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ПРОТОКОЛ    № 31 
 

  

 

Днес, 10.06.2022 г. /петък/  в  залата на Дом на културата  се проведе ТРИДЕСЕТ И 
ПЪРВОТО ТЪРЖЕСТВЕНО заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 11.00 часа. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Добър ден, уважаеми дами и господа. Радвам се да ви приветствам в тази зала на днешния 

ден 10ти юни, празник на Попово, 139 години от обявяването на град Попово за град. Както 

знаете днес ще проведем тържествена сесия в тази връзка, така че да продължим по нататък 

по протокол. 

Моля за проверка на кворума. 

Да, благодаря ви. По протокол да запишем, присъстват 26 общински съветници и имаме 

необходимия кворум. Има постъпили уведомления за отсъствие от Тържественото заседание 

от общинските съветници – Димитър Димитров, Леман Мюмюнова и Мариян Бодев, така че 

с това попълваме пълният брой общински съветници и можем да продължим. 

Това ми дава право да открия тържественото заседание на Общински съвет -  Попово, 

посветено на Празника на града – 10 юни и 139 години от обявяването му за град. Предлагам 

днешното тържествено заседание да протече при следния  

 

Дневен ред: 
 

1. Празнично слово на Кмета на Община Попово - д-р Л. Веселинов. 
 
2. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Попово“. 
 
3.   Връчване званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно“. 
 
4. Връчване на Почетни знаци.   
 
5. Награждаване на ученици, завоювали призови места в национални олимпиади 

и конкурси. 
 

 Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 
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ЗА                    -     26 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 

 Дневния ред се приема! 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Преди да продължим нататък ми позволете да представя нашите гости, към момента наши 

гости са: 

-Ставрофорен иконом – Валентин Лазаров 

-Зам. Кмет на Община Опака – Румен Петков  

- почетни граждани на Попово; 

- кметове и кметски наместници от община Попово; 

- ръководители на учреждения;  

- на учебни и културни заведения; 

- представители на местния бизнес. 

- болницата също имат представители, ръководителя на болницата г-н Яков и цялото 

ръководство. 

 

 
1. Първа точка от дневния ред е Празнично слово на Кмета на Община Попово – д-р 
Людмил Веселинов. 

 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Уважаеми общински съветници, г-н председател, уважаеми гости, скъпи съграждани, 

днес отново имам честта и удоволствието да се обърна към всички Вас и да Ви поздравя със 

139-ата годишнина на Попово.  

Днес камбаните бият в чест на нашия град и духа на поповчани. Дух, който намира своя 

вечен пламък именно тук. И искам да изкажа признателност към всички, които са останали в 

родния си край и са изградили семейството и живота си тук, като по този начин допринасят 

за доброто на цялата ни общност. Защото, казвал съм го неведнъж и пак ще го повторя – 

Попово са неговите хора – трудолюбиви и предприемчиви. 

Скъпи съграждани, 

Празникът събира в едно традиция, признателност и надежда и ние не бива да се уморяваме 

да говорим за важността на датата 10 юни. За важността на деня, в който през 1883 година с 

указ №426 Попово е обявен за град. И нека не забравяме, и нека се гордеем, че сме част от 

историята на една общност от достойни хора, съградили с труда си това прекрасно кътче от 

страната ни. И вярва, че всички ние заедно ще продължим да съграждаме и ще пренесем 

достойно името и духа на Попово, който витае вече 139 години. Тук искам да се обърна с 

апел към младите хора, които са туптящото сърце на обществото ни, да съхранят своята 

енергия и устрем и да развият своята креативност и идейност в родния край. 

Разбира се, днес сме развълнувани и завладени от емоциите, свързани с празничния ден, и аз 

съм радостен, че можем да го споделим заедно, но не можем да забравим дните зад нас, 

когато бяхме изправени пред голямо изпитание и трябваше да поставим на първо място 

отговорността към здравето и живота. И през изминалата година пандемията от Ковид-19 ни 

отне много, но както казват: лошото не идвало само. По разбираеми причини и тази година 

ще отпразнуваме деня на Попово без да можем да го споделим с нашите приятели от 

побратимените ни градове в Русия, Украйна, Беларус, Северна Македония. 
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Уважаеми съграждани, считам, че въпреки всички трудности, въпреки извънредните 

ситуации в тази динамична година, успяваме и ще успеем да устоим, защото доказахме, че 

можем да разчитаме един на друг и аз поставям висока оценка на това, което постигнахме 

като общност. Тази общност съградихме заедно през годините и днес заедно ще добавим още 

една страница към летописа на Попово. Добавяме я с любов към нашия край и традиции, с 

труд и креативност, със силата да устоим на предизвикателствата. Точно тази способност да 

бъдем всеотдайни както към семейството, така и в делата си за общността, прави нашата 

Община толкова силна и устойчива, Община, на която хората могат да разчитат. 

Съвсем резонно кризите, и в частност тази в резултат на пандемията, превърна социалните 

услуги в основна политика по време на извънредното положение и неизбежно насочи фокуса 

на администрацията към работата с различни рискови групи.  

В посока към изпълнение на ангажиментите си в социалната сфера Община Попово 

предостави социални услуги на уязвимите лица, включително хора с увреждания или такива 

в невъзможност за самообслужване. Бяха предоставени услуги в домашна среда и продукти 

от първа необходимост. Чрез одобреното през юни миналата година проектно предложение 

по процедура „Патронажна грижа +“ се предоставят интегрирани социално-здравни услуги 

на лица с увреждания и лица в риск от всички населени места от общината ни. 

И към този момент 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 града и от населените места на територията на общината.  

С дванадесет месеца, тоест до края на 2022 г., е удължена и социалната услуга „Асистентска 

подкрепа”. Тя включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица с трайни 

увреждания и лица в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване. 

Грижите се предоставят от 24 социални асистенти, които обслужват общо 89 нуждаещи се 

потребители от община Попово.  

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. 

Освен по програмите общо 128 потребители се обслужват по Закона за личната помощ. 

Община Попово подписа и споразумение с Агенцията за социално подпомагане, чрез което 

получи допълнително близо 60 хиляди лева. Средствата са осигурени от инициативата на 

Европейската комисия за преодоляване на последствията от КОВИД-19, като от програмата 

се възползват хора на подпомагане, граждани с доказана липса на доходи и без близки, които 

да се грижат за тях, самотно живеещи с минимални пенсии, изпаднали в тежка ситуация 

вследствие на епидемичната обстановка. 

Община Попово продължава отпускането на еднократна финансова помощ за новородени 

(или осиновени) деца в размер на 1 000 лева. С тази подкрепа се цели стимулирането на 

повече млади семейства да раждат и отглеждат децата си в нашата община. Ще спомена, че 

за 2021 г. от помощта са се възползвали 66 семейства, от които две с двойки близнаци. 

Сумата, с която Общината е подпомогнала семействата, е в размер на 68 хил. лева. За 

настоящата 2022 година до този момент са одобрени 17 заявления. 

Разбира се, Община Попово продължава и подпомагането на двойки с репродуктивни 

проблеми, правилникът който вие, общинските съветници променихте в посока улесняване 

на кандидатстващите. 
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Отново в посока подкрепа на младите хора бе сключен договор между Община Попово и 

Министерство на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. С подписването му бе 

одобрено за финансиране проектно предложение „Обособяване на детски кът в подкрепа на 

родители, работещи в Общинска администрация – Попово”, на стойност 80 хил. лева. С 

изпълнението на проекта се осигури подкрепа на родители, работещи в Общинска 

администрация – Попово, за по-доброто съвместяване на професионалния с личния им 

живот. Особено полезно това беше, когато затваряхме детски градини и училища. За целите 

на проекта бе адаптирано и оборудвано подходящо помещение. 

И занапред ще продължим да работим в името на младите хора от общината, за по-добри 

условия за реализация и разкриване на нови работни места. Община Попово продължава да 

работи по различни програми в тази насока, като по проекта „Нова възможност за младежка 

заетост“ се осигури работа на повече от 100 младежи посредством стажуване или обучение 

по време на работа за период от 6 месеца. По проект „Обучения и заетост“ бе предоставена 

възможност за интеграция на безработни лица на възраст над 29 години, регистрирани в 

Бюрото по труда, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното 

самоуправление чрез обучения. Не мога да не спомена и програмата „Старт на кариерата“, 

която е една добра възможност за реализация веднага след завършване на висше 

образование; също Националната програма „Активиране на неактивни лица“, за чието 

изпълнение е назначен младежки медиатор, който работи за идентифициране, достигане до и 

активиране на младежи до 29-годишна възраст, които не работят, не учат и не са 

регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. 

Специално внимание заслужава наемането на лица по Националните програми за заетост и 

обучение на хора с трайни увреждания и „Помощ за пенсиониране“ и разбира се, по 

Регионалните програми, чиято основна цел е повишаване на заетостта, намаляване на 

безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. В резултат на 

изпълнението на програмата през 2022 г. в община Попово са наети 67 лица за период от 6 

месеца. Това ни предостави и една възможност да отпаднат гражданските договори, които до 

този момент тежаха и на бюджета на общината. 

Пред голямо предизвикателство несъмнено бе изправено и образованието, но въпреки 

редицата трудности нашите ученици ни дават повод за гордост с постигнатите високи 

резултати, отличия и призови места от олимпиади, състезания и конкурси. Както знаем, 

всички училища в нашия град придобиха статут на „Иновативно училище“, а вече в две от 

гимназиите в града – в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ и в Професионална гимназия 

по техника и лека промишленост, бяха открити STEM центрове (или центрове за обучение, 

което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика), чието основно 

предимство е обединяването на отделните предмети в интегрирана учебна програма. 

Реализацията на тази отлична инициатива насърчава иновативното преподаване, 

креативността на учениците, позволява им да приложат наученото в практиката. Центровете 

откриват нови полета на познания и възможности пред нашите будни и напредничави млади 

хора и ще ги мотивират да развият своите знания и умения, което ще допринесе за успешната 

им реализация в бъдеще. 

 Ръка за ръка с образованието върви и спортната култура на младите хора в нашата 

община. Въпреки трудностите спортните клубове на територията на Попово продължават да 

развиват своята дейност и да ни радват със своите постижения. 
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 Щастлив съм да споделя, че от този сезон вече е факт така очакваното обединение 

между Футболен клуб „Черноломец 1919“ и Спортен клуб за детско-юношески футбол 

„Черноломец 2017“. Така Футболният клуб функционира с вече пълен комплект формации, 

след като след 15 години в него бе възстановена формацията за юноши-старша възраст, като 

Клубът е финансово стабилен и обезпечен, благодарение изцяло на Община Попово. 

Традиция е вече да се инвестира в привличането на лицензирани треньори, като Футболният 

клуб предоставя възможност и подкрепа в развитието на кадри в треньорската дейност. 

Също така се набляга на развитието на детско-юношеската школа, като към момента в нея 

тренират близо 120 деца. В края на месец април Попово за първи път бе домакин на турнир 

по футбол за деца, като нашият отбор завърши на престижното второ място. Идеята и 

желанието ни е турнирът да се превърне в традиция. 

 Малките футболисти представят достойно името на клуба и на нашия град на редица 

турнири в страната, най-престижният сред които бе този в Пловдив, в който нашите деца 

мериха сили със съставите на ЦСКА, „Локомотив“ – Пловдив и други елитни клубове. 

 Мъжкият отбор на „Черноломец“ за трета поредна година се състезава в 

Североизточна Трета лига на България, като всеки сезон надгражда успехите си и тази 

година завърши втори след шампиона „Дунав“ – Русе, като зад него в класирането останаха 

съставите на няколко областни градове.  

 За съжаление планираният ремонт на стадиона няма да се осъществи през тази година. 

Наложи се да вземем нелекото решение и да прекратим одобрения проект за цялостна 

реконструкция на спортното съоръжение. А причината бе отказът на строителните фирми да 

изпълнят проекта при така зададените параметри поради шоковото увеличение на доставните 

цени на основните строителни материали и суровини. При тези обстоятелства, като 

Възложител и Бенефициент нямахме друг избор на този етап, освен да прекратим договора. 

Но това далеч не означава, че реконструкцията на стадиона вече не е сред приоритетите ни. 

Ще актуализираме проекта и в следващия програмен период ще търсим възможност за 

привличане на финансиране. 

Искам да изкажа и своите поздравления към Волейболен клуб „Попово 09“, който спечели 

финалния турнир в А Национална волейболна група и се класира за Висшата лига на 

България за следващия сезон. Клубът се представя на отлично ниво и показа постоянство 

през целия сезон, което, разбира се, радва както привържениците на този спорт, така и 

всички поповчани. 

Наред с отборните спортове своето представяне имат, разбира се, и индивидуалните 

такива. Гордост за града са успехите на Спортен клуб по тенис на маса „Роса-1“. През 

есенния полусезон от календара на Федерацията по тенис на маса девойките представиха 

Клуба на отлично ниво, като отборно завоюваха Трето място за Северна България. Един от 

техните треньори – Станислав Иванов, зае призовото Второ място в индивидуалната 

надпревара при мъжете на международен турнир, проведен в Албена, а отборно мъжете 

станаха трети в Североизточна В група. 

 Успешното представяне на състезателите по тенис на маса продължи и през 

пролетния полусезон, като най-големите успехи са на Веда Ниязиева, която зае Трето място 

на Финалния турнир „Млад олимпиец“ за Купа България. Тя стана втора на Държавното 

отборно индивидуално първенство, където се конкурира с над 70 участници. Веда зае 

призови места и в турнирите на двойки. След всички тези престижни класирания тя е 

включена в Националния отбор за кадетки до 15 години и ще вземе участие в предстоящите 

Балкански игри и Европейско първенство. Последните успехи, с които се гордее Клубът, са 
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златен и бронзов медал на Теодора Николова и сребро на Веда Ниязиева от Националния 

детски турнир в Полски Тръмбеш, а треньорът Станислав Иванов стана първи на 

Държавното индивидуално първенство за ветерани. 

В община Попово се проведе първият старт по коло ориентиране в България – Купа 

„Попово”, както и третият етап от състезанието по спортно ориентиране за Купа „Великден” 

2022, а за втора година сме организатори и домакини на кръг от Националния шампионат по 

автокрос. 

Отправям своите поздравления и за неизброимите успехи на малките художници от Школа 

по изобразително изкуство „Арт Попово“,  като 27 нейни възпитаници тази година са сред 

Успелите деца на България на Фондация „Димитър Бербатов“. 

Община Попово продължава ежегодното финансиране на археологическите разкопки на 

късноантичната крепост „Ковачевско кале“, поверени отново на научния ръководител на 

дейностите – доц. д-р Олег Александров от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От страна на 

Община Попово проучванията по крепостта през 2021 г. бяха финансирани с над 20 хил. 

лева. Нека да си пожелаем и през тази година успешно археологическо лято. 

Община Попово винаги е подкрепяла усърдието и желанието да се поддържат и обновяват 

духовни храмове на нейната територия, осъзнавайки, че нашата задача и цел е да се прави 

необходимото за тяхното опазване като културно-историческа ценност. 

През 2021 г. бяха отпуснати и усвоени близо 6 хил. лева за ремонт на храма в село Иванча и 

около 16 хил. лева за ремонт на църквата в село Посабина.  

В началото на 2022 г. бе проведена работна среща между Община Попово и архиерейския 

наместник на Поповска духовна околия, на която бе обсъдено състоянието на православните 

храмове на територията на нашата община. Бе изготвен приоритетен списък, който заедно с 

количествено-стойностните сметки за ремонт. Според направения списък необходимост от 

козметичен ремонт имат храмовете в селата Гагово, Горица и Бракница, както и параклисът в 

с. Светлен, а крайно нуждаещи се от цялостен ремонт и укрепване на сградите им съответно 

са църквите в селата Звезда и Конак.                    

Така, както се уповаваме на вярата, знаейки, че Бог не ни дава повече, отколкото можем да 

понесем, че ни дава изпитания, но и ни изпраща сили, за да можем да ги понесем, така в дни 

на изпитание, каквото беше пандемията, ние се уповавахме и на нашите лекари. 

Тук е мястото да благодаря на всички медици от МБАЛ – Попово, които през последните две 

трудни години работиха самоотвержено, проявиха смелост, човеколюбие и 

професионализъм. Искам да изразя, че всички ние ценим техните усилия и това, че бяха и са 

здрава опора на обществото. 

Основна част от социалната политика на Общината е свързана с дейността на МБАЛ – 

Попово. През годините се е налагало да вземаме (и заедно с Вас, уважаеми дами и господа 

общински съветници) и непопулярни решения, но аз мисля, че са били правилни предвид 

приоритета на проблемите, свързани със здравеопазването. 

Заедно с вас, ние инвестирахме над три милиона в тази болница и аз мисля, че това ни прави 

горди, че съхранихме болницата в Попово. Друг е тревожния момент със състоянието на 

медицинските специалисти, за което трябва да продължим да работим, да търсим нови, 

млади лекари за болницата в Попово. 

В края на месец април бе извършено освещаване на обновените терапевтично и 

неврологично отделение в поповската болница, които придобиха нов модерен облик, като 

ремонтът на неврологично отделение се извърши по проект със средства от бюджета на 
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Община Попово и с помощта на държавата на стойност 150 хил. лева. Болницата закупи и 

нов скенер, като така лечебното заведение вече разполага с два работещи такива. 

Реновирането на отделенията ще допринесе за по-добра работна среда на медицинските 

служители, а пациентите ще могат да получават по-качествено обслужване и лечение. 

Предстои ремонт и на Ковид отделението със средства на Министерството на 

здравеопазването за около 128 хил. лева, а след изготвяне на проект ще бъде реновирано и 

Детското отделение със средства от бюджета на Общината, като своят принос има и Ротари 

клуб Попово, които по повод своята 20-а годишнина организираха благотворителна вечер за 

набиране на средства. Също така основен ремонт  ще се извърши и на двете асансьорни 

шахти и оборудване с нови асансьори. 

Искам да спомена и за помощта, която получи МБАЛ-Попово от нидерландска фондация, 

чиято дейност се изразява в предоставянето на социално-медицинско подпомагане и 

извършването на дарителска дейност.  

За радост на най-малките жители на Попово бяха ремонтирани пространствата за игра в 

двора на Детска градина „Здравец“ на ул. „Тракия” и на Детска градина „Слънце“ на ул. 

„Пирин планина“, като и в двете детски заведения бяха изградени обособени площадки за 

отделните възрастови групи. Стойността на всеки от проектите възлезе на 37 хил. лева. 

Уважаеми съграждани, както всички знаем, един от основните проблеми на града и 

общината е състоянието на уличната мрежа. През миналата 2021 г. бе ремонтирана една от 

централните улици в Попово – ул. „Отец Паисий“ – в участъка от ул. „Каломенска” до ул. 

„Райко Даскалов“. Средствата, заделени за нейната рехабилитация, бяха от капиталовата 

програма на Община Попово за 2021 г. и възлизат на близо 330 хил. лв. Улица „Отец 

Паисий” бе разделена на два участъка. Първият – от  ул. „Райко Даскалов” до бул. 

„България”, бе асфалтиран, а по втория – от бул. „България” до ул. „Каломенска”, бе 

извършена подмяна на бордюри, бе положена нова тротоарна и асфалтова настилка и бе 

поставено ново улично осветление. По този участък бяха премахнати старите дървета и 

подменени с нови млади дръвчета с подходяща коренова система.  

Ремонтите на градската инфраструктура в Попово продължиха на още три улици: ул. 

„Балканска”, ул. „Славянска” и ул. „Стамо Костов”. 

Средствата и за трите улици отново бяха осигурени от Капиталовата програма на Община 

Попово и възлизат на обща стойност над 180 хил. лева. 

С Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. Министерски съвет 

отпусна целевата сума в размер на 200 хил. лева за пръв път от единадесет години на 

Община Попово за моя радост, малко, но я има. С по-голямата част от тези средства са 

ремонтирани две улици в града ни: ул. „Д-р Михаил Попов” – от ул. „Марко Николов” до ул. 

„Белите брези”, и ул. „Д-р Петко Цонев”. С част от тези средства, както и с дофинансиране 

от Община Попово, са преасфалтирани и участъците: ул. „Каломенска” – от ул. „Керамик” до 

ул. „Цар Освободител”, и ул. „Цар Освободител” – от ул. „Керамик” до ул. „Каломенска”. 

 

Като говорим за градска среда, тук ще спомена двете жилищни сгради с адреси бул. 

„България“ 117 и ж.к. „Русаля“ № 33, 34, 35 и 36, които придобиха нов облик по проект за 

енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и станаха 

по-добро място за живеене на своите обитатели. 

 

 Неусвоеният бюджет, предвиден за реконструкцията на градския стадион, ще 

пренасочим с проект за финансиране на реконструкция на бул. „България”, успяхме да 
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реагираме бързо и да запазим 800 хил. лева в рамките на този месец и аз се надявам, че до 

края на годината ще можем да стартираме избор на изпълнител за ремонт на бул. „България“. 

Също в рамките на този месец имаме готовност да внесем за одобрение и три проекта за нови 

спортни съоръжения пред Сдружение „МИГ-Попово” по Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., а именно: Многофункционална спортна площадка с тенис корт в 

Градската ни градина; Многофункционална спортна площадка в с. Зараево; както и спортна 

площадка за мини футбол в с. Ковачевец.  

Намеренията на администрацията са реалното им изпълнение да се осъществи през 

следващата година. 

 До края на настоящата година се очаква да бъде одобрено и договорирано вече 

внесеното проектно предложение на Община Попово за „ Изграждане на улица и паркинг в 

кв. 115, гр. Попово”.  

 Очакваме до месец септември да бъде завършено изграждането на прословутия 

фонтан на централния градски площад, за който имаше много за и против, но аз мисля че 

това е една придобивка за целия град, с която придобивка не се решавах в продължение на 

тридесет години да започна това, което ни оставиха преди нас. Мисля че той ще се превърне 

в една атрактивна зона за отдих и релакс, защото нашите архитекти направиха прекрасен 

проект, какъвто нямат областни центрове. Да си пожелаем месец септември да е месеца, в 

който ще открием централния фонтан.  

Развитието на местния бизнес и привличането на инвестиции на територията на община 

Попово е от изключително значение както за стимулиране на конкуренцията, така и за 

разкриването на нови работни места. 

 Още в първия месец на тази година бе поставено началото по изграждането на 

търговска сграда от веригата „Пепко” в нашия град. Инвестицията ще се разгръща на терена 

на бившия „Винпром” – Попово. Строителните дейности включват изграждане на сграда с 

площ 800 кв. м, в която ще се помещават магазин от веригата, дрогерия и бързо хранене. Ще 

бъдат изградени и външна детска площадка с прилежаща паркова мебел, както и паркинг с 

40 паркоместа. Очакванията са магазинът да посрещне своите първи клиенти през месец 

септември тази година. Тогава се очаква да започне и вторият етап от строителните 

дейности, който ще обхваща площ от 1 200 кв. м, определена за хранителен магазин с 

разширение на паркинга. Инвестицията, която ще бъде направена, е в размер на около 2 млн. 

лева., като се очаква да бъдат разкрити между 30 и 40 нови работни места в обектите. 

Основна част от Инвестиционната програма на Общината за тази година е 

рехабилитацията и реконструкцията на уличните платна с цел подобряване и възстановяване 

на транспортно-експлоатационните качества на 33 улици на територията на гр. Попово, 

кварталите Невски и Сеячи и населените места от общината. Източникът на средствата, с 

които ще бъде осъществен ремонтът на улиците, е поет от Община Попово дълг в размер на 

над 4 млн. лева. 

 Несъмнено и през изминалата година дейността в сферата на културата бе ограничена 

от мерките, свързани с Ковид-19, които не позволиха да бъдат проведени всички 

мероприятия, планувани в културния Календар на Община Попово, както и в плановете за 

дейност на народните читалища, но ако погледнем по-назад към 2020 г., мисля, че сега все 

пак можахме да поповдигнем духа си и да зарадваме сетивата. 

 По-мащабните културни събития, които за радост успяха да се проведат през 2021 г., 

бяха Юбилейният концерт-спектакъл „30 години Танцова формация „Чар“, която бе 

удостоена за повода със „Златна лира“ от Съюза на музикалните и танцови дейци.  
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Миналото лято за дванадесети път се проведе и Националният фестивал на градската песен и 

българската естрада „Спомени в песни“. По време на музикалния форум бяха връчени две 

престижни отличия на Съюза на българските музикални и танцови дейци – „Златна лира“ бе 

връчена на Марина Великова – художествен ръководител на Студио за класически и 

съвременни танци „Марина балет“, отдала 40 години от своя житейски и творчески път на 

танца, и „Златна лира“ за целия творчески състав на Студиото. 

 За ценителите на изобразителното изкуство бяха експонирани в изложби творбите на 

родените в Попово художници Хрисанд Хрисандов и Димитър Чолаков, а любителите на 

седмото изкуство бяха почетени с Тринадесетото издание на Националния фестивал на 

алтернативното кино „Мини филм – Попово 2021“, чиито организатор и домакин бе Народно 

читалище „Св. св. Кирил и Методий“ Попово. Отдавам заслуженото на всички дейци от 

културната институция, която през месец май отбеляза своята 140-а годишнина, под мотото 

на която преминаха редица културни събития, организирани от поповското читалище. 

 Месец май ни донесе Четвъртия Национален православен фестивал „Св. св. Кирил и 

Методий“ за църковни песнопения, който е единствен по рода си в Северна България и 

възпява слово и молитва с песен, Прегледа на читалищното любителско творчество, 

Европейската нощ на музеите, Деня на светите братя Кирил и Методий, феерията от младост 

и красота на нашите абитуриенти.  

 Денят на Ботев и загиналите за свободата на България бе отбелязан в Попово с 

посрещането на 37-ия Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“, като за 

радост тази година той се проведе в пълния си мащаб. 

 Само преди ден с много празнични прояви и тържественост своята 30-а годишнина 

отбеляза една от важните културни институции в града – Дом на културата „Димо Коларов“ 

– Дом за развитието на духовността, културата, образованието, творчеството, изкуството. 

 След двегодишно прекъсване, точно след три дни, Попово ще се изпълни с духа и 

очарованието на Русалския панаир, ще пулсира отново в познатия ритъм и цветове, които 

липсваха вече на малки и големи, жители и гости на нашия град. 

 И като говорим за цветове и ритми, тази вечер, дами и господа, ще споделим заедно 

празничния юбилеен концерт по повод 60-ата годишнина от основаването на Представителен 

детско-юношески танцов ансамбъл „Северняче“, който съхранява и разнася славата на 

родния фолклор и на град Попово у нас и далеч зад границите на родината. 

 Скъпи съграждани, нека бъдем заедно в празничната вечер и да споделим 

настроението на празника, да споделим Нашия ден! Ден, който ни обединява с радост и 

емоции, но и с отговорност към нашето утре. Затова, уважаеми съграждани, нека обединим 

усилията си в това да съграждаме заедно, макар сега да са нужни повече усилия. 

Моят труд и този на служителите на Община Попово е възможен с Вашата подкрепа, но и с 

Вашата критичност. Не ни спестявайте критики, но споделяйте и добрите си идеи за 

развитието на града. Това е нашият град, а ние сме неговите стопани. Така че само с общи 

усилия и съпричастност – и в празниците, и в делниците, ще съградим нашето бъдеще 

такова, каквото го желаем. 

 Нека работим за град, който е удовлетворен от своето настояще и уверен в своето 

бъдеще. Град, в който добре се живее, в който остават децата ни, а родителите ни са 

спокойни за старините си. Град, в който искаме достойно да изживеем живота си! 

Да си пожелаем здраве и благоденствие, мир и надежда! 

Честит празник, скъпи съграждани! 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Пристъпваме към Втора точка от Дневния ред – Удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град 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“ и Протокол №1 от 16.05.2022 г. на Комисията 

за присъждане на званието „Почетен гражданин на Попово“ бе взето Решение № 308 по 

Протокол № 30 от 26 май 2022 г. на Общински съвет – Попово, с което званието „Почетен 

гражданин на град Попово“ се присъжда на Хрисанд Алексиев Хрисандов – известен 

български художник, роден в град Попово, за дългогодишната му творческа и 

преподавателска дейност, за заслуги в развитието на изобразителното изкуство и за 

цялостното му присъствие като личност и творец.  

 

Диктор: 

 

Хрисанд Алексиев Хрисандов 

 Хрисанд Хрисандов е роден на 11 юли 1951 година в град Попово. През 1970 г. 

завършва Художествената гимназия за изящни изкуства „Илия Петров“ в София. През 1977 

г. завършва специалност Живопис във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. От 1978 г. живее и 

работи в Русе. С умиление си спомня за детството си в Попово, в което е имало всичко - 

пързалки, игри, река, въдици и язовири. Първите си уроци по изкуство взема при бай Борис 

Михайлов, дипломиран художник с висше образование. В периода между пети и шести клас 

именно той го подготвя за прием в художествената гимназия. Миризмата, която се усеща в 

ателието, е характерна за творците, които работят с маслени бои. Тежка, приятна маслена 

миризма, която  притегля Хрисанд Хрисандов и тогава за първи път изпитва желание и взема 

решение, че трябва да се занимава точно с маслена живопис. Представя множество 

самостоятелни и общи изложби, както у нас, така и в чужбина.  Негови картини се намират в 

частни колекции в Холандия, Австрия, Франция, Турция, Гърция, Сърбия, България и др.  

Основните мотиви в картините на художника са цветята, природните и градските пейзажи.  

Създател е и на цикли от картини  със зодиакални знаци и женски образи. Над 20 години 

работи като преподавател в училище „Възраждане” в художествена паралелка в град Русе.  

На 100%, споделя той, е успял да посее така нареченото зрънце – пиета към изкуството. 

Негови ученици творят не само в България, но и в чужбина. 

 През 2011 г. Община Попово удостои художника Хрисанд Хрисандов с 

почетен знак и грамота по повод 60-годишния му юбилей и за популяризиране името на 

града чрез изкуството.  Носител е на високата награда „Русе“, а последното му връчено 

отличие е „Златна значка“ на Община Русе. 

 Изминалата 2021 година бе юбилейна за художника, който навърши 70 години. 

През месец май м.г. в Галерия „Кирил Майски“ той открита своя самостоятелна юбилейна 

изложба, върху която е работил 2 години, за поредната си среща със своите земляци.  
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата на почетния гражданин на град Попово – художникът Хрисанд 

Алексиев Хрисандов. 

 

Хрисанд Алексиев Хрисандов. 
 Понеже за мен това е голяма чест и много се притеснявам, записал съм си тук някой 

неща, за да не забравя. Така. Уважаеми г-н Кмет на Община Попово д-р Людмил Веселинов, 

Уважаеми г-н председател на ОбС Попово Георги Георгиев, няма да скрия, че се вълнувам от 

тържественото ми обявяване за почетен гражданин на град Попово. Това за мен е голяма 

чест. Изказвам моята искрена благодарност за това отличие. Специална благодарност 

отправям към г-жа Габровска, като инициатор за моето номиниране. Да е жива и здрава. 

Горд съм от това, че съм роден в град Попово, тук съм живял и съм учил до осми клас, после 

в гимназията, разбира се. Винаги подготвените от мен изложби, които откривам в много 

градове, задължително ги показвам и в родното Попово.  

 Уважаеми г-н Кмет на Попово, с голяма признателност към Общинския съвет на 

Попово ще подаря картини от моята колекция по случай 139тата годишнина от обявяването 

на Попово за град. И остава да благодаря още веднъж. 

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово  

Пристъпваме към Втора точка 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“ и Протокол №1 от 16.05. 2022 г. на 

Комисията за присъждане званието „Почетен гражданин“ бе взето Решение № 309 по 

Протокол № 30 от 26 май 2022 г. на Общински съвет – Попово с което званието „Почетен 

гражданин на град Попово - посмъртно“ се присъжда на Бойко Стойчев Колев – за 

дългогодишната му обществено полезна дейност в града и общината, свързана с културната, 

социалната и обществена сфера и за чисто човешките му отношения и помощ към негови 

съграждани.  

 
 
Диктор:  

Бойко Стойчев Колев 

 

 Роден на 16 юли 1950 г. в гр. Попово. Завършва Института за културно-просветни 

кадри в гр. Варна и за кратко работи в Общински комитет по култура в гр. Попово, след 

което е заместник-председател на читалище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Попово. Чрез 

личните си контакти в гр. София осигурява средства за мащабна реконструкция на 

читалищната сграда, където в бившата музейна експозиция се изгражда известния на всички 

граждани на Попово за онова време Клуб за естетическо възпитание. Учредява се и 

киноклуба, който работи и до днес. Извършват се мащабни вътрешни ремонти и се доставя 

оборудване от Комитета за култура в гр. София. Премества се да живее в гр. София, където е 

избран за член на Управителния съвет на БЗНС и в последствие е член на Постоянното 

Присъствие на БЗНС. По същото време завършва инженерна педагогика. Работи като 

директор на борда на директорите в завод „Енергия“ АД гр. Търговище, а след закупуване на 

завода от Американския Холдинг „Енерсис“ е консултант на фирмата за Европа. Управител е 

и на фирма „Полес“ ЕООД гр. Попово и неин едноличен собственик, осигурявал работни 

места на 40 души. Многократно е бил дарител на самодейните колективи към читалищата в 

гр. Попово и село Паламарца, за организирането на различни мероприятия. 
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 Семеен с две дъщери и един внук. 

 Почива  през 2016 година в гр. София.   

 

 

 

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово  
На сцената за да получи Почетната огърлица на град Попово ще излезе неговата съпруга – 

Магда Колева. Предоставям Ви думата.  

 

Магда Колева – съпруга на Бойко Стойчев Колев 
 Мили съграждани, уважаеми гости, от името на семейството ми искам да благодаря за 

честта, която е оказана на Бойко, да стане почетен гражданин на Попово. Благодаря на ония, 

които го предложиха и ония, които го одобриха. И както той би постъпил, би посветил тази 

чест, този приз на дъщерите си Ралица и Христина, които безкрайно обичаше, както обичаше 

родния си град. Весели празници. Бъдете здрави.  

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово  

Продължаваме по точка Четвърта от дневния ред – връчване на Почетни знаци. 

 

  С Почетен знак на град Попово се награждава д-р Диана Димитрова Цонева, 

специалист „Ушно, носно, гърлени болести“, Заместник-управител на „МБАЛ - Попово“ 

ЕООД за всеотдайната й работа в областта на здравеопазването и за приноса й в борбата 

срещу разпространението на Ковид – 19.  

 

Диктор: 

 Д-р Диана Димитрова Цонева  

 

Д-р Дияна Цонева е родена през 1967 г. в село Светлен, община Попово. Завършва 

средното си образование в Гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово с пълно отличие през 1985 г. 

През 1991 г. завършва медицина в Медицинския университет в гр. Варна и впоследствие 

придобива специалност Оториноларингология. Специализира в МБАЛ-Търговище в 

отделението по ушно-носно-гърлени болести и преминава основен курс в ИСУЛ. Преминава 

курсове по отоневрология, лазерна хирургия и детска оториноларингология. От 1991 г. 

работи като специалист по ушно-носно-гърлени болести в МБАЛ-Попово и в продължение 

на 10 години в болницата в Търговище. По същото направление е работила и към 

хирургичното отделение на поповската болница. През 2000 г. завършва хомеопатия към 

института Боарон, Франция. От 2017 г. д-р Дияна Цонева е заместник-управител в 

медицинското направление на МБАЛ-Попово. Омъжена, с две дъщери. 

 

 
 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

С Почетен знак на град Попово се награждава Руска Русева Попова за 

дългогодишната й работа в сферата на образованието и за приноса й в културния и 

обществен живот на село Гагово. 

Диктор: 

 Руска Русева Попова 
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 Руска Русева Попова е родена на 7 септември 1939 г. в село Гагово. Потомка е на 

самоотвержен участник в Тутраканската епопея. Нейният дядо е убит там през 1916 г. 

 Целият й трудов път е свързан с образователната система на град Попово. След 

завършване на физико-математическия факултет на Софийски университет е работила  6 

години като учител по математика в Техникума по строителна керамика. Следващите й 26 

години преминават в Гимназия „Христо Ботев“, от които 21 като заместник-директор. С 

вложените много време, сили, старание и всеотдайност към ученици, родители, колеги Руска 

Попова е награждавана със значка „Отличник на Министерство на народната просвета“, 

орден „Кирил и Методий“ втора степен, орден „Червено знаме на труда“. След 

пенсионирането си се завръща в родното си село Гагово, където е един от основателите на 

Пенсионерския клуб и на творчески колективи. Активно се включва в обществения и 

културен живот на село Гагово.  

 Съпруга е на покойния д-р Любомир Попов, а двамата им синове работят и живеят в 

София. 

 

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на Руска Попова.   

 

Руска Попова 
 За мен е чест и привилегия да присъствам на празника на града, който ми даде всичко. 

Той ми осигури и образование, и жилище, и работа по специалността. В своите 32 години 

като преподавател и след това като пенсионер разбрах, че съзнателния труд осигурява 

свобода, независимост и удовлетворение от живота. Разбрах още, че човек не става богат с 

това, което взема от хората, а с това, което дава на хората. И затова ние давахме и даваме. 

Благодаря. С радост и гордост приемам от името на моето семейство почетния знак на 

„Бялото градче“. 

 

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

С Почетен знак на град Попово се награждава Василка Симеонова Петрова за 

дългогодишната й работа в сферата на образованието и за приноса й в културния и 

обществен живот на село Садина.  

 

Диктор: 

 Василка Симеонова Петрова 

 Василка Симеонова Петрова е родена в с. Априлово през 1942 г. Завършва гимназия в 

град Попово и Учителският институт в гр. Шумен. Целият и трудов път преминава с 

преподавателска дейност в родното си село и град София. След пенсионирането си се 

завръщат в село Садина, родното място на нейния съпруг, където се отдава на обществен и 

творчески живот. Близо двадесет и пет години е художествен ръководител на певческия 

състав към Ансамбълът за автентичен фолклор „Капанци“ при народно читалище 

„Съединение“ с. Садина. Под нейно ръководство ансамбълът прославя името на Садина и 

Общината на регионално, национално и международно ниво, печелейки редица награди и 

медали. Автор е на две стихосбирки, както и на трилогията с ентографски изследвания 

„Садински дробенчета“. Има дъщеря и син, както внуци и правнуци.   

 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата на Василка Петрова.   
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Василка Симеонова Петрова 
 Първо ще кажа честит празник на всички поповчани. След това искам да благодаря за 

вниманието и за признанието, което ми оказвате. Двадесет и пет години съм отдала на 

Садина след пенсионирането си. Имам един израз, който написвам на всяка книга на 

садински дробенчета – „Садина, запазила българщината през вековете, съхранила силен 

капански дух, бит и култура и неизчерпаемо фолклорно наследство“. Това пиша, защото е 

истина и това ме накара да събера материала и да издам тези „Садински дробенчета“. Да 

учасвам като ръководител на прославения вече ансамбъл за афтентичен фолклор „Капанци“ 

и какво друго да кажа…Благодаря още веднъж. Пожелавам здраве на всички успех на 

поповчани, защото вече съм столичанин в повече.  

 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Преминаваме към Пета точка от дневния ред - Награждаване на ученици, завоювали 
призови места в национални олимпиади и конкурси. 

 
 Яница Пламенова Иванова – 12 а клас на Профилирана гимназия „Христо 

Ботев“ за отлично представяне на Националната олимпиада по география и 
икономика. 

 

 Мария Росенова Ангелова– 12 а клас на Профилирана гимназия „Христо 
Ботев“ за отлично представяне в Националния конкурс по фотография „Светът 
е прекрасен, защото…“, Второ място на Националния фотоконкурс 
„Възкресение Христово“,  Второ място на Националния фотоконкурс „Грижата 
за Земята през погледа на децата“, участие в XXVI Национална ученическа 
конференция по философия „Човек. Свят“. 

 

 Ивана Пламенова Иванова – 12 а клас Профилирана гимназия „Христо Ботев“ 
за отлично представяне в Международния проект, допринесъл за издигане 
престижа и авторитета на образователната институция – „Осъзнаване на 
междуполовото равенство“. 
 
 

 Ралица Станиславова Йорданова – 12 б клас на Профилирана гимназия 
„Христо Ботев“, Управител на учебна компания „Поли Арт“, базирана на 
програмата „Джуниър Ачийвмънт“ – „Учебна компания“, призната  от 
Европейската комисия за „Най-добра практика в  обучението на 
предприемачество“.  

 

 

 Димитър Събчев Димов – 12 б клас на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за 
завоювано отличие в Националната олимпиада по Информационни технологии.  
 

 
 Ремзие Кяшифова Идиризова – 12 б клас на Профилирана гимназия „Христо 

Ботев“ за завоювано отличие в Националната олимпиада по информационни 
технологии.  
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 Ангел Владимиров Тодоров – 12 б клас на Профилирана гимназия „Христо 

Ботев“ за отлично представяне в Международния проект, допринесъл за 
издигане престижа и авторитета на образователната институция – „Осъзнаване 
на междуполовото равенство“. 

 
 

 Гамзе Медханова Юкселова – 12 б клас на Профилирана гимназия „Христо 
Ботев“ за отлично представяне в Международния проект, допринесъл за 
издигане престижа и авторитета на образователната институция – „Осъзнаване 
на междуполовото равенство“. 
 

 
 Ивелина Стоянова Тодорова – 12 в клас на Профилирана гимназия „Христо 

Ботев“ за отличие от Националното състезание „Ключови компетентности по 
природни науки“. 

 

 
 Лилия Неделчева Ченчева – 12 в клас на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ 

за завоювани отличия от Националната университетска олимпиада за ученици 
по английски език и от XI –ия Национален ученически конкурс за литературно 
творчество и журналистика „Стоян Михайловски“.  

 

 
 Петър Ивайлов Петров от Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост за отлично представяне в проекта „Да бъдеш успешен Ай ти 
специалист“ с акроним „Ай тек про“, реализиран в Сарагоса, Испания и 
разработил дигиталния проект „Лед куб“. 

 

 

 Мерт Юсменов Юсменов от Професионална гимназия по техника и лека 
промишленост за отлично представяне в проекта „Да бъдеш успешен Ай ти 
специалист“ с акроним „Ай тек про“, реализиран в Сарагоса, Испания и 
разработил дигиталния проект „Игрална дъска Лабиринт“. 

 

 
 Александра Петрова Маркова от Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост за отлично представяне в проекта „Да бъдеш успешен Ай ти 
специалист“ с акроним „Ай тек про“, реализиран в Сарагоса, Испания и 
класирана с Грамота Първа Степен в Националния конкурс „Что я знаю о 
Росии?“. 

 
 Стефан Пламенов Ганев от Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост класиран на Първо място в VI-ата Регионална историческа 
конференция „История и памет“ и Първо място в V-и Национален конкурс за 
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историческа памет „Будител“ с филма „Мъжът със стоте ръце“, посветен на „200 
години от рождението на Георги Стойков Раковски“. 

 
 

 Драгомир Веселинов Драганов от Професионална гимназия по техника и лека 
промишленост класиран на Първо място в VI-ата Регионална историческа 
конференция „История и памет“ и Първо място в V-и Национален конкурс за 
историческа памет „Будител“ с филма „Мъжът със стоте ръце“, посветен на „200 
години от рождението на Георги Стойков Раковски“. 

 
 

 Петър Пламенов Стоянов от  Професионална гимназия по техника и лека 
промишленост класиран на Първо място в VI-ата Регионална историческа 
конференция „История и памет“ и Първо място в V-и Национален конкурс за 
историческа памет „Будител“ с филма „Мъжът със стоте ръце“, посветен на „200 
години от рождението на Георги Стойков Раковски“. 
 

 

 Антония Руменова Димитрова – 12 б клас на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала Първо място на Националното 
ученическо състезание по  Икономика на туризма на Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов“ – Свищов. 

 
 

 Алейна Сезгинова Османова – 12 б клас на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала Второ място в Националния 
ученически празник „За хляба наш…“- Благоевград, раздел макет.  

 
 

 Ивета Красимирова Иванова – 12 б клас на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“ – Трето място от Националното състезание по 
предприемачество „Най-добра бизнес идея“ – Русе. 
 
 

 Мелис Станимирова Стефанова – 12 б клас на Професионална гимназия по 
селско стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала Второ място в Националния 
ученически празник „За хляба наш…“- Благоевград, раздел макет.  

 
 

 Светлозар Деянов Цонев – 12 б клас на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“ завоювал Второ място в Националния 
ученически празник „За хляба наш…“- Благоевград, раздел макет и 
Поощрителна награда в раздел дигитална рисунка в същото състезание.  
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 Стела Младенова Стоянова – 12 б клас на Професионална гимназия по селско 

стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала Специалната награда на V-ия 
Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ – гр. Стара 
Загора, Второ място в Националния ученически празник „За хляба наш…“- 
Благоевград, раздел  макет и Трето място в раздел научна разработка/проект.  
 

 Фатме Алишева Шенева – 12 б клас на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала Второ място в Националния 
ученически празник „За хляба наш…“- Благоевград, раздел макет. 

 
 

 Елис Юриева Севдева – 12 а клас на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“ завоювала Второ място в Националното 
състезание „Млад фермер“. 
 
 

 Елица Валентинова Кръстева – 12 б клас на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“ победител в две поредни години в Националния 
конкурс за СТЕМ науки в България. 

  
 

 Григор Пламенов Тодоров – 12 б клас на Професионална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“, капитан на отбора по волейбол, завоювал 
Първо място в Зоналното първенство по волейбол. 

 
 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Похвални са спортните изяви и постижения на нашите спортисти през 
изминалия спортен сезон, за това с особено задоволство ще наградим и нашите 
тенисисти на маса, волейболисти, футболисти. 
 

 Грамота и Плакет получава Веда Айханова Ниязиева – състезател на Спортен 
клуб по тенис на маса „Роса - 1“ гр. Попово  - Републикански вицешампион и 
състезател в Националния отбор на България по тенис на маса за кадетки до 
15 години.  

 

 
 Грамота и Плакет за Волейболен клуб „Попово-09”-мъже град Попово 

завоювал Първо място в А Национална Волейболна Група на България за 
сезон 2021/2022. Наградата ще получи капитанът на отбора – Димитър 
Младенов, който бе обявен за най-добър състезател на финалния турнир.  
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 Грамота и Плакет за Футболен клуб „Черноломец - 1919“ гр. Попово 
спечелил Второ място в Североизточна трета лига на България за сезон 
2021/2022. Наградата ще получи играещия помощник – треньор – Невен 
Венков. 
 

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

С връчването на грамотите на спортните постижения на нашите съграждани приключи 
и пета точка от дневния ред.  
 

 По случай Празника на Попово имаме много Поздравителни адреси, позволете 
ми да дам думата на зам. Кмет на Община Опака Румен Петков.  
 
Румен Петков – зам. Кмет на Община Опака 
 Уважаеми г-н Веселинов, приемете моите искрени поздрави по повод празника на 

Вашия град. За мен е удоволствие да поздравя Вас и всички жители на град Попово по 

случай 139тата годишнина от създаването на града. Празника на града е един от редките 

моменти, когато всички негови жители се чувстват наистина частица от неговото настояще, 

когато се замислят, че именно те са хората, които не просто живеят в него, а днес създават 

неговото бъдеще. Желая Ви здраве, щастие, късмет и вяра в по добро бъдеще за Вашия град. 

В този тържествен, специален ден пожелавам на всички весело настроение, оптимизъм и 

самочувствие. 

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

По случай Празника на Попово поздравителни адреси са получени от: 
 
- от НСОРБ 
- от Кмета на Община Търговище – д-р Дарин Димитров 
- от Кмета на Община Горна Оряховица – инж. Добромир Добрев 
- от академик Христо Белоев – Ректор на Русенския университет 
- от Кмета на Община Иваново – Георги Миланов 
- от г-жа Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители 

- от Областния управител на Област Търговище – Станимир Парашкевов 
- от Председателя на Общински Съвет на Кубрат – г-н Юмеров 
- от „Мебел Стил“ 

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Уважаеми госпожи и господа, поради изчерпване на Дневния ред на тържественото 
заседание на Общински съвет – Попово  го обявявам за закрито. 
Още веднъж честит празник на всички! 
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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 / 


