актюерите на същата
Асоциация. От 2012 г. представлява ПОК "Доверие" в настоятелството на фондация "Буров".
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на г-жа Даниела Петкова.
Даниела Петкова – Председател на Управителен съвет на Пенсионно осигурителна
компания „Доверие“
Благодаря за възможността да присъствам на тази празнична сесия на ОбС на град
Попово. Удоволствието наистина е голямо, след което да Ви поздравя с празника на града,
което е повод да споделя, това което мисля. А то е, че вярвам, че всички хора, които имат
история, която ги кара да се гордеят по един или друг начин са благословени. Включително
защото те днес в сегашно време обикновено живеят и работят по начин, който си дават
сметка, че това, което оставят след себе си е бъдещата история на бъдещите поколения и
също биха искали те да се радват с това, което оставят. Това, което виждам в Попово е точно
това, така че поздравявам Ви за усилията, поздравявам Ви за упорития труд, чрез който сте
превърнали очевидно този град в едно наистина по-добро място за живот на неговите
граждани.
Приемам с благодарност този почетен знак. Причината е финансовата подкрепа,
дългогодишна. Да, знам, че в днешния свят, който много неща зависят от парите, вероятно
оценявате това, но все пак бих искала да кажа, че според мен не би било възможно да получа
този почетен знак без Вие да сте родили идеята за провеждането на този фестивал, който
предполагам ще бъде и в бъдеще едно от нещата, с което следващите поколения ще се
гордеят. Поздравявам Ви още веднъж. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Петкова.
За активна социална и благотворителна дейност почетен знак на Община Попово и грамота
се връчват на Надка Аатанасова Вълкова.
ДИКТОР:
Надка Атанасова Вълкова , родена на 13.10.1957 година в град Попово. До 5 годишна
възраст e живяла в село Садина.
Завършва начално и средно образование в град Русе. Полувисшето си образование
получава в град Варна, специалност „Организация на туристическото обслужване“. От 1975
година живее и работи в град Варна. Омъжена, с три деца.
През 1994 година става инициатор за регистрацията на първата в град Варна
Неправителствена организация - Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, на
която става председател.
От 1995 година работи в съдружие с различни съсобственици, в различни
туристически фирми. От 1999 година развива самостоятелно дейността си чрез Еднолично
дружество „Здравно туристически Център Неда“. Повече от 15 години фирмата е
акредитирана в Русия и разполага с офис и търговско представителство в град Москва.
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Успешно развива партньорства с руски корпоративни клиенти, като осигурява оздравителна
почивка за деца и възрастни.
Съвместно с ръководството на курортен комплекс Албена дружеството създава
всички необходими условия в България за детски, спортен, семеен, лечебен и конгресен
туризъм.
Дружеството управлява три държавно делигирани услуги, като се грижи за
социализацията и рехабилитацията на хора в неравностойно положение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на г-жа Вълкова.
Надка Вълкова – ръководител „Здравно туристически Център Неда“
Уважаеми господин Председател на ОбС, уважаеми д-р Веселинов, уважаеми
общински съветници, скъпи съграждани, честит празник на всички нас, празника на нашия
град! Искам да благодаря на всички мои приятели и партньори от моя роден край за това, че
бях предложена за удостояването ми с този почетен знак и преди всичко на ОбС за
доверието, той да ми бъде връчен. Искам да Ви кажа, че това за мен е преди всичко много
голяма отговорност, защото аз не смятам, че успях да свърша достатъчно за моя роден край.
Това е голяма отговорност и за всички Вас, които ми връчвате знака, защото като една
истинска „капанка“ от с. Садина, девето поколение, аз живея и работя по принципа – няма
нищо невъзможно. Всеки проект може да бъде осъществен, ако той обслужва голямо
количество хора и мотивацията за реализацията му е достатъчно силна.
Искам да пожелая на всички нас да бъдем много здрави и да реализираме много
съвместни проекти.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-жо Вълкова.
Почетен знак на Община Попово и грамота се връчват на доц. д-р Олег Ангелов
Александров
за заслуги в областта на археологическите проучвания и научноизследователска дейност на късноримската крепост „Ковачевско кале“.
ДИКТОР:
Олег Ангелов Александров е роден на 12.07.1978 г. в гр. Варна. Женен с две деца.
Завършва висше образование през 2003 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност
„Археология” и придобива степен „Магистър” . По същата специалност през 2008 г.
придобива образователно – научна степен „Доктор”. В периода 2011-2015г. е член на
Академическия съвет на Великотърновски университет. Доцент е в Исторически факултет
на ВТУ, а от 2015г. до днес - ръководител на катедра „Археология“.
Автор е на монографиите: „Етнически и социален състав на римската армия“ (2013) и
„Религия на римската армия в провинция Долна Мизия І – ІV в.“ (2010) и на други 30
публикации, свързани с античната култура по българските земи. Участник в над 20 научни
форума в страната и чужбина, член в престижни международни организации. От 2015 г. е
научен ръководител на археологическите проучвания на „Късноантична крепост
Ковачевско кале“ и пише научни и научно-популярни статии, свързани с крепостта. През
2017г. излезе сборникът със статии „Късноантичният кастел Ковачевско кале и българските
земи ІV – VІ век, т. 1“, на който доц. д-р Олег Александров е научен редактор.
Научно-изследователска дейност развива в сферите : история и археология на българските
земи; културно-историческо наследство, римска провинциална култура в българските земи,
късноантична фортификация на Балканите, интердисциплинарни и авангардни методи в
археологията и др.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Заповядайте г-н Александров.
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доц. д-р Олег Ангелов Александров
Драги Поповчани и гости на града, позволете ми на първо място да благодаря на
Кмета на Общината, на председателя на ОбС и на общинските съветници за тази висока чест,
с която ме удостоиха. Същевременно искам да споделя и моето въодушевление от отличието,
което получих. За мен, то е сигурен знак, че аз и моя екип през последните години успяваме
да дадем най-доброто за опазване и изследване на културно историческото богатство на
Общината. Искам най-сърдечно да пожелая на града да пребъде, а на неговите жители –
здраве и щастие. Честит Празник!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Почетен знак на Община Попово и грамота се връчват на инж. Григор Игнатиев
Гогов за особени заслуги в областта на горското стопанство за неговото запазване и развитие
в региона и страната и по повод неговата 65-а годишнина.
ДИКТОР:
Инж. Григор Игнатиев Гогов е роден на 9 август 1953 г. Завършва през 1979 г. Висшия
лесотехнически институт, специалност „Горско стопанство“. Същата година постъпва на
работа като началник на участък в Горско стопанство – Попово. По късно става директор на
Горско стопанство „Черни Лом“ – Попово. В периода 2013-2014 г., както и след 2017 г.
работи като изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите. Бил е директор на
Държавно ловно стопанство „Паламара“ и генерален директор на Горскостопанския
комбинат в Русе. В периода 2005 – 2013 г. е Главен секретар на Националното ловнорибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. Носител е на орден
„Свети Хуберт“ - най-високото европейско ловно отличие, връчено за първи път на българин
за особени заслуги в областта на опазването на дивеча и ловното дело.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Гогов, заповядайте.
Инж. Григор Игнатиев Гогов
Честит празник, Поповчани! Г-н Областен Управител, г-н Председател на ОбС, г-н
Кмете, драги гости, Ваши Правосвещенства, всички които присъствате днес тук, аз не знам в
такъв момент какво би могло да се каже, но смятам, че не съм пропилял времето си
пребивавайки в Попово вече 40 години. Благодаря Ви! Желая на Попово живот, а на Вас
всички – късмет!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, уважаеми колеги, продължаваме към т. 4 от Дневния ред – връчване на Почетен
знак на Община Попово за „Инвеститор на годината“
Почетния знак и грамота за Инвеститор на годината се връчват на „Мебел стил“
ООД.
ДИКТОР:
"Мебел стил" ООД, гр.Търговище е изключително успешен модел на семеен бизнес,
създаден през 1994 година в гр.Търговище.
“Мебел стил” ООД е един от най-големите производители в България на тапицирана мебел с
повече от 650 служители. Компанията разполага с четири модерни производствени и
складови бази, разположени на обща площ от над 88 880 кв.м. Продукцията на компанията
внася уют и красота в домовете на семейства на четири континента. Брандът за мека мебел
„KULT – Мебели с емоция“ е собственост на Мебел-Стил ООД. Меката мебел на KULT се
продава успешно във всички основни вериги мебелни магазини в България – общо повече от
300 точки в страната, както и около 40% от своята продукция се продава във Франция,
Израел, Италия, Румъния, Грузия и Малта.
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Фирмата решава да инвестира на територията на гр. Попово и през септември 2017 г.
именно тук открива третия си завод. Към момента в него работят около 170 човека.В Завод 3
в гр.Попово се произвеждат матраци под марката "ОНИ - заслужен сън" и диван под марката
"КУЛТ - Мебели с емоция".
Ключът към успеха на семейната фирма е постигнатото оптимално съотношение
между качество, комфорт и цена.
Мотото на фирмата е :"Ние вярваме, че хората са основната ни ценност"
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на г-н Христо Христов – производствен директор за Завод 3 в гр.
Попово.
Христо Христов – производствен директор на Завод 3 в гр. Попово
Уважаеми общински съветници, г-н Веселинов, г-н Георгиев, гости на град Попово,
по случай празника на нашия град искам да поднеса специален поздравителен адрес от името
на фирма „Мебел – Стил“ и лично от собственика г-н Илко Илиев. „Мебел – Стил“ ООД и гн Илко Илиев най-сърдечно Ви поздравяват по случай Празника на град Попово – 135
години от създаването. На Вас и жителите на града желаем преди всичко крепко здраве,
благополучие и повече мигове на радост. Бъдете единни и продължавайте да развивате
благоустройството на града за едно по-добро бъдеще.
Ние положихме големи усилия и за кратки срокове възстановихме и пуснахме в
производство Завод № 3 на фирма „Мебел-Стил“ ООД, в който в момента работят повече от
150 човека. Гамата от изделия, които се произвеждат в нашето предприятие се продават на
повечето от четири континента. Всичко това направихме за жителите на този прекрасен град,
за да може тяхната трудова реализация да се случва тук, в Община Попово. Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Христов. С това уважаеми колеги, четвърта точка от Дневния ред се
изчерпа. Преминаваме към пета точка от дневния ред .
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 2017-2018
година. Следва награждаване на ученици:
Екатерина Теодорова Елисеева – Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за отлично
представяне на Националната олимпиада по История и цивилизация 2018 г., първа награда
на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ в националния конкурс „Что я
знаю о Росии“ и първо място на Областния кръг на Олимпиада по Български език и
литература 2018 г.
Сабие Али Реджеб – Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за отлично представяне на
Национална олимпиада по История и цивилизация 2018 г. и първо място на Областния кръг
на Олимпиадата по Български език и литература 2018 г.
Калоян Нейков Кръстев - Профилирана гимназия „Христо Ботев“ спечелил 3-то място на
Национален фотоконкурс „Възкресение Христово“ към Светия Синод.
Тодор Бойков Тодоров - Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за отлично представяне на
Националното състезание по уеб разработване Webloz.
Радослав Николаев Петров – Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров“ завоювал 2-ро място на Националното състезание „Млад фермер“.
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Нурхан Мехмедов Мустафов – Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров“ завоювал 2-ро място на Националното състезание „Млад фермер“.
Лъчезар Маргаритов Иванов - Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров“ спечелил 2-ро място в Националната университетска олимпиада, направление
„Маркетинг“.
Християна Иванова Христова - Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров“ завоювала 3-то място в Националната университетска олимпиада, направление
„Аграрна икономика“.
Димитър Младенов Димитров - Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров“ - Капитан на отбора по волейбол – момчета, заели първо място на Областно и
второ място на Зонално първенства от ученически игри 2017/2018 г.
Стоян Бориславов Борисов – Професионална гимназия по техника и лека промишленост за
отлично представяне в Регионалното състезание „Най – добър млад автомонтьор и водач на
МПС“.
Теодор Марианов Енчев – Професионална гимназия по техника и лека промишленост за
отлично представяне на Регионалното състезание „Най – добър млад автомонтьор и водач на
МПС“.
Снежанка Свиленова Иванова – Професионална гимназия по техника и лека
промишленост – Грамота II степен за езикова подготовка и техническо презентиране в
Националния конкурс „Что я знаю о России?...“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
С това пета точка от Дневния ред се изчерпа. Позволете ми, уважаеми дами и господа
по шеста точка от Дневния ред да предоставя думата на Областния управител за
приветствие, след което ще имат думата и кметовете от нашите побратимени градове.
Заповядайте г-н Областен управител
Митко Стайков – Областен на Област Търговище
Уважаеми господин Кмете, уважаеми господин Председателю, Ваши правосвещества,
уважаеми общински съветници, кметове на населени места, дами и господа,
За мен е удоволствие и чест да съм тук в Деня на Попово и 135 годишнината от
обявяването Ви за град, да бъда тук и да Ви поздравя с празника. Това, което чухме и
видяхме до сега показа, че в Попово живеят и работят знаещи и можещи хора. Хора, които са
отдадени на каузата – Попово. Хора, които както работят в община Попово, така – в областта
и на национален план са на високи позиции и Вие трябва да се гордеете с това. Аз смея да
кажа, че имам честта да познавам инж. Гогов, но той напусна – един блестящ
професионалист, връчихте му награда, човек, който милее за Попово, милее за област
Търговище и помага на област Търговище.
Именно, уважаеми дами и господа, всички ние, които заемаме позиции, отговорни,
трябва да направим всичко възможно да работим за просперитета на Попово, за
просперитета на област Търговище. И в този ред на мисли ще благодаря на Кмета, на
Председателя и на общинските съветници, за това, че през изминалата година, въпреки
различията, както каза г-н Кмета, ние успяхме да осъществим една голяма мечта, една
голяма цел – да постигнем консолидация на ВиК Асоциацията, за което Ви благодаря, че
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гласувахте, защото без Вас, това нямаше да бъде възможно. Благодарение на това, сега ние
ще имаме възможност да се възползваме от европейски средства да осъществим проектите
във всяка една община, свързани с ВиК инфраструктурата, за което още веднъж Ви
благодаря уважаеми общински съветници.
Да, политически различни, г-н Кмете, чухме, че имате и трудности, но мисля, че
когато общинската власт, държавната власт, работим ръка за ръка – нещата се случват. И Вие
трябва да сте горд, защото в продължение на една година Община Попово е строителна
площадка. Вие трябва да сте горд, че почти цялата републиканска пътна мрежа ще я
рехабилитираме, ще я направим нова. Попово – Дралфа, Попово - Опака в момента тече,
Попово – Водица, а предстои, уредили сме средства дами и господа и за Попово – Садина.
Така, че г-н Кмете, когато сме рамо до рамо, когато работим заедно, нещата се случват.
За болницата също не се притеснявайте, искам да Ви уверя и всички жители, които са
на Община Попово, защото сключихме рамков договор със НЗК и бюджета на Здравната
каса на област Търговище е със 980 000 по-висок, отколкото миналогодишния.
Така, че още веднъж искам да Ви честитя празника, да Ви пожелая да сте живи и
здрави. Заедно ще успеем. В Попово живеят и работят знаещи и можещи хора. Честит
празник!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да благодарим на г-н Областния управител и продължаваме нататък. Давам думата
Тони Делков – кмет на град Неготино, Македония, за приветствие.
Тони Делков – кмет на град Неготино, Македония
Уважаеми Кмет на община Попово, уважаеми съветници, гости на Попово, добър ден.
Позволете ми от мое име и от името на гражданите на община Негодино, Република
Македония сърдечно да Ви поздравя и да Ви честитя големия юбилей – 135 години град
Попово. Като градоначалник на Община Неготино ми представлява удоволствие, че за пръв
път предвождам делегацията на Община Неготино и че съм част от Вашето празнуване.
От име на делегацията искам да благодаря на Кмета и на останалите за топлото
посрещане и престоят във Вашия град.
Нашето, а предполагам и Вашето намерение за дългогодишната ни работа, която трае
повече от 15 години с теми на отвореност, взаимно помагане и разменяне на вашите и
нашите изкуства. Като две побратимени общини през изминалия период, но и в бъдещия
период ще се насочим към общи проекти и активности на културен, обществен, но и на
икономически план. Ние вярваме, че Вашите придобивки от членството Ви в ЕС може да
бъдат и наша реалност и да станем още по-силни и по-сигурни за бъдещето на нашите
общини.
Много ме радва, че през тези два дена в Попово имаме възможност да разменяме
позитивни изкуства и добри практики, да видим дял от Вашата история и култура, но и да се
срещнем с представители на стопанствата за изграждане на партньорства и възможности за
задълбочаване и разширяване на бизнес интересите.
За край на моето обръщение, още веднъж да Ви е честит големия празник, като Ви
желая много успех, добро здраве и голям просперитет, на Вас лично и на всички граждани на
община Попово!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Сигурен съм, че станаха ясни всички пожелания, които бяха направени от г-н Делков
на всички нас.
Позволете ми уважаеми дами и господа да дам думата на г-н Йоан Ливиу Царою –
кмет на община Къмпалунг, Румъния.
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Йоан Ливиу Царою – кмет на община Къмпалунг, Румъния.
Господин Кмете, г-н Председател на ОбС, г-н Областен управител, приветствие на
духовните лица, добър ден на всички. За мен е голяма радост и гордост на този много хубав
празник по покана на Община Попово и Ви поздравявам за начина, по който протече и по
който сте организирали този хубав празник. Забелязах във Вашите слова г-н Кмете, с какво
сте се занимавали и какви дейности сте извършвали за просперитета на града. Ние с подобни
дейности също се занимаваме. И затова и нашите градове продължават да са побратимени –
Къмпалунг и Попово. Това са едни градове, които се намират в съседни страни, които са
членки на Европейския съюз. Надяваме се, че ние ще се доближим до стандарта на другите
европейски държави.
В този празничен ден, когато отбелязвате и чествате 135 годишнината от обявяването
на града, аз Ви пожелавам всичко това, което сте си поставили като задача да го изпълните и
в следващите години, когато се видим пак на този празник на града да отчетете, че всичко,
което сте си поставили, сте го изпълнили.
Аз отправих покана към нашите побратими и всички побратимени градове да ни
посетят на нашия празник на града на 20 юли.
И на края за финал искам да Ви кажа за много години Попово!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Давам думата на г-н Джузепе Фаусто – кмет на град Минервино ди Лече –
Италия.
Джужепе Фаусто – кмет на град Минервино ди Лече – Италия
С голямо удоволствие нося много поздрави от Минервино ди Лече и фракциите към
него. Искам да поздравя специално всички гости, които са тук, Областния управител,
Общинския съвет и определено и Кмета на град Попово. Искам искрено да благодаря на
Кмета на Попово, че ни покани на този голям празник, на този голям ден, тоест 135 години
от създаването на град Попово. И освен това за организацията, за хубавото посрещане, което
бяха организирали за мен и за моята делегация. И се надяваме, че това побратимяване, което
е родено между двата ни града преди години, може да продължи още дълги години и да
обменяме още културни традиции и празници. Заради това с мен са тук в делегацията всички
представители на фракциите в Минервино, за да опознаем и Вашите традиции и да покажем
нашите традиции на този хубав празник. И в крайна сметка се надяваме това побратимяване
да свърже още по-силно нашите народи и нашите традиции в бъдеше. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви.
По случай празника на Попово поздравителни адреси са получени от:
От Президента на Република България – Румен Радев;
От Генералния консул на Русия в Русе – Андрей Громов;
От Г-жа Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители;
От г-н Любомир Христов – кмет на община Шумен;
От д-р Дарин Димитров - кмет на община Търговище;
От г-н Хайредин Мехмедов – кмет на община Антоново;
От г-н Едвинас Волкас – генерален директор на „Максима България“ ЕООД.
С това, уважаеми дами и господа Дневния ред на днешното заседание е изчерпан.
Обявявам Тържественото заседание на ОбС Попово за закрито.
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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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