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ПРОТОКОЛ № 19
Днес, 10.06.2019 г. /четвъртък/ в залата на Дом на културата се проведе
ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ТЪРЖЕСТВЕНО 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 съветници и имаме необходимия
кворум. Има постъпило уведомление за отсъствие от Тържественото заседание на общинския
съветник – Фатиме Реванска, а с Решение №342-МИ от 03.06.2021 г. на ОИК – Попово, на
основание чл. 87, ал.1, т.24 от ИК, във връзка с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА и чл. 458, ал. 1 от ИК
предсрочно са прекратени пълномощията на общинския съветник от листата на ПП ДПС –
Сони Харизанов.
Откривам тържественото заседание на Общински съвет - Попово, посветено на
Празника на града – 10 юни и 138 години от обявяването му за град. Предлагам днешното
тържествено заседание да протече при следния

Дневен ред:
1.Приветствие на Председателя на Общински съвет – Попово – Георги Георгиев.
2.Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Попово“ и връчване на
Почетни знаци на медици и здравни служители, работили най-активно при лечението
на болни с Ковид-19 в МБАЛ – Попово.
3. Връчване званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно“ .
4.Връчване на почетен знак на местни представители на Сдружение "Българска
асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните".
5. Награждаване на директорите за въвеждане на иновации в учебните заведения
в град Попово и ученици, завоювали призови места в национални олимпиади и
конкурси.
Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

27
0
0

Дневния ред се приема!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На тържествената сесия, по повод Празника на Попово – 10 юни наши гости днес са:
- Областният управител на област Търговище – Станимир Парашкевов;
- Кметът на община Търговище – д-р Дарин Димитров;
- Кметът на община Антоново – Хайредин Мехмедов;
- Кметът на община Опака - Мехидин Кадиров;
-Ставрофорен иконом – Валентин Лазаров
Водачи и представители на листи на политически и коалиционни партии от 28
изборен район – Търговище
- Кольо Милев – Водач на кандидатската листа на Коалиционна партия „БСП за България“;
- Радослав Бойчев – водач на листата на Политическа партия „Има такъв народ“;
- Джейхан Ибрямов – водач в листата на политическа партия „ДПС“;
- Илина Мутафчиева – водач на кандидатската листата на
Коалиционна партия
„Демократична България - Обединение“;
- Гергана Цонева – представител на кандидатската листа на Коалиционна партия „ГЕРБСДС“;
- Деан Русев – представител на кандидатската листа на Коалиционна партия „Изправи се!
Мутри вън!“;
Наши гости са: почетни граждани на Попово, кметове и кметски наместници от
община Попово, ръководители на учебни заведения, представители на местния бизнес.
1. Първа точка от дневния ред е Приветствие на Председателя на Общински съвет –
Попово и следва сега аз да заема своето място на катедрата.
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми ставрофорен иконом Валентин Лазаров
Скъпи съграждани и гости на Попово,
Днес е 10ти юни – денят на Попово. Днес по една вече двадесет и пет годишна традиция
засвидетелстваме почит към историята и предците си, преосмисляме своите действия и
изразяваме съпричастност към каузата да работим заедно за утвърждаване мястото на
Попово в Европейското настояще и бъдеще на страната ни. И независимо от ограниченията
наложени от нестихналата все още Ковид криза, още от ранна утрин с тържествената
литургия и водосвет за благосъстоянието на града се надявам, че се възцари празнично и
преповдигнато настроение.
Затова приемам като чест и привилегия днес да се обърна към всички Вас и да Ви поздравя
със 138 години от ония знаменителен указ №426 на негово височество Княз Александър
Батемберг, с който се слага началото на Поповска градска община. За значимостта на този
акт е говорено много и не веднъж. Аз само ще си позволя да отбележа, че последвалите го
години е едни впечатляващ по своята мащабност низ от постижения и съзидателност.
Уважаеми съграждани, на тържествената сесия на ОбС обикновено се прави отчет и
анализ за изпълнението на програмата за развитието на града и региона. Днес в условията на
изключително динамична политическа ситуация, само месец преди извънредните
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парламентарни избори реших, че трябва да променим формата и да направим по скоро един
обзорен преглед на цялостния обществено-политически климат в нашата община. Повод за
това ми дава и сложната ситуация в която живеем през последната година и заради
всеобщата пандемична криза, както и свързаните с нея ограничения, които са дали своя
негативен отпечатък върху всички социално икономически структури и върху живота на
всеки един от нас. В тези месеци на изпитание на първо място бе поставена отговорността
към здравето и живота на хората. Стремяхме се, доколкото това бе по силите и
възможностите ни общината да оказва подкрепа на най – засегнатите, да продължи
ежедневната си административна работа, да осигури нужното спокойствие и финансов гръб
на общинската ни болница, на общинската образователна система.
Фокуса на работата бе насочен в рисковите групи. В т.ч. и децата, които отпадат от
училище или нямат възможност да се включат ефективно в дистанционното обучение, както
и възрастните и хората с увреждания, които имат всекидневна нужда от подкрепа.
В условията на извънредно положение Община Попово предостави социални услуги
на жители, застрашени в най-голяма степен от зараза с Коронавирус. На уязвимите лица,
включително хора с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване, бяха
предоставяни услуги в домашна среда и продукти от първа необходимост. Изпълнението на
дейността се извърши по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания”.
И към днешна дата Община Попово продължава да осигурява услугата „Топъл обяд в
условия на пандемията от COVID-19 в община Попово”, която обхваща около 150 нуждаещи
се лица от гр. Попово и от населените места на територията на общината.
Част от целенасочената социална политика, която Община Попово развива, е и
предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“, която, освен към възрастни хора, е
насочена и към деца и пълнолетни с трайни увреждания. Тук специално искам да поздравя
работещите в социално направление в общинска администрация и за одобреното проектно
предложение по процедура „Патронажна грижа +“ за предоставяне на интегрирани
социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск от всички населени места от
общината ни.
Община Попово продължи отпускането на еднократна финансова помощ за
новородени деца, както и подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми.
Пред голямо предизвикателство несъмнено бе изправен и образователният процес. На
децата на Попово, лишени от родителски грижи, настанени в „Център за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания”, трябваше да бъдат осигурени равни условия за навлизане и
присъствие в динамична образователна среда. Това стана възможно с предоставената от
Община Попово нова компютърна техника, необходима за техния учебен процес.
Въпреки непривичната ситуация и редицата трудности в образованието, всички
училища в нашия град придобиха статут на „Иновативно училище“.
Днес искам имено от трибуната на тържествената ни сесия, посветена на деня на
Попово да отправя моите, а и на всички представители на общността ни най – искрени
благодарности и пожелания за много здраве и благоденствие към тези, които бяха на първа
линия в борбата с връхлетялата ни тежка пандемия, а имено лекарите, медицинските сестри,
медицинските специалисти и всички работещи в общинската ни болница. Благодарим ви и
дълбок поклон за вашата самоотверженост, за неуморния ви труд, за поетия риск, за
всеотдайността, с която се борихте за нашия живот. Един мъдър човек е казал: „Една от найвеликите тайни на живота е, че единственото, което си заслужава да бъде правено, е това,
което правим за другите.“. И аз уважаеми дами и господа, мисля че това трябва да бъде
изведено като девиз в работата на всички ни по примера, който ни дадоха и продължават да
дават лекарите и всички здравни работници от нашата общинска болница, които със своя
професионализъм направиха и невъзможното за ограничаване на разпространението на
коварната болест в нашия регион. Разбира се искам да отправя и благодарности на членовете
на нашата общност, защото всички ние заедно с общи усилия, с лишения, но и с достатъчно
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доза отговорност и уважение успяхме да създадем такива условия, че да не допуснем
неконтролируемо разпространение на Корона вируса. Всички ние заедно с общи усилия
доказахме, че когато действаме в единение и споделеност, оповавайки се на човека до нас,
градивните резултати са гарантирани.
Това в много голяма степен се отнася и за културата в нашата община, която също беше сред
най – сериозно засегнатите. За един доста дълъг период от време нормалната си дейност
преустановиха творческите колективи, детските школи, лишихме се от гостуването на
професионалните театри, преустановена бе концертната дейност. Въпреки това неможем да
не отбележим, че бяхме организатори и домакини на Десетото издание на Фестивала за
операторско майсторство „Златното око“, събрал в нашия град звездите на нашето кино.
Само преди няколко дни премина и Националния фестивал „Спомени в песни“, а вече
отвори врати за концерти и залата на читалището ни.
Всъщност уважаеми дами и господа ще бъде крайно несправедливо, ако кажем че
ограниченията на карантината и сложната обстановка са преустановили работата на
общината. Разбира се всичко това даде своето отражение, но макар и с намален обем
продължи работата за развитие и модернизиране на градската среда, на културната и
социална инфраструктура.
През последната година бе изградена спортна площадка в ж.к. „Младост“, на която са
разположени мултиспортно игрище и фитнес зона.
Три жилищни сгради придобиха нов облик по проект за енергийна ефективност,
изграден бе нов паркинг в кв. „Младост“, предстои да повишат своята енергийна
ефективност многофамилните жилищни сгради на три граждански сдружения.
Уважаеми колеги, скъпи съграждани, това не са обичайните резултати, които сме
привикнали да чуваме в докладите по време на тържествените празнични сесии, но считам че
макар и малки крачките са в правилната посока. Във вярната посока бе и поведението на
политическите партии на територията на община Попово, които въпреки огромния залог на
преминалите преди два месеца редовни и предстоящите извънредни парламентарни избори,
нито за миг ненарушиха добрия тон и незастрашиха интересите на нашата общност за сметка
на своите тясно партийни. Убеден съм, че това е още едно доказателство, че когато сме
заедно, когато загърбим политическите страсти и различия ще трябва да остане осъзнатото
чувство за дълг към нашият град и нашата общност, към хората облекли ни със своето
високо доверие.
Затова уважаеми колеги общински съветници, уважаеми г-н Кмет, уважаеми
работещи в общинска администрация нека бъдем достойни за това доверие.
Скъпи съграждани, днес е деня на Попово, нашият ден. Днес не е време да се сетим,
че обичаме града, тъй както не се сещаме, че обичаме децата си само на рождените им дни.
Днес не е и деня да си припомним историята, защото нея изобщо не бива да я забравяме.
Днес скъпи хора на Попово е деня да мечтаем. Вярвам че събитията посветени на празника
ще ни донесат много приятни емоции и настроение. Нека да ги изживеем заедно.
Нека си пожелаем здраве и светло бъдеще!
Честит празник!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Пристъпваме към Втора точка от Дневния ред – Удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Попово“ и връчване на Почетни знаци на медици и
здравни служители, работили най-активно при лечението на болни с Ковид-19 в МБАЛ
– Попово и за техния голям принос в борбата с пандемията.
Почетен знак на Община Попово се връчва на д-р Десислав Пенев Пенев – ординатор
в Терапевтично отделение Попово, който 26 години отдава на грижата за здравето на хората.
4

Моля, д-р Пенев останете на сцената, тъй като към Вас ще се присъединят и други
Ваши заслужили колеги.
Почетен знак на Община Попово се връчва на д-р Иван Георгиев Бъчваров ординатор в Терапевтично отделение, който вече 38 години посвещава на хуманната
професия.
Почетен знак на Община Попово се връчва на д-р Наташа Томова Арнаудова –
Началник Рентгеново отделение, която 46 години се грижи за здравето на хората и от 2
години е в екипа на поповската болница.
Почетен знак на Община Попово се връчва на д-р Елка Йорданова Славева –
Началник Клинична лаборатория, която от 8 години завежда лабораторията, а преди това е
била личен лекар на стотици наши съграждани.
Председател: Почетен знак на Община Попово се връчва на Янита Христова
Величкова– Главна медицинска сестра, която помага на своите колеги и пациенти вече близо
21 години.
Почетен знак на Община Попово се връчва на Диана Любенова Милачкова– Старша
медицинска сестра, която 40 години полага здравни грижи.
Почетен знак на Община Попово се връчва на Татяна Димитрова Гроздева–
Медицинска сестра, която 49 години полага своя самоотвержен труд за болните.
Почетен знак на Община Попово се връчва на Ирена Колева Петрова– Медицинска
сестра с 43 години трудов стаж.
Почетен знак на Община Попово се връчва на Анка Василева Колева – Медицинска
сестра, която 40 години полага грижи в сферата на здравеопазването.
Почетен знак на Община Попово се връчва на Невин Феимова Алиосманова –
Медицинска сестра, която от 4 години е служител в болницата.
Председател: Почетен знак на Община Попово се връчва на Христина Найденова
Христова – Медицинска сестра, която близо 3 години е в редиците на болницата.
Почетен знак на Община Попово се връчва на Нели Савова Радева – Медицинска
сестра, която само от година е служител в „МБАЛ – Попово“, но дава своя принос в
борбата с коронавируса.
Почетен знак на Община Попово се връчва на Цветанка Тодорова Стойкова - санитар,
която от 9 години обгрижва пациентите на болницата.
Председател: Почетен знак на Община Попово се връчва на Татяна Петрова Русева санитар от 1 година в болницата, но отдава също своя принос.
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Почетен знак на Община Попово се връчва на Росица Недялкова Томанова - санитар
също само от година, но отдадена на работата си.
Почетен знак на Община Попово се връчва на Снежана Пенчева Иванова – санитар от
2 месеца в „МБАЛ – Попово“, но която веднага се е включила в борбата с коронавируса.
Почетен знак на Община Попово се връчва на Нина Веселинова Атанасова –
технически оператор от 8 години в „МБАЛ – Попово“.
Почетен знак на Община Попово се връчва на г-н Йовчо Янков Яков – Управител на
„МБАЛ – Попово“ за управленските му решения и неуморна работа.
Почетен знак на Община Попово получават още и Нела Панова Николова медицинска сестра и Николинка Стайкова Петрова – санитар, които в момента отсъстват, но
със своя неуморен труд също допринасят в борбата с коронавируса.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На основание член 21, алинея 1, точка 22 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и точка 4 и точка 9 от Статута за присъждане на званието
„Почетен гражданин на град Попово“ бе взето Решение №189 по Протокол 18 от 27 май
2021 г. на Общински съвет – Попово, с което званието „Почетен гражданин на град
Попово“ се присъжда на д-р Ганка Радева Колева за всеотдайната й работа в областта
на здравеопазването в условията на обявена епидемична обстановка, свързана с
разпространението на Ковид – 19.
Диктор:
Доктор Ганка Радева Колева
е родена на 19.04.1954 г. в с. Садина, общ. Попово. Средното си образование завършва в
Гимназия „Христо Ботев“ град Попово. През 1978 година се дипломира като лекар във
Висшия медицински институт - град Варна. От 01.01.1979 г. започва да работи като
завеждащ СЗУ село Славяново и започва своята специализация по вътрешни болести. От
1982 година работи като ординатор във Второ вътрешно отделение на Районната болница в
Попово, а от 1984 година е преназначена като завеждащ коронаро-интензивен сектор. През
1986 година придобива специалност „Вътрешни болести“. От 1990 година е завеждаш
отделение КИС, а от 2001 завежда ОАРИЛ. Същата година след спечелен конкурс е
назначена за началник на Терапевтично отделение при МБАЛ – Попово, в което работи и до
днес. Отдадена на лекарската професия д-р Ганка Колева работи над 42 години, през които
придобива множество следдипломни квалификации: „Новости във вътрешните болести“,
„Ритъмни и проводни нарушения“, „Клапни пороци“, „Особено опасни вирусни инфекции“,
„Новости в диагностиката и лечението на артериална хипертония и исхемична болест на
сърцето“, „Ехокардиографии“ и др. Синът на д-р Ганка Колева – д-р Стефан Колев, следва
стъпките на своята майка , който също е лекар.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на почетния гражданин на град Попово – д-р Ганка Колева.
Доктор Ганка Радева Колева
Уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н Председател на ОбС Попово,
уважаеми г-н Кмете, дами и господа общински съветници, граждани и гости на Попово, с
безкрайно вълнение и респект заставам пред вас, за да получа голямата награда - Почетен
гражданин на гр. Попово. Благодаря на групата общински съветници, които ме номинираха,
благодаря на целия ОбС, които гласуваха да получа наградата и най – вече благодаря на
всички тези момичета и момчета – колектива на Вътрешно отделение – Д-р Пенев, Д-р
Бъчваров, всички медицински сестри и санитари. Благодаря на колегите от Консултативно –
диагностичния блок с ръководител Д-р Славева, Д-р Арнаудова, благодаря на всички
общопрактикуващи лекари и медицински работници в Попово и общината. Без техния труд
сега нямаше да сме тук и да получим това заслужено уважение и награда от общинското
ръководство и от населението на общината. Всички те без изключения не се уплашиха от
срещата с непознатия Корона вирус и от последствията с него и въпреки, че в семействата си
имат – кой малки деца, кой възрастни родители, година и половина денем и нощем, делник и
празник неотлъчно бяха на работните си места. Благодаря на всички тях. Колкото за мен,
разбрахте родена 54г. от миналия век в с. Садина, където завърших основно образувание,
завърших средно образование в елитната политехническа гимназия „Христо Ботев“ и се
дипломирах успешни в Медицински институт – гр. Варна. Започнах работа по
разпределение, тогава нямахме право на избор в селска здравна служба ц. Славяново, където
работих 3 години и от началото на 82ра година като лекар ординатор във второ вътрешно
отделение. Нямах честа да работя с големия Д-р Михайлов, но пък опита и познанията на Д-р
Великов и Д-р Добрева ме накараха да избера вътрешни болести за моя специалност и да
работя и до сега. Поклон и респект пред паметта им. И така 41 години до пролетта на 2021
год., когато неочаквано за България, пък и за света се появи непознатия Корона вирус.
Всички ние, както и лекарите в цялата страна без необходимата теоретична подготовка и
практичен опит, започнахме да лекуваме гражданите на общината, обърнали се за помощ
към нас. И работейки и учейки се едновременно ден след ден успяхме да помогнем на
болшинството от тях. Благодаря им за гласуваното доверие. Уважаеми граждани на Община
Попово, благодаря на всички за високата оценка за труда ми като лекар и общественик през
изминалите години, но днес е празник, днес е празника на Попово. На всички пожелавам
здраве и просперитет. Нека продължим да се гордеем, че сме граждани на този китен и
красив град и че сме Поповчани. Честит празник.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Искам още веднъж да се обърна към всички Вас, Уважаеми медици и да Ви благодаря
от свое име и от името на всички граждани на община Попово за всеотдайните Ви грижи към
хората в нужда, вдъхвайки им и вяра, и кураж, с Вашия високия професионализъм,
експертност и човечност.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По точка Трета от дневния ред - Връчване званието на „Почетен гражданин на
град Попово - посмъртно“ на основание чл.21, алинея 1, точка 22 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и точки 4 и 9 от Статута за присъждане на
званието „Почетен гражданин на град Попово“ бе взето Решение № 187 по Протокол
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№18 от 27 май 2021 г. на Общински съвет – Попово с което званието „Почетен
гражданин на град Попово - посмъртно“ се присъжда на д-р Пламен Петров Петров за
всеотдайната му работа в областта на здравеопазването в град Попово, за
професионалната му компетентност, ерудираност и скромност.
На сцената за да получат Почетния знак на град Попово ще излезе семейството
на д-р Петров – неговата съпруга Магдалена Петрова и синовете му – д-р Петър Петров и
Христо Петров.
Диктор:
д-р Пламен Петров Петров
Роден на 03.10.1960 г. в гр. Попово. Основно образование завършва с отличен успех в
ОУ „Н. Вапцаров“ – гр. Попово, а през 1979 г. се дипломира с отличие и медал в Гимназия
„Христо Ботев“ гр. Попово. Д-р Пламен Петров завършва Медицински университет „Проф.
д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 1986 г. През същата година започва работа като
лекар – невролог в болницата в родния си град. През 1992 г. придобива специалност
„Неврология“. През 1999 г. е назначен за директор на поликлиниката в Попово. Целият си
трудов път в хуманната професия извървява в МБАЛ – Попово, до смъртта си на 28.09.2020
г. Отдаден е на професията и на пациентите си до последния си миг. Високо ценен, уважаван
и обичан от семейство, колеги, пациенти и съграждани, заради своята компетентност,
ерудираност, професионализъм, скромност, отзивчивост и всеотдайност. Силно свързан с
родния си град д-р Петров работеше упорито за повишаване престижа на болницата в града и
за здравето на своите съграждани. Има двама сина, които също поемат хуманният път на
лекарската професия. Големият му син – д-р Петър Петров вече е практикуващ лекар, а помалкият му син – Христо Петров е студент по медицина - V курс.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предоставям Ви думата.
Магдалена Петрова – съпруга на Д-р Пламен Петров „Почетен гражданин на град
Попово
Искам да благодарим за оказаното признание на ОбС, затова че признахте неговия
труд. Той работи 34 години в болницата в град Попово. На своите пациенти, на лекарската
професия, на колегите си той отдаде всичко. Благодарим на ръководството на болницата и на
неговите колеги, които направиха всичко по силите си, за да облекчат болката ни, наистина
ви благодарим. За него града, родния му град означаваше много и той му беше отдаден
изцяло, както на града така и на семейството си. За нас е чест да приемем това високо звание.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На основание член 21, алинея 1, точка 22 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и точки 4 и 9 от Статута за присъждане на званието
„Почетен гражданин на град Попово“ бе взето Решение № 186 по Протокол №18 от 27
май 2021 г. на Общински съвет – Попово с което званието „Почетен гражданин на град
Попово - посмъртно“ се присъжда на д-р Иван Петков Цеков за дългогодишната
обществено-полезна дейност в областта на здравеопазването в град Попово, за личните
му човешки и професионални качества, издигнал високо ценности като достойнство,
чест и отдаденост. Почетния знак на град Попово ще получи неговата внучка гл. ас. д-р
Ивета Рашева.
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Диктор:
Д-р Иван Петков Цеков
Е роден на 25.09.1910 г. в село Вировски, Врачанска околия. Завършва Софийски
университет, специалност „Медицина“ през 1935 година с отлична диплома. По време на
следването си живее на квартира в таванско помещение в столицата ни, заедно с двамата си
братя. Единият от тях следва Педагогика, а другият – Агрономство. Разполагат само с един
чифт обувки и се редуват да ги носят по строг график, за да не пропуснат упражненията си в
два последователни дни. Специализира Фтизиатрия и Рентгенология. Първоначално е
разпределен да работи в гр. Плевен. Две години работи в Санаториум за белодробно болни в
с. Искрец, Софийско. Следващото му назначение е в гр. Антоново, Търговищко.
Мобилизиран е и на фронта, като лекар по време на Втората световна война. През април 1944
година е назначен на работа в гр. Попово, където остава до 1980 година. Почти 40 години.
Дълго време е завеждащ тогавашното отделение по Гръдни болести. Изключително добър
лекар, добър човек, отзоваващ се денонощно на своите пациенти. А тогава туберкулозата
буквално върлува и заплашва живота на хората. Д-р Цеков спазва Хипократовата клетва във
всякакви ситуации. Под неговите грижи израстват като лекари д-р Събева, д-р Йонкова, д-р
Джамбазова, д-р Григоров. Заедно със съпругата си отглеждат и възпитават дъщеря, която
загива нелепо при катастрофа през 2005 година. Отглеждат и възпитават прекрасна внучка –
Ивета Рашева – научен работник в БАН,доктор на науките, автор на книги монографии.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на внучката на почетния гражданин на град Попово – д-р Иван Петков
Цеков – гл. ас. д-р Ивета Рашева.
Гл. ас. Д-р Ивета Рашева - внучката на почетния гражданин на град Попово – д-р Иван
Петков Цеков
Добър ден и честит празник на всички. Както чухте минаха 40год. от смъртта на дядо,
40год. от живота му са минали тук. Аз съм прашинката, която е отгледал през живота си, но
наистина е помогнал на хиляди хора и в последните 10год. от живота си се бореше с най –
страшната форма на рак – меланома, заради липсата на предпазни средства, на предпазни
облекла по онова време. Когато дядо почина преди 40год., на 9ти февруари във Варна на
нощното му шкафче беше разгърнато списание „Медицински преглед“, до последно той
четеше и се информираше. Искахме да го погребем в Попово, но имаше буря. И тогава от
болницата в Попово с негови колеги изчакахме да пристигне линейка. Дядо е погребан във
Варна, но мисля че в момента ни гледа от онзи свят. Има съвпадение 40год. от смъртта му,
40год. работа тук и 40 дни след Великден, ако вярваме на фолклора, с което аз се занимавам
днес духовите на мъртвите си отиват. Надявам се че тази заслужена награда, за която
благодаря на инициативния комитет в лицето на Д-р Григоров – пряк наследник на дядо и на
Община Попово благодаря Г-н Кмете, нека го изпратим с ръкопляскания и този път с
награда. Благодаря. И искам да подаря оригиналната му диплома, една от първите дипломи
издадени от Софийския университет на Исторически Музей гр. Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На основание член 21, алинея 1, точка 22 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и точки 4 и 9 от Статута за присъждане на званието
„Почетен гражданин на град Попово“ бе взето Решение № 188 по Протокол №18 от 27
май 2021 г. на Общински съвет – Попово с което званието „Почетен гражданин на град
Попово - посмъртно“ се присъжда на Стоян Ангелов. Дългогодишен учител, краевед,
писател, публицист и общественик за дългогодишната му творческа дейност, богатия
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му литературен труд и цялостното му присъствие като личност и творец. Почетния
знак на град Попово ще получи неговата дъщеря Анета Ангелова
Диктор:
Стоян Ангелов е роден в село Дриново на 26.01.1926 г. в бедно многодетно семейство.
Основното си образование завършва в родното си село. Израства в атмосфера на родолюбие
и любов към изконните български ценности. От малък проявява жив интерес към всичко,
свързано с историята и миналото на родния край. Когато е ученик в Х-и клас на поповската
мъжка гимназия вестник „Стършел“ публикува първия негов фейлетон. Това поставя
началото на публицистичната му дейност. След завършване на гимназията работи като
библиотекар и нередовен учител в родното си село Дриново, където записва десетки легенди,
които по-късно ще превърне в увлекателни разкази. След дипломирането си в Учителския
институт в Шумен през 1953 г. е назначен за учител в село Дралфа, където създава семейство
и му се раждат две деца – син и дъщеря. За своят професионализъм е удостоен с орден
„Кирил и Методий“ II степен. Неговата творческа дейност продължава 60 години без
прекъсване и през това творческо дълголетие той написва над 1 500 очерци, фейлетони,
статии, разкази, легенди, публикувани в 34 издания в нашия и чуждестранния печат. Ценна
част от творчеството на Стоян Ангелов са неговите легенди, които отварят вратата към
миналото на нашия край, разкривайки свят на силни и горди предци, отстояващи мъдро вяра,
любов и свобода.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на дъщерята на почетния гражданин на град Попово – Стоян Ангелов – Анета
Ангелова.
Анета Ангелова - дъщерята на почетния гражданин на град Попово – Стоян Ангелов
Благодаря на ОбС Попово за това високо отличие, което се присъжда на моят баща.
Аз съм благодарна на съдбата, че съм дъщеря на творец и че на мен се падна честта да
получа това наистина високо отличие. Приживе Стоян Ангелов получи високата оценка на
читателската аудитория и заедно с това високата оценка на литературната критика.
Днешната награда е още едно безспорно признание за него като личност и като творец,
писател и краевед. Аз бих я нарекла награда послание, вашето послание на общинските
съветници, всеки път когато присъждате награди бие отправяте едно послание към
сегашните поколения и към утрешните поколения – да тачат, но първо да забелязват и да се
прекланят пред делата дори и на онези хора, които със своя упорит труд и талант, творчество
и способности оставят незаличима следа след себе си. И много често тези хора са
изключително скромни, те не афишират това, което правят, те не очакват никакви награди, те
просто работят или творят. Такъв беше и моят баща. Той не очакваше никаква награда.
Лично за мен тази награда е още по голям стимул да продължавам да издавам неговите
книги. Също така бих искала да благодаря от името на моето семейство, от името на майка
ми, от името на моя син и много бих искала да дочакам да порасне моята внучка, за да и
разкажа за нейния дядо – писателят Стоян Ангелов. Благодаря ви още веднъж. Пожелавам ви
всички да сте здрави и специално се обръщам към общинските съветници все така да са
ценители на достойните личности на нашия край. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Продължаваме по точка Четвърта от дневния ред – връчване на почетен знак на
местни представители на Сдружение „Българска асоциация на малинопроизводителите
и ягодоплодните“. Почетния знак и Грамота на Община Попово се връчват за защита
на личните и колективни интереси на производителите.
10

Диктор:
Сдружението е създадено през 2012 година с цел да представлява, подпомага и
насърчава малинопроизводителите на територията на Република България с оглед да се
грижи за интересите на членовете си пред държавните и общински органи, както и пред
други органи и организации, да събира, обобщава и представя на своите членове стопанска и
друга информация.
На територията на община Попово са регистрирани 61 малино и ягодоплодни
производители. Те обработват общо 3 260 декара земя. Сортовете малини, на които залагат
местните производители са: херетидж, полка, люлин, емона и апема, а при ягодите на
сортовете: клери, еми, летисия, азия, алба и мадлен. Все повече производители предпочитат
да засаждат ягоди върху специален полиетилен, което има редица предимства, като
например това, че плодовете нямат контакт с почвата и незагниват, ягодите узряват
равномерно, не е нужно плевене на почвата и коренището е предпазено от замръзване през
зимата. Също предпочитано е и оранжерийното отглежане на малини и ягодоплодни.
Продуктите получени в оранжерии, обикновено имат най-добро качество – плодовете са с
големи размери, плътни и имат по-дълъг период на съхранение. Напоследък отглеждането на
ягоди през зимата се дължи единствено на оранжерии с промишлени съоръжения. През
последните години навлязоха механизираните производство и беритба, които дават
възможност да се повиши производителността на труда, да се намали себестойността на
продукцията, а производителите да увеличат своята конкурентоспособност. Важно е да се
изтъкне, че първият специализиран комбайн, който влиза не само в България, но и в Европа е
именно в община Попово.
Масово потребителите държат на качеството на продукцията и предпочитат
консумацията на биопродукти. Това кара и производителите да обръщат все повече
внимание на начина на отглеждане и на качеството на крайната продукция, която се предлага
на пазара.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на Найден Радев Петров – член на Управителния съвет на
Националното сдружение
„Българска асоциация на малинопроизводителите и
ягодоплодните“.
Найден Радев Петров – член на Управителния съвет на Националното сдружение
„Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните“.
Искам да честитя празника на всички. Този знак е за всички от „Българска
асоциация на малинопроизводителите“ и да пожелая на всички много здраве и късмет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към Пета точка от дневния ред. Награждаване на директорите за
иновации на учебните заведения в град Попово и ученици, завоювали призови места в
национални олимпиади и конкурси през учебната 2020-2021 година.
Награждава се г-жа Кармелина Колева - директор на ОУ „Свети Климент
Охридски“ гр. Попово за въвеждане на иновативни практики в обучението на
учениците.
Награждава се г-н Светослав Минчев - директор на ОУ „Любен Каравелов“ гр.
Попово за въвеждане на иновативни практики в обучението на учениците.
Награждава се г-н Румен Рачев - директор на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр.
Попово за въвеждане на иновативни практики в обучението на учениците.
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Награждава се г-жа Теменуга Тодорова - директор на Професионална гимназия
по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово за въвеждане на
иновативни практики в обучението на учениците.
Награждава се г-жа Каролина Христова - Маркова - директор на Професионална
гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово за въвеждане на
иновативни практики в обучението на учениците.
Награждава се г-н Атанас Атанасов - директор на Профилирана гимназия
„Христо Ботев“ гр. Попово за въвеждане на иновативни практики в обучението
на учениците.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Следва награждаването на зрелостници, завоювали призови места в национални
олимпиади и конкурси през учебната 2020-2021 година.
Бетина Николаева Габровска – 12 в клас на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала първо място на Националното
състезание по финансова грамотност и трето място на Националното състезание
„Млад фермер“.
Пламена Христова Борисова – 12 б клас на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала първо място на Националното
състезание по финансова грамотност и трето място на Национална
университетска олимпиада по счетоводство.
Преслава Иванова Димитрова – 12 г клас на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала трето място на Национално ниво –
2019, като капитан на училищния отбор по волейбол.
Стефани Красимирова Кирилова -12 б клас на Професионална гимназия по
селско стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала трето място на Национална
университетска олимпиада по счетоводство.
Цветелина Юлиянова Иванова -12 б клас на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала трето място на Национална
университетска олимпиада по счетоводство.
Али Юкзяров Алиев – 12 г клас на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“ спечелил Специална награда на Национален
конкурс за ученическо есе на тема: „Как виждам развитието на туризма след
COVID-19?“.
Димитър Красимиров Пенчев – 12 в клас на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“завоювал трето място на Националното
състезание „Млад фермер“.
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Михаел Ангелов Василев – 12 б клас на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“ завоявал второ място на Националното
състезание за икономисти на английски език.
За отлично представяне в Международен конкурс по шахмат, проведен в к-с
Албена се награждава Мехмед Кадиров Мехмедов, ученик от Професионална
гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово.
Десислав Цанков Димитров от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.
Попово се награждава за Отлично представяне на Национална олимпиада по
химия и опазване на околната среда; Първо място в XIX Национално състезание
по природни науки и екология; за проект „Пчелните продукти – магията за
здраве и дълголетие“; Отлично представяне в Национално състезание по химия
и опазване на околната среда и Национален празник на химията; Второ място и
сребърен медал от Х-о Национално състезание по ключови компетентности по
природни науки; Второ място на Празник на химията и отлична оценка на XVIII
Национално състезание по природни науки и екология.
Айлин Нурханова Хюсеинова от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.
Попово – Първо място на областен кръг и допусната с отлична оценка до
национален кръг на олимпиадата по български език и литература.
Аслъ Ахмедова Алиева от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово
отлично представяне на XXV Национална ученическа философска конференция
„Човек. Свят“ ; Първо място на V национално състезание за ученици за
разработване на философско есе.
Денислава Димитрова Пенчева от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.
Попово отлично представяне на Финали на ученически игри по волейбол.
Гергана Станимирова Недева от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.
Попово отлично представяне на Финали на ученически игри по волейбол.
Мая Деянова Денева от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово
отлично представяне на Финали на ученически игри по волейбол.
Николета Димитрова Николова от Профилиран гимназия „Христо Ботев“ гр.
Попово отлично представяне на Финали на ученически игри по волейбол.
Александра Илиянова Илиева от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.
Попово отлично представяне на Финали на ученически игри по волейбол.
Йоана Стилиянова Иванова от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.
Попово за отлично представяне в Националния конкурс „Възкресение
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Христово“ и Националния конкурс „Фотоприказки“; Трето място на
Националния конкурс „Морето не е за една ваканция“ и Четвърто място на
конкурса „Аз обичам Черно море“.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По случай Празника на Попово – Поздравителни адреси са получени от:
Президента на Република България – Румен Радев
Позволете ми да го зачета:
Уважаеми господин Веселинов,
Уважаеми жители и гости на община Попово,
Приемете сърдечните ми поздрави по случай празника на Попово и деня, в който
православната църква отбелязва Възнесение Господне (Спасовден)!
Красивата природа на Вашия край, заедно с историческите архитектурни
паметници и капанският етнографски комплекс са неоценимо богатство за региона.
Фестивалите, съборите и честванията, на които е богат календарът на Попово,
поддържат живи традициите и обичаите, завещани от предците. Радвайте се на
очарованието им, гордейте се с наследеното от живелите преди Вас и го предавайте на
потомците!
Вярвам, че заедно с общи усилия ще продължавате да съграждате Попово и
Отечеството на, за да пребъдат.
На всички жители и гости на празненствата пожелавам здраве, лично щастие и
успех.
На добър час!
Румен Радев – президент на Република България

Поздравителни адреси са получени и от:
Националното сдружение на общините в Република България – Даниел Панов и
Силвия Георгиева
Уважаеми Г-н Веселинов, Уважаеми Г-н Георгиев, скъпи жители на Община
Попово, приемете най – искрени поздравления от името на Управителния съвет на
НСОРБ по случай празника на Община Попово. Нека надеждата и вярата в доброто
бъдеще бъдат винаги част от мислите и делата ви. В годината в която отбелязваме 25
год. от създаването на НСОРБ за нас ще бъде чест да приемете нашия скромен дар в
знак, че сме част от една силна и авторитетна общност. От все сърце пожелаваме на
целия екип на Община Попово и на жителите на общината здраве и оптимизъм. Честит
празник!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за приветствие на Областния управител на област Търговище –
Станимир Парашкевов.
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Станимир Парашкевов - Областнен управител на област Търговище
Уважаеми г-н Георгиев председател на ОбС Попово, уважаеми г-н Веселинов – Кмет
на Община Попово, уважаеми ставрофорен иконом
Валентин Лазаров, дами и господа,
гости по протокол, поздравителен адрес до Кмета на Община Попово:
Уважаеми Г-н Кмет, уважаеми жители на Община Попово, удоволствие е за мен да ви
поздравя по повод празника на града 10ти юни. Попово е град, чиито жители винаги са
намирали начин да вървят напред и да успяват, Родени и израсли тук и направили осъзнатия
си избор да свържат живота си с Попово. Местните хора полагат много усилия и лични
умения, с които допринасят за собственото си благополучие и авторитета на района. Вярвам
че така ще бъде и занапред.
Уважаеми г-н Веселинов, дни като днешния всички ние правим своята равносметка.
Видно е, че градът се развива и разхубавява. Дълбоко съм убеден, че с работата си ще
продължите да утвърждавате Попово като модерен европейски град. Нека заедно подкрепяме
добрите идеи и намерения, нека работим за доброто бъдеще на всеки човек. Лично на Вас, на
екипа на общинската администрация, на всички жители на Попово пожелавам здраве, късмет
и оптимизъм. Честит празник!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, желаете ли? Няма го по протокол, но виждам, че имате поздравителен
адрес.
Д-р Дарин Димитров – Кмет на Община Търговище
Благодаря Ви. Няма да го чета, поради вълнението което изпитах при награждаването
на моите колеги лекари.
Д-р Веселинов, Уважаеми г-н Областен управител, уважаеми колеги Кметове,
общински съветници, граждани на Попово, гости, медии, за мен е изключителна чест да ви
поздравя по случай празника на град Попово и 138 години от обявяването на Попово за град.
Ние живеем в една сложна обстановка, едно време в което има пандемия, бяхме социално
разделени и точно в това време ние правим оценка, оценка на хората които работят за
обществото, на хората които работят за нашето здраве и ми е страшно приятно, когато
виждам, че обществото изказва благодарност на тези хора. Затова още един път искам да
благодаря на ръководството на Община Попово. Точно в този момент на разделение ние все
повече осъзнаваме колко имаме нужда един от друг, като общини, като хора и ние като
кметове да бъдем заедно. Още повече, че идва един нов програмен период 2021 – 2027 год.,
където всяка община правим планове за интегрирано развитие в момента, но кое е важното,
че дори ние да не работим заедно, Европа ни кара да работим заедно. Всички проекти които
са между общински, между нашите общини – Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и
Опака ще бъдат приоритетни. Така че ние сме длъжни да бъдем заедно, да работим заедно за
хората на нашите общини и това е нашето бъдеще.
Д-р Веселинов, скъпи граждани на Попово, желая ви много здраве във времето на тези
предизвикателства Вие умеете да правите така, че предизвикателствата да ги превръщате във
възможности за град Попово. Благодаря!

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Поздравителен адрес от Кольо Милев – водач на листата на Коалиционна партия
„БСП за България“ за търговищки район;
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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:

.................................................
/ ДОНЧО ДОНЧЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ДРАГОМИР ПЕТРОВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ЕМЕЛ РАСИМОВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ НИКОЛАЙ ЧЕРКЕЗОВ /

Ст. експерт „ОбС”:

................................................
/ С. ГЕОРГИЕВА /
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