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ПРОТОКОЛ    № 45 
 

  
 
Днес, 10.06.2019 г. /понеделник/  в  залата на Дом на културата  се проведе 

ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТОТО  ТЪРЖЕСТВЕНО заседание на Общински съвет  – Попово. 
Заседанието започна в 11.00 часа. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добър ден на всички колеги общински съветници.  
Уважаеми гости, уважаеми жители на община Попово, добре дошли на нашата 

тържествена сесия  посветена на 10 юни – празник на град Попово.   
Уважаеми колеги, в момента в залата сме 28 общински съветника и имаме 

необходимия кворум, което ми дава право да открия Тържественото заседание на Общински 
съвет Попово, посветено на празника на града – 10 юни и 136 години от обявяването му за 
град. Предлагам днешното тържествено заседание да протече при следния дневен ред: 

 
1. Отчет на Кмета на Община Попово - д-р Людмил Веселинов . 
2. Удостояване със звание «Почетен гражданин на град Попово». 
3. Връчване на почетни знаци на Община Попово. 
4. Връчване на почетен знак  за инвеститор и работодател на годината. 
5. Награждаване на ученици, завоювали призови места в национални олимпиади и 

конкурси. 
6. Приветствие от официалните делегации. 
 
 Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 

  ЗА                    -     28 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 
 Дневния ред се приема! 
 

Особено ми е приятно да Ви представя гостите на тържественото заседание. Тук 
присъстват делегации от град Зарайск – Русия – водени от Кмета на града Виктор 
Анатолиевич Петрушенко, от град Неготино – Северна Македония, водени от секретаря на 
града господин Ивица Златкович, от град Къмпълунг Румъния – водени от заместник кмета 
на града господин Блидару Шербан Маргариу, от гр. Макаров Украйна, водени от Светлана 
Дидковская – началник отдел „Финанси“ при община Макаров. 
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Наши гости днес са почетни граждани на Попово, бивши кметове, ръководители на 
учреждения, на учебни и културни заведения, представители на местния бизнес. 
 По първа точка от Дневния ред давам думата на Кмета на Община Попово д-р 
Людмил Веселинов за да представи своя доклад. Заповядайте д-р Веселинов.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Уважаеми общински съветници, 
Господин Председател, 
Скъпи гости,  
Дами и господа, 
Скъпи съграждани! 

 
 Днес отново е денят на Попово!  

Днес засвидетелстваме почит към историята и традициите ни, преосмисляме 
действията си и изразяваме съпричастността си към каузата да работим за утвърждаване 
мястото на Попово в европейското настояще и бъдеще на страната ни. 
 Уважаеми съграждани, 

На тържествената сесия на Общинския съвет обикновено правя отчет за изпълнението 
на програмата ни за развитие на града и региона. 

Днес, няколко месеца преди поредните избори за местни органи на властта, мисля, че 
е ред за един обзорен преглед на целия четиригодишен мандат в опит да обхвана стореното, 
да очертая приоритетите, стояли в основата на общинската ни политика, да споделя 
пропуските и проблемите. Ще се опитам в този мой своеобразен отчет да остана встрани от 
изкушението  на партийната тематика, защото винаги съм вярвал, че в местната власт 
политиката трябва да приключва още вечерта на изборния ден. Винаги съм отстоявал 
убеждението, че кметският стол и изобщо работата в общинската администрация никога не е 
било нищо друго, освен позиция, в която човек получава високата отговорност да работи за 
решаване проблемите на местната общност, а тези проблеми нямат нито партийна 
принадлежност, нито политически цвят!   

 Разбира се ние, нашата общност, като неразделна част от българското общество, няма 
как да останем встрани от динамичните политически процеси в страната, но това по никакъв 
начин не се е отразявало на  отношението ни към хората и винаги, през всичките години на 
работа и в общинската власт, и в структурите на Съвета на Европа е било мой жизнен 
принцип и водещо начало.  

Тук искам дебело да подчертая, че това е категорична заслуга на всички, ангажирани с 
политическа дейност в нашата община. Независимо от високите залози правени от 
централните ръководства на политическите партии, независимо от идвалите от различни 
посоки опити за нагнетяване на напрежение, при нас нито веднъж през тези четири години 
не бе допуснато тясно-партийният интерес да вземе връх при решаване на основните 
проблеми на местната общност. Разбира се, и ние не бяхме лишени от представления на 
политическия театър, но това е част от колорита на съвременната реалност и ние трябва да я 
приемаме с мъдрост и разбиране.  

Тон в това отношение, през всичките четири години, даваше работата на Общинския 
съвет. Вече се превърна в клише твърдението ми, че общинските съветници, независимо от 
политически и лични пристрастия, успяваха в огромното болшинство от случаи да поставят 
на преден план в своята работа обществения интерес. Това, уважаеми господин 
Председателю, уважаеми госпожи и господа общински съветници, не е дежурно 
засвидетелстване на протоколно отношение, а осъзнато отношение и уважение. То е израз на 
убеждението ми, че нашата съвместна работа е процес на взаимно обогатяване и израстване 
и от ваша страна, и от страна на общинската администрация. Убеден съм, че този подход е 
конструктивен и резултатите от общите ни усилия подкрепят тази моя вяра. Надявам се, 
всички да осъзнаваме, че противопоставянето заради самото противопоставяне е 
контрапродуктивно, че хората ще даряват с доверие само онези от нас, които поставят за 
своя основна длъжност съграждането. Именно това е и ключовата дума, стояла в основата на 
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всичките мои и на ръководената от мен администрация действия през изтичащия 
четиригодишен мандат – съграждането и то с основната цел да превръщаме Попово и 
региона в едно все по-добро място за живеене.  

Като се обърна назад, виждам, че в голяма степен сме успели да сторим това, че в 
голяма степен такава е посоката на общите ни действия. Виждам обаче, че и много е онова, 
което предстои да бъде сторено. И казвам го не защото една умна мисъл гласи, че човек е 
голям, колкото са големи мечтите му, а защото искам, с цялото си същество, да сторим така, 
че младите хора, които само преди две седмици завършиха средните училища в града да 
имат за своя цел и за своя мечта житейската им реализация да бъде свързана с родния град, с 
родния край! 

Затова и ще започна отчета си именно със стореното за реализация на младите хора в 
общината, за разкриване на нови работни места и създаване на условия за развитие на бизнес 
климата в общината ни. 

Основният инструмент, използван от нас за създаване на нови работни места, в това 
число и за млади хора, бяха различните програми, свързани с професионалната и личностна 
реализация. Ние ги следихме много внимателно през целия четиригодишен период и не 
пропуснахме нито един случай, в който сме имали възможност да кандидатстваме. Тези 
усилия дадоха своя резултат и за последните четири години Община Попово създаде 411 
нови работни места, като над 120 от тях са за млади хора на възраст до 29 години. Тук 
специално искам да откроя програмата „Старт в кариерата“, която е една прекрасна 
възможност за професионална реализация в звената на общинската администрация на хора 
без нито ден стаж, веднага след завършване на висше образование. 

Специално внимание заслужават разкритите работни места за  млади хора с трайни 
увреждания. За тях това е буквално единствената възможност за социално включване чрез 
трудова реализация, основно поради ограничения кръг специалности, предлагани от 
работодателите в провинцията. 

От съществено значение, особено за регион като нашия, са и програмите, даващи 
възможност на хора в пред пенсионна възраст да си заработят необходимия трудов стаж, за 
да придобият право на нормална пенсия.  

Освен че с реализацията на програмите за трудова заетост се създават значителен 
брой работни места, важен според мен е и фактът, че голяма част от тях са предшествани от 
курсове за придобиване на квалификация и това е допълнителна възможност за по нататъшна 
житейска реализация. 

Когато говорим за проекти, насочени към младото поколение, няма как да не спомена 
и тези, свързани с подобряване на общинската образователна инфраструктура. Зад тази 
претенциозно звучаща формулировка се крият над милион и половина лева, осигурени чрез 
успешно защитени общински проекти и вложени в цялостното преоборудване на кабинетите 
и ученическия стол в Професионалната гимназия по селско стопанство, спортните площадки 
и фитнесът на открито в кв.Младост, реконструкцията на Детската музикална школа, 
проектът за цялостно обновление на градския стадион.  

Пак с поглед към младите и активни хора е и проектът, с който Община Попово се 
нареди сред първите в Европа, които спечелиха ваучер за безплатен безжичен интернет за 
своите граждани и посетители на обществени места като паркове, площади, обществени 
сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи.  

Когато говорим за младите и европейските проекти, няма как да не обърнем внимание 
и на успешно реализирания през изминалата година проект, наречен „Поколение Европа“. 
Той бе реализиран по програмата „Европа за гражданите“ и в него взеха участие младежи, 
представители на местната власт, на бизнеса, на здравеопазването, културата и 
образованието от община Попово, от община Неготино – Северна Македония и община 
Евротас – Гърция. В поредица от работни срещи те стартираха активен дебат за 
европейските ценности, за обществената, икономическа и политическа реалност на 
Европейския съюз. 
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С поглед към бъдещето бе и организираното през миналата година Международно 
търговско-промишлено изложение. То бе първото по рода си за нашия град и аз искрено се 
надявам, че в неговите рамки ще се създадат възможности за осъществяването на 
бизнесконтакти, които да имат реално развитие в следващите години. 

Когато иде реч за развитие на местния бизнес, няма как да не поставим особено 
ударение върху заработилия в нашия град през октомври 2017 година Завод-3 на 
предприятието „Мебел- Стил“ ООД. В присъствието на Президента на Републиката-
господин Румен Радев, на мястото на стария завод Спорт, след една инвестиция в размер на 
над 4 и половина милиона лева, тук отвори врати модерна производствена база, осигуряваща 
работа за над 150 човека. Затова, позволете ми, уважаеми госпожи и господа, да изкажа 
искрената си благодарност и респект към собствениците на фирмата – господата Илко и 
Павлин Илиеви. 

През годините на отминаващия мандат отвориха врати новите търговски бази на 
„Максима-България“- популярният „Т Маркет“, комплексът на „Пламко“ ЕООД, а само 
преди десетина дни прерязахме лентата и на изцяло обновената бивша консервна фабрика в 
Попово, чийто порутени корпуси бяха преобразени в нова търговска база на ДУДО ЕООД. 
Увеличи се броят на шивашките цехове в Попово, много млади хора намериха възможност за 
развитие на пчеларство върху предоставените им общински терени. В рамките на този 
мандат, не без помощта и на общинската администрация поповската автогара защити втора 
категория, според европейските стандарти за този вид услуги. Собствениците успяха да 
изпълнят всички нормативни изисквания, осигуряващи висока степен на комфорт и удобство 
за пътниците. За съжаление, само няколко месеца след това, поради едностранно 
прекратяване на сключения договор от изпълнителя-фирма „Метеор“, се стигна до срив в 
системата на транспортното обслужване на гражданите, което и сега не е възстановено в 
пълния си обхват. Наложи се, по искане на фирмата, да прекратим предсрочно обществената 
поръчка и в момента сме в процедура по търсене на нов изпълнител за общинската 
транспортна схема.  За съжаление и този въпрос много бързо се превърна в тема за словесни 
политически упражнения, като се пропускаше простичкият факт, че става дума за проблем с 
широка обществена значимост. Аз съм наясно, че транспортът, независимо от социалната си 
функция е и обикновена икономическа дейност, която има своите чисто финансови 
измерения, но не приемам за нормален начина по който се случи това. Въпреки всичко, дори 
и с цената на допълнителни разходи ние ще намерим решение и на този обществено значим 
проблем. Надявам се, че и държавата ще изпълни своите ангажименти, като въведе нова и 
по-справедлива система за овъзмездяване на фирмите, извършващи обществен транспорт по 
губещи линии до малките населени места.  

Успоредно с всичко това, една от основните грижи на администрацията ни винаги са 
били хората в тежко социално положение и самотно живеещите възрастни хора. 

Именно към тях бе насочена инициативата „Топъл обяд“, която стартира през 
септември 2016 година, обхванала част от нуждаещите се в Попово, Водица, Гагово, 
Глогинка, Горица, Медовина, Славяново, Светлен, Посабина и Кардам. 

От услугата се възползваха хора, обект на месечно подпомагане, хора без доходи и без 
близки, които да се грижат за тях, бездомни. Допълнителна целева група бяха майки и 
осиновителки, получаващи месечни помощи за отглеждане на дете до една година. 

И още една предоставяна от нас социална услуга считам аз за особено полезна - 
Личният асистент. Над 150 са хората, обгрижвани по програмата, но, за съжаление, нуждите 
от този вид подпомагане нарастват с всяка година. Възможностите ни се ограничени от 
рамките на програмата, но тя продължава да бъде незаменим помощник за хора, понесли 
тежки удари от съдбата, хора със сериозни здравословни проблеми, самотни хора на 
преклонна възраст. Аз искрено се надявам, че и след приключването през 2020 година на 
този програмен период и на Оперативната  програма за развитие на човешките ресурси ще се 
намери форма, която да продължи да дава шанс за достоен живот на тези наши съграждани. 
Тук специално искам да отбележа и конструктивното ни сътрудничество по тази инициатива 
с Общинската дирекция „Социално подпомагане“.  
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Страничен положителен ефект от програмите за Личен асистент, Социален асистент и 
Домашен помощник е и откриването на 90 нови работни места за хората пряко ангажирани с 
предоставянето на тази услуга. 

Уважаеми госпожи и господа, 
 Един от основните ангажименти, който поех пред вас в началото на този мандат, бе 
обновлението на инфраструктурата в квартал Младост.  

Няма да скрия, че това се оказа един много дълъг и сложен процес, съпътстван от 
много политическо противопоставяне, безпринципност и съпротива. Дори в началото на 
миналата година имаше моменти, в които губех надежда! За щастие всички организационни 
и бюрократични препятствия вече са преодолени и ние имаме подписан договор с Държавен 
фонд „Земеделие“ на стойност милион и двеста хиляди лева. Започнаха и се движат с 
ускорени темпове и реалните дейности по реализацията на проекта, който администрацията 
ни успешно защити още в през 2016 година. Ще бъде обновена уличната мрежа в квартала, 
тротоарите, осветлението, отводнителната система. Изцяло ще бъде реконструирана улица 
„Болнична“. Това, заедно с новите детски и спортни площадки, паркингите и зелените площи  
на обща стойност около 200 хиляди лева, ще повиши значително привлекателността на тази 
най-нова за града ни жилищна зона. Остава единствено ние, гражданите, да се научим да 
ценим и пазим общата ни собственост. Няма да скрия, че огромно е разочарованието, когато 
виждам потрошени съоръжения по детските площадки, изкъртени кошчета за смет, 
вандалски изпочупени осветителни тела! В такива моменти недоумявам и от реакцията на 
част от нашите съграждани, които бързат да политизират всяко такова деяние, приписвайки 
незаслужена вина на общинската администрация. Разбирам, че това е част от политическата 
игра, но нека не забравяме, че наша обща трябва да е грижата за възпитаването на чувство за 
съпричастност и отговорност, че благополучието и благоденствието на общността ни не е 
ангажимент само и единствено на общинската администрация, че ние сами, с действията си, 
избираме в каква точно жизнена среда искаме да преминават дните ни, защото не са малко 
средствата влагани за създаването и поддържането и. За времето от началото на мандата по 
това направление от общинския бюджет са вложени над 750 хиляди лева. Появиха се нови 
паркинги, детски площадки, обновиха се зелени площи и тротоари. За съжаление, не малка 
част от средствата бяха похарчени и за възстановяване на нанесените от нас, живеещите тук, 
умишлени щети. 

Когато говорим за градската среда, няма как да не видим обновлението, дължащо се 
на участието ни в различните форми на националната програма за енергийна ефективност. 
Аз многократно съм говорил за ползите от тази програма, които ще се акумулират напред в 
годините, но дори и самото подобряване на външния вид на сградите ме кара да се чувствам 
удовлетворен от огромната работа, която свършихме всички ние, заедно! Тези усилия ни 
наредиха на едно от първите места в страната по брой санирани сгради, а общата сума 
вложена в процеса, включително и изпълняваното в момента саниране на три жилищни 
блока, надхвърля 22 милиона двеста и десет хиляди лева. Макар и значим сам по себе си, 
този факт не е основният и не това е било водещо в работата ни. Основното бе, а и ще 
продължава да бъде, разбирането, че по този начин значително се подобрява качеството на 
жизнената среда за една голяма част от хората, живеещи в града ни. Промени се визията и 
рязко намаляха средствата за отопление на всички общински сгради, на сградите в които се 
помещават основните държавни институции в Попово - Съда, Прокуратурата, Районното 
управление Полиция,  Противопожарната служба, Детската музикална школа, 
Общинската служба „Земеделие“, офисът на Областната служба по безопасност на храните, 
всички училища и детски градини.  

Реализацията на проектите, свързани с частни жилищни кооперации, обхванали 
няколко десетки хиляди квадратни метра жилищна площ, бе предшествана от широка 
разяснителна кампания, структуриране на обществени съвети за управление на етажната 
собственост, изготвяне и обсъждане на работните проекти. Надявам се, че правителството ще 
изпълни даденото преди месец от Премиера обещание и ще продължи да отделя средства по 



6 
 

тази програма и ние, всички заедно, със съвместни усилия да умножим обхвата и в нашия 
град.  

Че съвместните усилия на администрация и гражданското общество дават резултати, 
се видя и в процеса на изработване на Общинския общ устройствен план. През различните 
етапи от неговото обсъждане се включиха десетки граждани, които със своите мнения и 
предложения помогнаха, в крайна сметка, да разполагаме с един действен, отговарящ на 
обществените потребности и тенденции основополагащ документ, който ще е в основата на 
бъдещото развитие на нашата общност. 

Скъпи съграждани, 
Един от основните инфраструктурни проблеми и през последните четири години бе и 

си остава състоянието на уличната мрежа в града и особено в селата. Докато голяма част от 
съседните ни общини се радваха на извънбюджетни подаръци от управляващите, Попово бе 
сред „наказаните“, за които пари все не достигаха. Вече споменах за безпринципното 
разтакаване при разглеждането на проекта за квартал Младост. Още по-тежко бе 
положението през всичките четири години с проектите ни, свързани с рехабилитацията на 
пътната и улична мрежа. Независимо от всичко, успяхме със собствени средства и с поемане 
на кредитни задължения да отделим през годините сума в размер на над 5 милиона петстотин 
и осемдесет хиляди лева, с която да извършим най-належащите ремонтни дейности. Знам, но 
ние не се отказваме , дори и в момента продължаваме асфалтирането на поредните градски 
улици. Провежда се и конкурс за обекти в селата на Попово, аз на кметовете им ги изчетох и 
се надявам до месец август, най-късно септември и в селата да има положен асфалт. Но си 
мисля, че някак е по-достойна една позиция, която да е насочена към добруването на хората 
от региона. Едно дребно политическо сметкаджийство никога не ни е извело до добър край. 
И убеден съм, че само след няколко месеца Поповчани ще отсъдят по достойнство заслугите 
на всеки един от нас, администрация, съветници, защо не и депутати. Кой с какво е 
допринесъл за подобряване на региона.  

 Аз многократно съм заявявал, че съм отворен за всякакви разумни предложения и 
идеи и гарантирам, че общинската администрация ще подкрепя всяко усилие в тази посока, 
независимо от партийния цвят на неговите носители. Всички, които са работили с мен, знаят, 
че аз никога не съм позволявал политическите пристрастия да имат участие при вземането на 
решения, свързани с проблемите на хората от нашия регион. Безкомпромисен съм бил в това 
отношение и към работещите в общинската администрация! 

 Подобен е и примерът с отношението към проблемите на здравеопазването и по-
специално към работата на общинската ни болница. Знаете, че в рамките на този мандат се 
взеха поредица от трудни управленски решения, свързани с избор на нов управител и 
сериозно организационно преструктуриране. На дневен ред бе и осигуряването на средства 
за изплащане на задълженията по Договора за изпълнение на инженеринг на енергийно 
ефективни мероприятия за сградата на лечебното заведение в размер на един милион , 
осемстотин осемдесет и осем хиляди лева. С удовлетворение мога да заявя, че независимо от 
всички трудности, независимо от обструкциите, благодарение на проявената твърда 
гражданска позиция на голяма част от общинските съветници, професионализма на 
ръководството на болницата и медицинските ни специалисти ние успяхме да излезем с чест 
от тази ситуация. За съжаление, през всичкото това време се налагаше да се борим с 
изкуствено създавани проблеми от всякакъв вид.  Стигна се дори до там, като липсват 
аргументи, за наш провал да се изтъква фактът, че болницата ни, видите ли, обслужвала 
пациенти от други общини!!! Вместо това да се счита за успех и възможност за 
допълнителен приход, както реагират нормално мислещите хора. Не стига това, ами 
управляващите си позволиха да поставят в началото на 2017 година нашата болница в един 
списък от 6-7 болници, които уж били разследвани от прокуратурата, защото били пред 
фалит!  

Впоследствие, след острата и навременна реакция се оказа, че това не било така, но 
никой не се сети поне да се извини на медицинските специалисти за тежкото клеймо. Не без 
помощта на местни партийни активисти , болницата ни бе включена и в друга схема - тъй 



7 
 

наречената „болница в болницата”, но и този балон се спука твърде бързо. В резултат през 
2018 година МБАЛ-Попово се оказа най-проверяваното лечебно заведение в страната – с над 
петдесет официални одита от всички възможни инстанции. Очаквано, при нито една от тези, 
повярвайте ми съвсем не безпристрастни проверки, не бе констатирано нито едно нарушение 
на медицинските стандарти и нито едно доказателство за безстопанственост! Нещо повече, 
отминалата 2018 година категорично доказа правотата ни при вземането на трудното 
решение за разкриване на изнесените в Търговище отделения по хирургия, ортопедия и 
травматология и анестезиология и интензивно лечение. Повиши се авторитетът на 
поповските медицински специалисти, които с труда си доказаха, че хората от нашия регион 
заслужават да имат своя болница, независимо от всички препятствия, пред които е изправено 
общинското здравеопазване в страната ни! Цифрово изражение на правилността на взетите 
от нас управленски решения е и фактът, че за изминалата година общинската ни болница 
дори успя да реализира печалба от своята дейност в размер на 26 хиляди лева. 

Уважаеми съграждани,  
В своя отчет вече на няколко пъти споменах за осигурени по различни програми 

средства, насочени към подобряване материалната база на образованието в нашата община. 
Това не е самоцелно, а е продължение на една отдавна приета от мен и екипа ми длъжност да 
правим всичко, което е по силите ни, за създаване на достатъчно добри предпоставки за 
качествен и резултатен учебен процес. Щастлив съм, че през всичките години на този мандат 
тези наши усилия не бяха напразни. Доказват го многобройните награди, които завоюваха 
възпитаници на общинските училища в различни национални конкурси, прегледи и 
олимпиади. Най-изявените от тях ние редовно награждаваме по време на тържествените 
сесии на Общинския съвет по повод Празника на град Попово.        Специално искам да 
поздравя ръководствата на Основно училище „Любен Каравелов” и Основно училище „Св. 
Климент Охридски”, които бяха обявени за иновативни през 2018 година.  

Това е нов и модерен модел на учебно заведение, в което учениците ще подобрят 
образователните резултати, ще повишат критичното си мислене и творчество чрез 
съвременни обучителни  процеси и методи на преподаване, чрез училищно лидерство и 
учебни програми, съобразени с най-новите тенденции в методиката на преподаване. 

С подкрепата на Общинския ни съвет, през всичките години на мандата, 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. 
Прецизирана е системата за прием в първи клас. Сериозен акцент поставяме и върху 
сигурността на учебните заведения и опазване здравето и живота на децата и младите хора от 
общината. Във връзка с механизма за обхват на всички подлежащи на обучение от 5 до 16-
годишна възраст бяха сформирани екипи, които са постоянно действащи на територията на 
общината. Благодаря за активното отношение и съдействие на Комисията за борба с 
противообществените прояви сред малолетните, Детска педагогическа стая към РУ 
„Полиция“-Попово, Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- 
Попово.  

Използвам възможността да благодаря още веднъж на ръководствата на училищата и 
детските градини, които оценяват възможностите за финансиране чрез национални и 
европейски програми. Приветствам усилията, които полагат и чрез програмата Еразъм , 
благодарение на която осъществяват обмен с млади хора от други европейски държави.  

Това, което ми се ще да подобрим в съвместната си работа с училищните ръководства 
и особено тези  от сферата на средното образование, е повишаване на практическата 
насоченост при изготвянето на учебните планове и определяне профила на професионалните 
паралелки. В този процес следва да включим представители на структуроопределящи звена 
от местния бизнес, за да може , в крайна сметка, нашите младежи да намират поле за 
професионална изява в нашия град, в нашия регион.  

Точно с идея за запазване и развитие традициите на региона ни продължихме и през 
този мандат да влагаме средства в развитието и на културната инфраструктура и смея да 
твърдя, че резултатите, постигнати от нашите културни дейци напълно отговарят и дори 
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надминават вложеното. Аз много пъти са имал повод да заявя уважението  и благодарността 
си към тях заради радостта, която ни носят със своите изяви. А и няма как да е иначе, когато 
всички виждаме как нашия град продължава да се утвърждава като традиционно признат 
център на танцовото изкуство с страната. За по-малко от 20 години, с организацията на 
Националния конкурс за операторско майсторство и Националния конкурс за алтернативни 
филми се превърнахме в авторитетни домакини на едни от най-значимите форуми за 
съвременно българско кино. 

При традиционно голям успех преминават националните прегледи на 
църковнославянското песнопение, фестивалът за хората със специфични потребности в село 
Медовина, Регионалният преглед на любителското творчество, който все повече разширява 
своя географски обхват и добива характеристиката на национален. 

Безапелационно се наложи в регионалния културен календар  традиционният 
капански събор „Здрав корен – жив дух“, чийто домакин е село Садина. 

На засилен интерес се радват регионалните фолклорни прегледи във Водица, Светлен, 
Паламарца. 

През всичките години на изтичащият мандат, със средства осигурени от общинския 
бюджет, не спряха археологическите работи по късноантичната крепост „Ковачевско кале“. 
Работата на екипите под методическото ръководство на доцент доктор Олег Александров 
продължава с всеки нов сезон да ни изненадва с открития, затвърждаващи наложеното вече в 
историческите среди реноме на този исторически обект. Находките и разкритията от 
последните години дават основание на учените смело да заявят, че през VI век проучваната 
крепост е била важен административен, търговски, военен и културен център. Тази 
информация прави все по-ясна цялостната картина за античната история на Поповско. 

През последните години отделихме средства и за още един интересен археологически 
обект, с потенциал за превръщането му в привлекателна туристическа дестинация. Става 
дума за тракийската гробница до село Гагово. Вече сме изготвили необходимата 
документация, завършиха процедурите по промяна на собствеността и очакваме в близките 
години да финализираме и този наш проект. 

Няма как да е пълен дори и този схематичен отчет, ако в него не стане дума за 
работата и деветдесет годишния юбилей на Градския ни исторически музей. Искам, 
уважаеми госпожи и господа, още веднъж да отдам заслужено уважение на така без време 
отишлия си негов директор-господин Пламен Събев, да му засвидетелствам признателността 
на всички ни и уверението, че усилията му за популяризиране на поповската култура ще 
бъдат достойно продължени. 

Благодарност заслужават и работещите в Градската библиотека, която през 2017 
година бе единствената читалищна библиотека, включена сред трите номинации за 
Националната награда „Христо Г. Данов“! 

Когато говорим за култура и духовност, уважаеми съграждани, неотменно иде реч и за 
отношението ни към нашите църковни храмове. Смея да твърдя, че сме една от малкото 
общини в България, които съвсем целенасочено и методично заделят средства и осигуряват 
финансиране за своите духовни светилища. Още по-горд ме прави фактът, че ние нито 
веднъж, през всичките тези години не допуснахме разделение и противоборство на верска 
основа.  

През последните четири години ремонти бяха извършени в църковните храмове в 
Попово, Априлово, Осиково, Посабина, Глогинка, Гагово, Долец, Цар Асен, Светлен, 
Водица, Горица, Захари Стояново, Медовина, Зараево. Осигурихме средства за ремонтите на 
джамиите в Априлово, Медовина, Глогинка, Захари Стояново, Светлен, Еленово, Долна 
Кабда, Гагово, Паламарца. 

 След почти 18 - месечни ремонтни работи и хората в Ковачевец отново имат своя 
храм „Св. Архангел Михаил” - с изцяло обновена фасада и интериор, благодарение на 
успешно защитен проект чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
на стойност 628 хиляди лева.  
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Това бе повод храмът да бъде тържествено осветен от Негово Високопреосвещенство 
Русенския митрополит Наум на 23 ноември миналата година. Тогава наш гост бе и 
Заместник министърът на културата  господин Румен Димитров, който даде много висока 
оценка на усилията ни за съхраняване и развитие на културните традиции в поповския 
регион. 

Идеята за съхраняване на историческата памет бе водеща в инициативите за 
изграждането на двата нови паметника, появили се в града ни през този мандат. Става дума 
за бюст-паметника на Апостола на българската свобода-Васил Левски, изграден по повод 180 
- годишнината от рождението му по инициатива на Председателя на Общинския комитет 
„Васил Левски“ и възстановения по повод осемдесетгодишнината от големите царски 
маневри бюст-паметник на Цар Борис Трети-Обединител. Общото между двата монумента е, 
че те станаха възможни благодарение даренията на хора и фирми от Попово или свързани с 
нашия край родолюбиви българи. 

Освен свидетелство за нашата признателност, тези два паметника са и  повод за 
родолюбиво възпитание на младите хора.  

Следващата крачка на общинската администрация в тази посока ще бъде 
изграждането на отдавна замисления Мемориален комплекс на мястото на бившия Дом на 
учителя. Идеята ни е това да се превърне в обединителен център на всичко, свързано с 
почитта ни към хората от нашия край, дали живота си в борбите за освобождението и 
независимостта на България. Вече е в ход изготвянето на идеен проект и аз се надявам, че 
още през следващата година ще можем да стартираме процедурите по изграждането му. 
Успоредно с това, на централния градски площад предстои и изграждане на водно 
съоръжение, което няма да бъде просто фонтан, а се замисля като  място за отдих, за 
сценични изяви, за забавления на младите.  

Виждате, уважаеми съграждани, че мандатността отдавна не е ограничител на нашите 
планове за бъдещето. Да, краят на един мандат е повод за отчет, за равносметка на 
постигнатото и анализиране на причините за пропуските, но той, поне според моите 
разбирания, не е лимитна граница, до която трябва да се простират плановете и мечтите ни. 

И днес, уважаеми хора на Попово, е точно такъв ден! 
Ден, в който задължително трябва да си позволим да мечтаем! 
И заедно с мечтите трябва да повярваме, че плановете, които чертаем днес, ще станат 

реалност само и единствено тогава, когато всички ние, заедно, впрегнем усилия в една 
посока!  

Помните ли думата с която започнах? 
СЪГРАЖДАНЕ! 
Това е посоката, това е девизът – ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА СЪГРАЖДАМЕ ЗАЕДНО! 

        Честит празник! 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря Ви г-н Кмете. С това приключваме по точка първа от Дневния ред.  
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 № 531 на Общински съвет – Попово  с което званието 
„Почетен гражданин на град Попово” се присъжда  на Станимир Иванов Иванов за 
постижения в областта на културата, дългогодишна творческа и педагогическа дейност, 
отдадена на изкуството и възпитанието на подрастващите и във връзка с шестдесет и петата 
му годишнина. 
 
ДИКТОР: 



10 
 

 
Станимир Иванов Иванов е роден на 7 юни 1954 година в град Попово. Женен, с две 

дъщери и четирима внуци. Средното си образование завършва в Държавното хореографско 
училище в град София, а специалността му „Хореографска педагогика – български народни 
танци“ е от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. 
 От 1976 г. до 1989 г. е помощник-ръководител на Представителен танцов ансамбъл 
„Северняче“ при Общински детски комплекс и Представителен танцов състав „Северняци“ 
при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1882“ гр. Попово. От 1989 г. до днес е главен 
художествен ръководител на ансамбъла, който сега се именува Представителен детско-
юношески танцов ансамбъл „Северняче“ при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1882“ гр. 
Попово.  
 Петкратен носител на медали от Републикански фестивали. Носител е на знака 
„Златна лира“ на Съюза на музикалните и танцови дейци на България. Заедно със своите 
танцьори Станимир Иванов е носител на множество отличия от международни и национални 
конкурси и фестивали. Прославя името на Попово в Япония, Великобритания, Испания, 
Португалия, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, Гърция, Турция, Македония, Канада, 
Сърбия, Австрия, Куба, Кувейт, Йемен, Холандия, Грузия и др.  

Цялостната му творческа дейност  преминава с обучението на хиляди негови 
възпитаници, в които посява любовта към народното ни творчество и спомага за 
изграждането им като личности. През всичките тези години Станимир Иванов усърдно 
работи за съхраняването, развитието и популяризирането на народния танц, за художествено 
и нравствено обучение на децата и младите хора от общината, за прославяне името на родния 
ни град Попово у нас и в чужбина. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата на Почетния гражданин на град Попово Станимир Иванов Иванов. 
Станимир Иванов Иванов – почетен гражданин на град Попово 
 Вълнението ми е голямо, за което се извинявам, но през изтеклите 65 години, 43 съм 
отдал на нашия ансамбъл. Смятам, че сега е момента да изкажа благодарност на моето 
семейство, на моите близки, които са ме подкрепяли в трудните моменти, за което безкрайно 
им благодаря. На Община Попово, която винаги е била съпричастна с нашите проблеми и 
винаги са намирали решение на трудните моменти. Искам да изкажа своята сърдечна 
благодарност на уважаемите общински съветници, на председателя на ОбС, на г-н Веселинов 
като кмет на Община Попово, които също не малко са допринасяли за нашите успехи, за 
което от сърце им благодаря. 
 На всички съграждани, на всички гости на Община Попово искам да пожелая здраве и 
добре дошли на нашия 136 годишен юбилей на град Попово. И на тези, които и в момента са 
извън град Попово искам да пожелая здраве и успехи и смятам, че в сърцето си са запазили 
частица от нашия бял градец, който се нарежда в духовно развитие и културно, един от 
водещите в духовно и културно развитие в областта на танцовото, музикалното и народното 
творчество. Благодаря от сърце за високото доверие.  
 Наистина наградата е висока чест за мен и смятам, че и за напред ще продължа да 
отдавам своите сили за просперитета на нашия град. Само в продължение искам да кажа, че 
само след 4 години, ако е живот и здраве нашият ансамбъл трябва да отбележи своята 60 
годишнина. Надявам се да имам сили да направим и този голям юбилей. Още веднъж честит 
празник на всички съграждани.  
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 
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на град Попово” бе взето решение № 532 на Общински съвет – Попово  с което званието 
„Почетен гражданин на град Попово - посмъртно” се присъжда  на Пламен Славев Събев за 
постижения в областта на науката и културата, които имат общонационално и общочовешко 
значение и са свързани с името на града ни. Почетния знак ще получи неговият син – Ивайло 
Събев.  

ДИКТОР: 
 
 Пламен Славев Събев е роден на 16 април 1960 г. в град Попово.  Женен с две деца. 
Завършва Гимназия „Христо Ботев” в родния си град и Великотърновския университет „Св. 
Св. Кирил и Методий”, със специалност „История”, като от 1987 г. е магистър по 
специалността. По-късно придобива специализация по „Римска археология”. От 1984 г. до 
1996 г. е уредник в Исторически музей – гр. Попово. От 1996 г. до 1999 г. работи към 
Общински медии, а в периода 1999 – 2000 г.  е редактор на вестник „Темпо” – Попово. От 
2000 г. до 2004 г. е на свободна практика. От 2004 г. до 2008 г. е редактор на „Местен 
вестник” – гр. Попово. През 2008 г. печели конкурса за директор на Исторически музей – 
Попово, като остава такъв до своята кончина.  
 Носител е на почетния знак „Златен век” на Министерството на културата през 2017 
г., който се присъжда за изключителен принос към българската култура и за развитие на 
културното сътрудничество. 

Незаменимо и неоценимо е това, което Пламен Събев ни остави. Името му ще остане 
свързано с множеството краеведски исторически изследвания на поповския край, над 300 
научно-популярни статии,  печатни и научни сборници от проведените конференции, 
десетки книги, посветени на историята на Поповско.   

Издадени авторски книги:„150 години просветно дело в село Водица”, съавтор на 
„Летопис на Попово”, „Здравеопазването в Попово. От медицинския фелдшер до 
многопрофилната болница”, „Културният живот в Попово през XX век”, „Бате Димо”, „Село 
Баба Тонка”, „Паламарца – едно капанско село”, „Село Медовина”, съавтор на „Българийо, 
за тебе те умряха”, „Християнските храмове в Поповска духовна околия”, съавтор на 
„Летопис на Исторически музей Попово” съавтор на „Големите военни маневри край 
Попово”.„Биографичен справочник на поповската история” е последната книга на Пламен 
Събев, която излиза през лятото на 2018 г. В нея са събрани над  3 000 имена, биографии и 
личности с принос в историята и развитието на града и региона ни. 

С името на Пламен Събев са свързани и още множество книги, на които е редактор и 
съставител, организатор на редица изложби и представяния на книги. Безброй са изложбите, 
които пътуваха с Пламен Събев из цялата страна и чрез които той представяше историята на 
родния ни край. Чрез него достояние в цяла България станаха изложбите:  „От киноцентъра 
до музейната витрина”, представяща част от реквизита на филма „Капитан Петко войвода”, 
„И ние сме били деца” – с детски играчки от първата половина на XX век, „Портрет имаш, 
жена нямаш” – показваща съдбата на българската емиграция от първата половина на XX век 
и др.  

Името на Пламен Събев ще остане в историята на Попово, като човек посветил 
живота и работата си за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство в 
Попово и региона ни. Постигнал изключителни заслуги в музейното дело, чрез своя 
професионализъм и неуморен дух. Забележителен родолюбец, оставил след себе си 
множество трудове, посветени на историята, културата и личностите на поповския край.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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Давам думата на Ивайло Събев. 
Ивайло Пламенов Събев – син на почетния гражданин Пламен Събев 
 Благодаря на всички за това признание към баща ми. Той, ако беше жив, съм сигурен, 
че щеше да каже нещо много по-смислено от мен. Просто благодаря на нашия град, на 
всички негови жители, на всеки който е направил нещо за Музея. Вие знаете кои сте, 
поименно няма да Ви изреждам. Надявам се да продължим да даряваме и така мисля ще 
запазим неговия дух. Честит празник и всичко добро! 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, скъпи гости, продължаваме по трета точка от Дневния ред – 
Връчване на почетни знаци.  

Почетен знак и грамота на Община Попово се връчва на Стоян Цонев Цонев за 
дългогодишните му краеведски изследвания. Автор на множество краеведски книги 
посветени на родното му село Садина, научни публикации и популярни статии.  
 
ДИКТОР: 
 

Стоян Цонев Цонев и роден на 27 юни 1956 г. в с. Садина в семейство на  учители. До 
1970 г. учи в родното си село. След завършване на VII клас продължава образованието си в 
Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе. Редовната си военна служба отбива в школата 
за запасни офицери „Христо Ботев“ в гр. Плевен, след което постъпва в Ракетен полк на 
Военноморските сили в гр. Варна. Уволнява се като запасен офицер от Военноморския флот. 
През 1981 г. завършва висшето си образование  във ВИММЕСС – Русе  със специалност 
„Инженер по електронно-изчислителна техника”. Същата година започва работа в Комбинат 
за радиотехническа апаратура в гр. Велико Търново, където работи последователно като 
инженер - технолог и началник на технологична група. През 1985 г. учи във Висша 
специална школа на МВР – София, след което става офицер в МВР – Търговище, където 
работи до 2001 г. От тогава се отдава на исторически проучвания за миналото на родния си 
край – дейност, с която се занимава и до днес.   

В резултат на краеведските си изследвания Стоян Цонев е издал множество книги, 
посветени на родното му село Садина. Последната му  книга – „Капанци от старо време. 
Османски извори за садинските родословия“ е издадена  през 2019 г.  

Негови научни публикации са отпечатани в специализирани исторически сборници. 
Автор е и на популярни статии в периодичния печат. 

Семеен с две деца.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Поради известни говорни затруднения г-н Цонев е предоставил писмено 
благодарността, която ще бъде прочетена от диктора. 
ДИКТОР: 
 Уважаеми г-н Председател на ОбС, уважаеми господин Кмете, уважаеми дами и 
господа общински съветници, понеже по обективни причини, микрофонът и аз сме 
несъвместими изказвам в писмен вид благодарността си за високата чест, с която ме 
удостоихте. Приемам връченото ми отличие като положително отношение от Ваша страна 
към издирвателно,  проучвателната ми дейност за изясняване и популяризиране на миналото 
на родния край и оценка, че трудът ми на ползу роду не е напразен. Използвам случая да 
припомня широко прокламираната през последните месеци приемственост в национален 
мащаб между действащата и официално признатата от Парламента стара столица и да Ви 
призова – нека въвеждане на подобни взаимоотношения на местна почва, а само за 
откликване с подобаваща съпричастност на нуждите и своевременно реагиране на 
наболелите проблеми на наследеният от Попово преходен административен център на 
Черноломието в Садина, единствен в околността съхранявала непокътноста през вековете от 
Цар Шишмановото време до днес, древния свободолюбив и родолюбив български дух без 
който България не може да пребъде. Желая Ви ползотворна, отговорна, честна и безкористна 
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работа за просперитета на любимата ни община, благополучието и добруването на 
гражданите и. Бъдете здрави! Успехи на всички в личен, семеен и обществен план. Весел 
празник. С уважение: Стоян Цонев. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 За защита на личните и колективни интереси на производителите на пчелни продукти 
от Попово и общината почетен знак на Община Попово и грамота се връчват на Браншови 
пчеларски съюз Попово. 

 
 ДИКТОР: 
 През 2005 година на територията на община Попово е създадена Браншова 
организация на пчеларите във връзка с проблемите при отглеждането на пчелните семейства, 
за подпомагане, логистична подкрепа на пчеларите и за по-добро отглеждане на пчелните 
семейства.  
 С цел да бъдат защитавани интересите и исканията на пчеларите от нашия регион 
пред държавните институции през декември 2018 г. бе учреден „Браншови пчеларски съюз - 
Попово” с председател Иван Тодоров Иванов.  

В новосформирания съюз членуват 58 производители на пчелни продукти, които 
отглеждат над 8 000 пчелни семейства. 90% от продукцията е биологично производство. 
Основните пчелни продукти, които се предлагат на пазара са Акациев мед, Липов мед, букет, 
Манов мед и мед от Рапица, пчелен прашец, пчелен клей, пчелно млечице, пчелен восък и 
др. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата на Иван Тодоров Иванов. 
Иван Тодоров Иванов – председател на „Браншови пчеларски съюз“ Попово 
 Искам да благодаря от името на Браншовия пчеларски съюз Попово за даденото 
помещение от общинарите за ползване на Сдружението и всичко добро. Честит празник! 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Преминаваме към четвърта точка от дневния ред като следва връчване на почетен знак на 
Община Попово за инвеститор и работодател на годината. 
 Почетен знак и грамота за инвеститор на годината се присъждат на „ДУДОСТРОЙ“ 
ЕООД . 

 
 ДИКТОР: 
 

Строителна борса ДУДОСТРОЙ ЕООД със собственик Нурхан Ереджебов Юсеинов е 
регистрирана през 2008 г., а от 5 години развива своята дейност и на територията на община 
Попово. През годините фирмата разширява своя обхват и в момента осигурява 70 работни 
места. В края на месец май 2019 г.  в града отвори врати и новият склад за строителни 
материали и мебелен магазин „ДУДО”. Хипермаркетът предлага  строителни материали, 
ловно-рибарски принадлежности, домашни потреби и мебели. Търговската площ на обекта е 
разположена на площ от 2260 кв.м.   
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата на собственика на „ДУДОСТРОЙ“ г-н Юсеинов. 
Нурхан Юсеинов – собственик на „ДУДОСТРОЙ“ ЕООД  
 Благодаря на Община Попово за грамотата и честит празник на Вас.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Почетен знак и грамота за работодател на годината се връчват на „ВАЗОРО 
КОМЕРС“ ООД. 
 
ДИКТОР: 
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Семейна фирма „Вазаро Комерс“ е основана през 1994 година. Основният профил на 

фирмата е търговия и дистрибуция на бързооборотни хранителни стоки в Североизточна 
България и в страните от Западна Европа. Логистичната база на фирмата се намира в град 
Попово. Изградените складови площи се простират на 5 000 кв/м, от които 2 000 кв/м са 
под температурен режим. Трайно заети служители към момента са над 40 човека. Преди 5 
години фирмата отваря собствен склад в град Антверпен – Белгия, за да може да бъде по-
близо до своите съграждани и сънародници. Фирма „Вазаро Комерс“ разполага със 
собствен хладилен автопарк, който покрива нуждите на своите клиенти в страната и 
чужбина.  

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата на Венцислав Атанасов – собственик на „ВАЗАРО КОМЕРС“ ООД. 
Венцислав Атанасов – собственик на „ВАЗАРО КОМЕРС“ ООД 
 Искам да благодаря на общинското ръководство на община Попово с нейния кмет г-н 
Веселинов за оказаното доверие към мен и моята фирма. Искам да благодаря преди всичко и 
на моето семейство, защото без тях нямаше да я има тая фирма. И да благодаря на края и на 
моите служители, които, без тях няма да се развива фирмата и честит празник на всички 
поповчани! 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Уважаеми дами и господа, преминаваме към пета точка от дневния ред. 
 По традиция всяка година на Тържествената сесия посветена на празник ана град 
Попово, ние даваме своето признание на випускниците от нашите средни училища, 
завоювали призови места в национални олимпиади и конкурси през учебната 2018 – 2019 
година.  

 

 Микаела Красимирова Станева – Профилирана гимназия „Христо Ботев” за отлично 
представяне в Национална историческа конференция „140 години Априлско 
въстание“ в гр. Кърджали. 

 

 Арзу Юсеинова Хасанова – Профилирана гимназия „Христо Ботев” за отлично 
представяне в Национална историческа конференция „140 години Априлско 
въстание“ в гр. Кърджали. 

 
 Тони Стефанова Георгиева – Профилирана гимназия „Христо Ботев” получил 

специална награда в Национално състезание по WEB-програмиране „WEB LOZ“ 
 

 Нурай Айханов Ниязиев – Профилирана гимназия „Христо Ботев” заел първо място 
на Националния кръг на ученически игри  по Тенис на маса. 
 

 Теодора Михайлова Тодорова – Професионална гимназия по селско стопанство 
„Никола Пушкаров” – заела първо  място - отборно на Областно първенство по 
волейбол – девойки, възрастова група 11-12 клас, първо място  - отборно наЗонално 
първенство по волейбол – девойки, възрастова група 11-12 клас и девето място – 
отборно на Националното първенство по волейбол  – девойки, възрастова група 11-12 
клас. 
 

 Николай Василев Димитров – Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 
Пушкаров” – заел второ място – отборно на областно първенство по волейбол – 
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юноши, възрастова група 11-12 клас и второ място  - отборно на зонално първенство 
по волейбол – юноши, възрастова група 11-12 клас. 

 
 Цветомир Росенов Коев – Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 

Пушкаров” – заел трето място – отборно на Национално състезание „Млад фермер“ и 
първо място на Национално състезание „Млад фермер“ в направление 
„Растениевъдство“. 

 
 Иван Станчев Станев – Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 

Пушкаров” – заел трето място - отборно на Национално състезание „Млад фермер“.  
 

 Янка Йорданова Димитрова -  Професионална гимназия по техника и лека 
промишленост -  класирана на второ място в Национален конкурс „Млади таланти в 
модата“, първо място в Национален конкурс по народно приложно изкуство и първо 
място в Европейския проект „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“ в Севиля, Испания. 

 
 Емона Сергеева Атанасова – Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост – класирана на второ място в Национален конкурс „Млади таланти в 
модата“ и първо място в Европейския проект „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“ в 
Севиля, Испания. 

 
 Митко Димитров Димитров – Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост – класиран на първо място в Европейските проекти „ICT Pro“ в 
Торино, Италия и „IT PraХis“ в Сицилия, Италия. 

 
 Теодор Мирославов Петров – Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост – класиран на първо място в Европейските проекти „ICT Pro“ в 
Торино, Италия и „IT PraХis“ в Сицилия, Италия. 

 
Преди да преминем към шеста точка от дневния ред, имам удоволствието да Ви съобщя, 

че по повод стогодишнината си футболен клуб „Черноломец 1919“ – Попово е удостоен с 
плакет и грамота от името на Борислав Михайлов – председател на БФС. Преди връчването 
на наградата искам да обявя и новината, че футболен клуб „Черноломец 19194 завоюва 
първо място през този футболен сезон в Областна група „Търговище“ и с това получава 
правото през следващия сезон да вземе участие в североизточна трета лига. 
 Наградата от името на Борислад Михайлов ще връчи Валентин Вълчев – председател 
на Областния съвет на БФС гр. Търговище. 
 Заповядайте, г-н Вълчев.  
Валентин Вълчев - председател на Областния съвет на БФС гр. Търговище. 

Здравейте и от мен. Г-н Кмета раздаде много награди. Сега и от мен. Ще ми позволите 
ли да прочета поздравителния адрес? 

До Кмета на Община Попово 
Уважаеми господин Веселинов, приемете сърдечните ни поздравления по повод 100 

годишнината от основаването на футболен клуб „Черноломец“. От този забележителен 
юбилей изразявам признателността на Българския футболен съюз за развитието на футбола 
във Вашия град. В днешния празничен ден обърнете внимание и поглед назад в миналото и 
ще видите прекрасните успехи, които са постигнали за развитието на футбола в град Попово 
и ще изпитате заслужено удовлетворение и гордост. Днешния футболен „Черноломец“ е 
клуб с дългогодишна история. Вярвам, че ще продължите вековната традиция и заедно с 
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ръководството на футболния клуб ще бъдете по-единни за доброто на футбола в региона. 
Пожелавам на тима много успехи на футболните терени. Нека футбола да продължи да бъде 
голямата любов на град Попово!   
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви. С това пета точка от дневния ред приключи. Позволете ми по шеста 
точка да предоставя думата на водачите на делегации от побратимените градове на Попово. 
 Давам думата на Виктор Анатолиевич Петрущенко – кмет на град Зарайск, Русия.  
Виктор Анатолиевич Петрущенко – кмет на град Зарайск, Русия 
 Уважаеми д-р Людмил Веселинов, уважаеми г-н Георги Георгиев, уважаеми жители 
на община Попово, поздравявам Ви с празника на града. На този ден Вие заслужено се 
прекланяте пред своята многолетна история, славните традиции, пред богатата си култура, 
която Вие съхранявате през поколенията. Желая Ви да продължавате да работите все така за 
разцвета на вашия край и за жителите на този град. Нека вдъхновението, предаността и 
ентусиазма съпътстват Вашите дела и да Ви помогнат и занапред все по-уверено да се 
справяте с Вашите задачи. Вярвам в дружбата на нашите побратимени градове и в добрите 
отношения, които аз обещавам, че през годините ще продължаваме  да укрепваме. Приемете 
нашите най-сърдечни поздрави за празника на града. От цялото си сърце желая на Вас и на 
Вашите жители крепко здраве и дълголетие.  
 Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Петрушенко. Давам думата на Блидару Шербан Маргариу – зам. 
кмет на гр. Къмпълунг, Румъния.  
Блидару Шербан Маргариу – зам. кмет на гр. Къмпълунг, Румъния 
 Добър ден, г-н Кмете, добър ден г-н Председател на ОбС, скъпи приятели, за нас е 
чест да се намираме днес сред Вас на един такъв голям Ваш празник. Надявам се, че и по-
нататък за в бъдеще, че нашите приятелски отношения между Къмпълунг и Попово ще се 
запазят и за следващите поколения. За много години скъпи град Попово. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Маргариу. Давам думата на Ивица Златкович – секретар на Община 
Неготино, Северна Македония. 
Ивица Златкович – секретар на Община Неготино, северна Македония 
 Уважаеми г- Кмет Людмил Веселинов, уважаеми жители на община Попово, за мен е 
чест и задоволство да присъствам на тези тържества по повод Деня на Попово и да пи 
поднеса поздрави от кмета на община Неготино г-н Тони Делков, който поради 
непредвидени обстоятелства не може да бъде днес с нас. Уверен съм, че контактите, които 
има между двете общини ще ги пазим и реализираме на още по-високо ниво. На края бих 
искал да Ви го честитя още веднъж празника на общината, да ви кажа, че винаги сте добре 
дошли в община Неготино. И за много години празника на Община Попово да живее.   
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Златкович. Давам думата на Светлана Дидковская – началник отдел 
„Финанси“ на гр. Макаров, Украйна 
Светлана Дидковская – началник отдел „Финанси“ на гр. Макаров, Украйна 

Уважаеми жители на община Попово, за Вас днес е специален ден, празника на града. 
В този ден ние имаме удоволствието да се чувстваме като част от Вашата велика история. 
Желаем всичко най-добро на всички Вас, на всеки от Вас, който е свързан с това место, с 
този град. Град Попово винаги се е славил със своите хора, с тяхното трудолюбие, с тяхната 
всеотдайност. С тези хора, които са съградили материалната и духовната история на града. 
Искам да Ви пожелая с Вашия труд, с Вашите усилия да правите така, че града Ви да бъде 
все по-красив и все по-добро място за живеене. Ние ставаме свидетели, как Вие с всяка една 
година ставате все по-силни и все по-силни с Вашето единство и аз Ви пожелавам да 
продължите така и в бъдеще. Пожелавам Ви да постигате все по-високи резултати в 
удовлетворяване всички желания на Вашите жители и да пребъде Вашият град. Желая Ви 
много здраве, творчески успехи, подем. Да живее Вашият край, да живеете самите Вие, да 
имате все повече успехи в работата Ви за процвета на града.  
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благадаря г-жо Дидковская за пожеланията. 
По случай празника на Попово поздравителни адреси са получени от: Националното 

сдружение на Общините в Република България, от Асоциацията на българските градове, от 
Кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров, от Кмета на Община Опака,  от почетния 
гражданин на Попово академик Методи Григоров, от Държавна Агенция за Метеорологичен 
и технически надзор, от „Мебел Стил“ ООД  и много други. 

 
С това уважаеми дами и господа Дневния ред на днешното заседание е изчерпан. 

Позволете ми да обявя 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 / 


