
ОБЩИНА  ПОПОВО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

7800 гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски” №1, 
тел.: 0608/4 00 32,
факс: 0608/4 02 57,

e-mail: obstina@popovo.bg; apio@popovo.bg
web-site: http://www.popovo.bg

ПРОТОКОЛ    № 23

Днес 10.06.2013 г. / понеделник /  в залата на Дом на културата на Община 
Попово се проведе двадесет и третото – тържествено заседание на ОбС – Попово
по случай празника на град Попово.

Заседанието започна в 12.00 часа. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и можем да 
започнем работа. Откривам двадесет и третото – тържествено заседание на 
ОбС Попово.

Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа, уважаеми г-н 
Кмет, предлагам днешното тържествено заседание да протече при следния ДНЕВЕН 
РЕД:

1. Приветствие на кмета на Община Попово – д-р Людмил Веселинов.
2. Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Попово”.
3. Връчване на почетен знак на Община Попово;
4. Връчване на почетен знак на Община Попово на официалните делегации 

от побратимените и приятелски градове на град Попово и приветствие от 
тях.

5. Връчване на почетен знак на Община Попово за инвеститор с традиции в 
инвестирането.

6. Награждаване на ученици, завоювали призови места в национални 
олимпиади.

7. Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Попово 
/България/ и Община Минервино ДИ Лече / Италия /.

Има ли други предложения по дневния ред? Който е съгласен с предложения 
Дневен ред, моля да гласува.

Гласуваме ЗА:
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ЗА: 26
ПРОТИВ:   0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:   0

Дневния ред се приема.

Особено ми е приятно да представя гостите на днешното тържествено заседание
на Общинския съвет, посветено на 10 юни – Денят на Попово и 130- тата годишнина от 
обявяването на Попово за град: народните представители на Търговищки избирателен 
район: г-н Явор Куюмджиев – Коалиция за България, д-р Дарин Димитров от ПП ГЕРБ, 
също сред нас е генералния консул на посолството на Руската федерация в България гр. 
Русе. Присъстват също и кметове от Търговищка област и страната, присъстват също и 
кметовете от нашата Община. 
Заедно с нас са и официалните делегации от градовете, побратимени с Попово:

 Град Неготино – Македония, водена от кмета на побратимения с Попово град 
Неготино  господин Ванчо Апостолов;

 Град Минервино Ди Лече – Италия, водена от кмета Етторе Салваторе Каропо;
 Град Люлебургаз – Турция – водена от зам. кмета на Община Люлебургаз –

господин Хюсеин Кърдгъоглу;
 Град Зарайск – Русия, водена от Виктор Василиевич Насекин, заместник кмет на 

администрацията и председател на комитета по култура, физкултура, спорт и 
младежка политика;

 Град Макаров – Украйна, водена от Олег Александрович Мирошкин, председател 
на съвета на село Бъйшев;

 Град Воложин – Беларус – водена от Татяна Александровна Чуприс, главен 
архитект и началник отдел „Архитектура и строителство” във Воложински район;

 Град Живец – Полша, водена от Павел Шчепанек , общински съветник;
 Наши гости днес са почетни граждани на Попов, бивши кметове, ръководители на 

учреждения, на учебни и културни заведения, представители на местния бизнес.

По първа точка от дневиня ред давам думата на Кмета на Община Попово за 
приведствие.

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми господа народни представители,
Уважаеми господин Генерален консул на Русия,
Уважаеми господин Председател на ОбС Попово, 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Скъпи гости, уважаеми съграждани, кметове и кметски наместници,
Винаги особено е било чувството, когато заставам пред вас в Деня на град 

Попово. Връщайки се назад в годините, през които тържествено го отбелязваме
виждам как той някак съвсем естествено се превърна в повод за равносметка и за 
отчет на постигнатото през годините.

Днес обаче ще наруша тази традиция, и то не защото е намалял интензитета на 
работа в община Попово, и има какво да отчетем, а защото ще прибегнем към нещо 
ново, благодаря на създателите на филма за Попово, който ще бъде изненада за вас. 
Просто днес искам да се обърна към хората на Попово, към нашите съграждани с 
думи на благодарност за доверието, което ни гласуваха. Да им засвидетелствам 
почитта си за прагматизма, за търпението, което проявяват преодолявайки всички 
неудобства, които ние като администрация и ОбС им създаваме. 

Искам да се обърна с думи на благодарност към нашите гости за уважението, 
което ни засвидетелствуваха днес с присъствието им в тази зала, за готовността им да 
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споделят с нас празника на град Попово и кръглата 130 годишнина от обявяването на 
Попово за град.

С благодарност за стриктната работа, за съпричастността към проблемите на 
днешния ден и с мисъл за утре на град Попово и Общината се обръщам към вас, 
уважаеми дами и господа общински съветници.

Днес празника е зареден с особен историзъм, защото както казах вече преди 130 
години Попово получава статута на град. С тази дата е свързано началото на 
неимоверния му бурен растеж и развитие. Припомням това на първо място, заради 
младите хора в града и Общината. Правя го, защото тази дата е един от моралните 
ориентири, каращи ни да се чувстваме горди от факта, че сме част всички ние от 
историята  на Попово. Длъжни сме да възпитаваме тази гордост и това самочувствие у 
тях младите, и съм уверен, че ще успеем да го сторим, ние днешните възрастни ще 
изпълним голяма част от дълга си към бъдещото на своя град и своя регион. А също 
така по този начин и на нашата страна.

Много е сторено през тези години и малкото кално селце се превръща един от 
водещите общински центрове в България със свое собствено лице, със свое 
самочувствие, с традиции и култура.

Днес трудно можем да оценим всички усилия на нашите предци, трудно можем да 
вникнем в техните стремления и мечти, да усетим духа на едно отминало време. 
Важно е обаче да разберем самочувствието на поповчани, самочувствие базирано на 
собствения труд, собствените постижения.

В деня на празника отново иска да заявя своето верую, че основното богатство на 
поповчани това са хората. И това не е едно дежурно клише, защото всичко постигнато 
през 130 години,  които отбелязваме днес се дължи именно на вас, на хората 
съхранили традициите, търсещия дух на „Бялото градче”. 

Уверен съм, че всички ние заедно ръка за ръка ще пренесем достойно през 
годините името на град Попово и района, правейки от града едно все по-добро място 
за живеене. Защото да си поповчанин не е просто местожителство, това е горда и 
задължаваща съдба.

Честит празник уважаеми госпожи и господа !

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Благодаря ви господин Кмет.

А сега да изгледаме филма за град Попово.

Преминаваме към втора точка от Дневния ред.

На последното заседание на Общинския съвет, на основание 
член 44, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и точка 3 от Статута за присъждане 
на звание „Почетен гражданин на град Попово” бе взето Решение № 
289 от 23.05.2013 г., с което званието „Почетен гражданин на град 
Попово” се присъжда на Академик Методий Димитров Григоров -
хоров диригент, с особено големи заслуги в областта на музиката 

диктор: Методий Димитров Григоров е роден 4 май 1937г. в поповското село
Ломци.

През 1957г завършва Софийската духовна семинария. Четири години по-късно, 
през 1961г. , завършва Духовната академия в София , а през 1968г. - Държавната 
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музикална академия, хорово дирижиране. Специализира хорово дирижиране при Стефан 
Стулигрош в Държавното висше музикално училище в Познан, Полша. 

По време на своята 40-годишна дейност в Сливен Методий Григоров е 
осъществил с хоровете си десетки турнета и участия в международни конкурси и 
фестивали и е завоювал 14 международни награди.

От хоровете на Григоров са започнали своя път в музиката много оперни певци. 
Методий Григоров е първият и единственият, който работи за въвеждането на 

съвременния български език в православното ни богослужение. Адаптирал е стотици 
църковни песнопения, издадени в пет тома. За тези му заслуги Св. Синод на Българската 
православна църква го е удостоил със званието „протопсалт“.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Давам думата на Почетния гражданин на град Попово Академик Методий Димитров 

Григоров.
Академик Методий Димитров Григоров

Уважаеми господин Кмете, дами и господа,
Приятно съм изненадам от голямото внимание и приятната чест, която ми оказвате като 
ме удостоявате със званието Почетен гражданин на град Попово. Човекът е създаден за 
постоянно усъвършенствуване, човекът  преуспява с много труд, човекът е творец на 
много блага, но човекът трудно познава, побеждава и оценява себе си. Всеки знае, че 
наградите се дават за постигнати успехи, за нови открития, за героични дела. Човекът е 
войн и постоянно воюва срещу злото в себе си, но и всеки който мисли добро, говори 
добро и прави добро е герой в духовната област. Човекът е ученик, който цял живот 
усвоява мъдростта. Човекът не само обработва земята, той е работник и на полето на 
науката, на полето на изкуството, защо не и на полето на политиката. 

Моят живот започна преди 76 години в едно китно село наричано Ломци, 
намиращо се само на 15 км от град Попово. Попово за мен е първият град, който видях в 
живота си. Добре помня някогашното Попово с хановете и файтоните, които ни 
отвеждаха в центъра, до някогашната гара Попово, която днес е изоставена, но аз всякога 
се отбивам да я видя, да си спомня щастливите дни на моето детство. Сякаш тропащите 
копита на конете по поповските павета и сега звучат в ушите ми.

Дами и господа, със Сливенските хорове, които ръководя повече от 40 години 
концертирах в десетки градове в Европа и Азия, но честна дума град като Попово никога 
не видях. Драги поповчани, вие не знаете какво имате. Няма такъв град в света, който от 
край до край през целият му център да се простира освежителен парк. Искам да ви 
запитам колко града имат Градска градина като вашата? Впечатли ме не само нейната 
богата растителност и зеленина, но и огромния брой пейки, които се намират в нея –
цяло Попово да излезе ще има къде да седне. 

Отново ще ви запитам колко града в България разполагат с Читалищна сграда, 
която има вашия град, която президентът Първанов нарече „храм на духовността” и 
подчерта, че няма друг такъв храм на духовността, какъвто има Попово. 

Аз ежегодно през месеците юли, август и септември съм в родното си село 
Ломци, където е творческата ми база и най-малко 1 седмица съм в града ви. Наблюдавам 
промените в този град и за моя радост забелязвам, че всяка година града ви придобива 
все по-хубав облик и „бялото градче” става все по-красиво и по-привлекателно.

Връх на всичко е превърнатата в пешеходна зона централна улица на града ви. 
Всичко е направено с голям вкус, голямо чувство за красота и явно ръководството на 
града ви и по специално  г-н кмета на Попово, многоуважаемият г-н Веселинов 
постоянно мисли за своя град. 

Тук в родния си край съм преживял големи радости, които постоянно ще ме 
утешават в трудни моменти.
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Тук имах възможност да опозная много хора, които са ме впечатлявали със своята 
доброжелателност и човечност, хора с голяма загриженост за родния си край, за 
опазване на неговите старини, забележителности, за пресъздаване на неговата история, 
хора с дълбоки научни интереси, какъвто е г-н Пламен Събев – директор на 
Историческия музей в Попово. 

Дами и господа, днес вашият и моят любим град Попово ме възнаграждава с 
такава ценна за мен награда и ме облича в това голямо доверие. Наградата, с която ме 
удостоявате ми дава нови сили, нови идеи и нова надежда за благоденствие на общият 
ни обичан забележителен град. Тази награда ме обрадва и насърчава та и в бъдеще да 
продължа своята музикантска и богословска дейност.

Уважаеми д-р Веселинов , благодаря вам и на общинските съветници, за голямото 
доверие което имате в мен за високото отличие, което приемам днес. Тази награда ще 
бъде и за всички мои възпитаници в сливенските хорове. Благодаря ви!

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Да пожелаем на академик Григоров много здраве, дълголетие и да продължи с 

творческите си успехи. 
Преминаваме нататък.

На основание член 44, алинея 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и точка 3 от 
Статута за присъждане на звание “Почетен гражданин на град 
Попово” обявявам Професор Николай Николов Николов, професор д-
р на селскостопанските науки, виден учен – почвовед с национално 
и международно признание за Почетен гражданин на град Попово. 

диктор: Николай Николов Николов е роден на 14 септември 1937г. в село Водица, общ. 
Попово, в семейство на земеделски рабоници. Основното си образование завършва в 
родното си село, а средното в гр. Попово. От 1952г. до 1955г. учи в Смесена гимназия 
„Христо Ботев”, която завършва с пълно отличие. Освен с будния си ум и забележително 
трудолюбие в учението Николай Николов се изявява и като младежки ръководител, 
обичан и уважаван от съучениците си и педагозите в гимназията.  Активен спортист, 
инициатор на извънучилищни мероприятия за укрепване на колективите.

През 1955г. с конкурс е приет за студент в  Академия „К. А. Тимирязев” в град 
Москва по специалност „Агрохимия и почвознание”, която завършва с успех през 1960г. 
след завършване на висшето си образование постъпва на работа в 
Научноизследователския институт по почвознание „Никола Пушкаров” гр. София, 
където протича научната му дейност и където заема отговорни постове в ръководството 
на науката. 

От 2002г. е в пенсия, но с непрекъснати ангажименти към Института и науката.

Давам думата на почетния гражданин на град Попово професор Николай 
Николов.

Професор Николай Николов – почетен гражданин на град Попово
Уважаеми присъстващи, първо бих искал да честитя прекрасния юбилей на град 

Попово, който ние обичаме още от времето, когато тук сме работили и сме учили. Аз 
благодаря на уважаемия господин Кмет, на уважаемите общински съветници за 
указаната ми висока чест. 
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Вижда се, че родното Попово не забравя своите дъщери и синове, които работят и 
живеят в столицата. От своя страна ние виждаме успехите на града и Общината, гордеем 
се с тях и желаем и в бъдеше те да се множат. Честит юбилей още веднъж и благодаря за 
оказаната чест. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Да благодарим на г-н Николов за пожеланията. Преминаваме към следващия 

почетен гражданин на град Попово.
На основание член 44, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и точка 3 от Статута за присъждане на звание “Почетен 

гражданин на град Попово”  обявявам  Инженер  Петър Манолов Петров  -

за проявено геройство  при потъването на кораба „Коста 
Конкордия”

диктор: Петър Петров е роден в град Попово на 10 май 1972 г. Средното си 
образование е завършил в СОУ „Христо Ботев” Попово със златен медал, а висшето във 
Военноморското училище „Н. Й. Вапцаров” във Варна. 18 години работи като корабен 
механик. Участва в спасяването на над 500 души при потъването на 11-етажния круизен 
кораб "Коста Конкордия" край италианския остров "Джилио" на 13 януари 2012 година. 
Петър Петров рискува живота си и прави общо шест курса с една от спасителните лодки, 
отвеждайки пътниците в безопасност на брега. Той е сред последните трима моряци, 
които напускат кораба. За героизма си Петър Петров беше отличен с почетен медал като 
един от 27-те лауреати на наградата за европейски гражданин на 2012 година от 
Европейския парламент и носи званието "Мъж на годината 2012". Носител на орден 
„Стара планина” I-ва степен.

Женен, със син на 8 години и дъщеря на година и осем месеца.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово

Понеже господин Петров е на курс, пътува, от негово име почетния знак ще 
приеме неговия син Емил. 

Емил Петров – син на Петър Петров
От името на баща ми и цялото семейство, и лично от мое име благодаря за 

уважението и наградата.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Продължаваме с точка трета от Дневния ред – връчване на почетни знаци:

За особено големи спортни постижения в културизма – почетен знак и 
грамота се връчва на Атанас Илиев Николаев

диктор: Атанас Илиев Николев е роден на 29 юни 1987г. в град Попово. Основното 
си и средно образование завършва в родния си град. В момента е студент в Национална 
Спортна Академия “Васил Левски” – гр.София, специалност “Треньор по Културизъм и 
Фитнес”. Атанас Николаев се състезава в категория до 90 кг. и печели различни 
национални и международни турнири. На последният от тях, през месец април 2013г.,  е 
избран за Абсолютен балкански шампион. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Давам думата на г-н Николаев.

Атанас Илиев Николаев – носител на почетния знак на Попово
Първо и аз искам да ви честитя празника и искам да благодаря на господин Кмета 

и членовете на ОбС, че ме удостояват с тази чест да получа почетния знак на града. 
Благодаря ви, приятен празник!
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Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Почетен знак и грамота се присъжда на Иван Ангелов Василев, педагог, 

журналист и краевед, автор на множество стихосбирки, краеведски сборници, лирика и 
др.

диктор: Иван Ангелов Василев е роден на 28 октомври 1933г. в с.Светлен, общ. 
Попово. Завършва гимназиалното си образование в Попово, а след това Софийския 
университет „Св. Климент Охридкси”, специалност българска филология. 

Работи като учител в Попово,  коректор в редакция на вестник „Знаме на 
комунизма” - Търговище, преподавател във Вечерната гимназия и  краевед в Регионална 
библиотека „Петър Стъпов” – гр. Търговище. Автор на библиографски и краеведски 
статии, книги.

Носител на орден „Кирил и Методий ІІ степен“  през 1974г., а през 1983 -  орден 
„Кирил и Методий І степен”.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово

Давам думата на г-н Василев
Иван Атжерон Накирен – носител на почетния знак на Попово

Уважаеми дами и господа, уважаеми д-р Веселинов, безкрайно съм благодарен и 
щастлив, че със своя скромен опит да изпълня поне от части синовния си дълг към 
родното село, получавам такава висока награда, която е като е една скромна свежа струя, 
чиста като сълза, като момина сълза, бистра като утринна роса. Нека това цвете аз 
смятам, че трябва да се полива, това цвете на доброто, това цвете на надеждата, че от 
всяко положение има изход, щом има единство, съгласие и разбирателство. 
Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово

Спортно-стрелкови клуб „Артемида” получава Почетен знак и грамота за 
постигнати високи спортни резултати.

диктор: Спортно – стрелкови клуб „Артемида” град Попово с председател 
Димитър Михайлов Димитров е сформиран през 2000г.  От 2002г. клубът е пълноправен 
член на Българската федерация по ловна стрелба. 

За периода 2000-2013г. Спортно – стрелкови клуб „Артемида” в категория 
младежи , отборно печели шест пъти Републиканския шампионат в дисциплина „Скийт” 
и шест пъти купата на Съюза на ловците и риболовците в България.

През 2010г. в категория мъже Спортно – стрелкови клуб „Артемида” става 
шампион на Съюза на ловците и риболовците в България.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово

Давам думата на г-н Димитров
Димитър Димитров – председател на стрелкови клуб „Артемида”

Приятно съм изненадат от честта указана от ОбС на нашия спортно-стрелкови 
клуб и искам да благодаря на Общината за сериозната помощ, който оказва на клуба, 
защото без помощта на общината тези резултати нямаше да бъдат възможни. Благодаря 
и на всички други хора, които са помогнали на клуба. Нашата задача е да осигурим 
възможност на няколко деца да упражняват този спорт и да защитят името и честа на 
град Попово в този спорт. В нашия град всяка година се провежда татък кръг от 
държавния спортен календар на федерацията по ловна стрелба с помощта и съдействието 
и на Общината и на Ловно-рибарското дружество Попово и е традиционен за града. 
Интересно е и каня, всички които днес присъстват тук да дойдат и да видят какъв е този 
спорт и да се порадват на атрактивността му. Благодаря още веднъж.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.
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По точка четвърта от дневния ред следва връчване на почетен знак 
на Община Попово на официалните делегации от побратимените и 
приятелски градове на град Попово и приветствие от тях. 

Почетен знак на град Попово получава:
Град Неготино – Македония

От името на община Неготино ви честитя празника и 130 годишнина 

от основаването на град Попово. Още веднъж благодаря за сърдечния прием 

от страна на кмета на Община Попово и пожелавам приятни моменти

Почетен знак на град Попово получава 

Град Минервино Ди Лече – Италия
Добър ден на всички. Благодаря още един път на кмета на Попово за топлото 

посрещане и за предложението за побратимяване, което ще подпишем след тази 
церемония. На много хубава церемония присъствам. За първи път присъствам на такава 
церемония, за мен е нещо ново и съм доволен и отправям моите комплименти, за това 
което правите за гражданите на град Попово и ви благодаря че ме направихте част от 
вашия празник.

Почетен знак на град Попово получава 

Град Люлебургаз – Турция
От името на община Люлебургаз честит празник искам да ви кажа, 

като 130 годишен чинар под неговата сянка. Благодаря на кмета, който ни 

сбира под сянката на този 130 годишен чинар. Тук е мястото да кажа част 

от стих на Назъм Хикмет. Той така се обръща към света и към живота: 

Да се живее като дърво сам и свободен, и задружно и по братски като гора. 

Благодаря ви.

Почетен знак на град Попово получава 

Град Зарайск – Русия
Скъпи български приятели, разрешете ми да ви поздравя с празника на града. От 
името на администрация на град Зарайск, от гражданите на града да ви пожелая 
здраве, благополучие, щастие и успехи в бъдещето развитие на вашия град. Преди 24 
години беше разработен първия договор между община Попово и град Зарайск. 
Когато нашата делегация покани кмета Веселинов на тържествата от 45 години от 
втората световна война. За тези 24 години повече от 100  човека посетиха град 
Зарайски и също от нашите земляци от град Зарайск посетиха вашата държава. Днес 
ми е приятно да виждам началото което поставихме се развива. Днес у вас има 
много гости, и вече с 12 държава се побратимявате. И малкия град Попово става 
център на Европа. Ние виждаме, че това което е постигнато до тук е много, град 
Попово се развива. Разрешите да ви пожелая много успехи в този хубав ден. 
Благодаря. 

Почетен знак на град Попово получава 

Град Макаров-  Украйна
.............................................................................................................................................
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Почетен знак на град Попово получава 

Град Воложин – Беларус
...............................................................................................................................
..............

Почетен знак на град Попово получава 

Град Живец – Полша 
Уважаеми дами и господа, жители на община Попово, бих искал много да 

благодаря за поканата и от името на нашата делегация искам да ви честитя поради 
развитието на самия град, което се вижда. Ние сме в една Европа. Пред нас имаме доста 
предизвикателства, с които трябва да се справим, трябва да се развиваме. Поради 130 
годишнината на града бих искал да ви пожелая честит празник, много здраве, щастие в 
личен и професионален план. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово

Уважаеми колеги, с това изчерпахме 4 точка от дневния ред. Преминаваме 
напред. 

Точка пета от Дневния ред е връчване на почетен знак на 
Община Попово за инвеститор с традиции в инвестирането.

Почетен знак и грамота получава „Родина - Холдинг” АД

диктор: Фирмата  е създадена през 1962г. под името Държавно индустриално 
предприятие „Родина”. Предприятието от 1996г. е частно акционерно дружество, а през 
2004г. е преобразувано в холдингова структура. 

Понастоящем в състава си има 3 дъщерни дружества. Шивашката дейност на 
фирмата е съсредоточена  в "Родина-Попово" ООД. "Родина Солар - Инженеринг" 
ЕООД се занимава с дейности в строителството. Третото дъщерно дружество 
"Родина-Агро" ЕООД извършва  дейности в областта на земеделието.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Давам думата на г-н Георги Керезов.

Георги Керезов – управител на „Родина – Холдинг” АД.
Уважаеми съграждани, дами и господа, позволете ми да ви честитя 130 

годишнината от обявяването на Попово за град. Искам да благодаря на общинските 
съветници и на кмета д-р Людмил Веселинов за оказаната така голяма чест 
удостояването на „Родина – Холдинг” за най-добър инвеститор. Наистина през нашите 
години ние винаги сме правили инвестиции, не сме бягали от трудностите. Доказахме го 
на практика с израстването от шевната „Родина” на няколко дъщерни фирми, които 
работят успешно в град Попово, създават облика бих казал на града.

Искам още веднъж да ви благодаря на всички и да ви уверя, че Родина ще 
продължава в същата посока да работи. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово

Продължаваме нататък с награждаване на ученици, завоювали 

призови места в национални олимпиади е точка шест от дневния ни ред.

Множество ученици от общински и държавни училища на 

територията на общината са заели призови места на национални 
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ученически олимпиади, конкурси и състезания през учебната 2012/2013 

година. Осем от зрелостниците от Гимназия „Христо Ботев ” са сред нас:

 Деян Димов Недялков, 12 клас – Първо място в областен 
кръг на олимпиада по история и цивилизация, отлична 
оценка на национална олимпиада по история и цивилизация 
и второ място на литературен конкурс „Европа в мен”

 Александра Николаева Савова, 12 клас – Първо място в областен 
кръг на олимпиада по биология и здравно образование, много 
добра оценка на национална олимпиада по биология и здравно 
образование

 Йоанна Стойчева Йорданова, 12 клас – Първо място в областен 
кръг на олимпиада по биология и здравно образование, много 
добра оценка на национална олимпиада по биология и здравно 
образование

 Глория Янкова Тодорова, 12 клас - Първо място в областен кръг 
на олимпиада по български език и литература, много отличия 
от участия литературни конкурси

 Петър Георгиев Георгиев, 12 клас - Първо място в областен кръг 
на олимпиада по биология и здравно образование

 Невена Сашева Николова, 12 клас - Първо място в областен кръг 
на олимпиада по биология и здравно образование

 Георги Николаев Георгиев, 12 клас - Първо място в областен кръг 
на олимпиада по биология и здравно образование

 И едно отборно награждаване на отбора „Млад огнеборец” на 
Основно училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово, заел Второ място 
в комплексното класиране на 14-тите Републикански 
състезания „МПО – Млад огнеборец” Албена 2013

По Точка седем от дневния ред следва  Подписване на споразумение за 
сътрудничество между Община Попово /България/ и Община Минервино Ди 
Лече / Италия/.

Моля, г-н Етторе Салваторе Каропо , Кмет на Община Минервино Ди Лече 
да заеме своето място на официалната трибуна.

Административните ръководства на гр. Минервино ди Лече – Република Италия и 
Община Попово – Република България, наричани за краткост в това споразумение 
„страни”, съзнавайки ползата от взаимоизгодното сътрудничество между органите на 
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местната власт  на държавите – членки на Европейския съюз и следвайки добрите 
традиции в добросъседските отношения на своите държави, ръководени от препоръките 
на Европейската Харта на местните власти и съобразявайки са със своите 
законодателство се споразумяват за следното: 

Страните ще работят за развитието на взаимоизгодното сътрудничество и 
координацията на дейности, насочени към укрепване на връзките в сферата на 
икономиката, културата, административното обслужване и туризма между хората от 
двете общности. 

Уважаеми дами и господа, в знак на уважение ще прозвучат националните химни 
на страните на двата най-нови побратимени града в семейството на Обединена Европа. 
Моля, станете.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Особено ми е приятно да дам думата на д-р Людмил Веселинов – кмет на Община 

Попово.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово

Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, уважаеми 
гости, скъпи съграждани. Аз искам да благодаря преди всичко за това, че ми дадохте 
възможност заедно с колегата да подпишем този договор за сътрудничество. Миналата 
година посетих Италия и искам да ви кажа, че  съм приятно изненадан от духа и 
традициите, които заварих, виждам че живеят хората от Минервино Ди Лече. Споделял 
съм с вас, че това е един район най-южен, и така наречения беден район на Италия. Но 
там живеят хора, които има самочувствие на истински италиански граждани, които се 
болят със земята, с камъните и с маслините. Радостен съм, че днес имам възможност да 
приветствам моя приятел Етторе Салваторе Каропо на територията на Попово и да ви 
върна към вчерашното събитие. Да благодаря на кмета, за това, което ни представиха 
неговите фолклорни състави. Кое ме накара да си припомня дните прекарани в 
Минервино Ди Лече. Тези , които присъствахте на площада, може би обърнахте 
внимание на едни особени фолклорни ритми от техния район изразяващи и показващи 
културата и бита в района на Минервино Ди Лече. Извинете аз се увлякох. Тогава на 
техния площад засвири музика, съпроводена от игра на състав и така наречената тяхна 
тарантела. Този ритъм на тарантелата увлече всички граждани, които присъстваха там и 
започната да играят, но аз се чудех че те толкова не се радват на танца,  а като че ли 
скърбят и по-късно разбрах, че те пресъздават един сюжет на танца от историята когато 
един отровен паяк тарантула ухапва най-хубавото момиче и то умирайки играе този 
прекрасен танц. Имаше нещо, което връща хората назад към времето, когато живота им 
не е бил особено розов. Аз смятам, че за напред ние ще живеем в малко по-
оптимистични среди с надежда за по-добро бъдеще. Благодаря.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово
Давам  думата на г-н Етторе Салваторе Каропо

Етторе Салваторе Каропо – кмет на община Минервино Ди Лече
Както казах и преди това съм изключително доволен, че днес имам удоволствието 

да подпиша споразумението за побратимяване между Минервино Ди Лече и община 
Попово. И сега го повтарям, че много сме радостни че сме приети така добре. И това не е 
само мое мнение, мнението е на цялата делегация с която съм тук. От това 
побратимяване можем да извлечем ползи в израстването на нашите две общини. И 
можем да започнем примерно и от танците, защо не, нашите момичета да дойдат да учат 
тук вашите деца, а вашите учители да дойдат при нас да обучават нашите деца на вашите 
фолклорни танци. Криза е в Европа, всички  знаем и когато проблемите биват посрещани 
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с оптимизъм, с танц, а защо не с танца апициго, тогава би следвало да ги разрешим по-
лесно с оптимизъм. Нашата земя е на слънцето, на морето и на вятъра. Нашата земя ни 
зарежда със сила, със здраве и ни дава увереност да гледаме напред с това 
побратимяване на градовете. Искам, да извикам Емил на сцената. Емил, моля те да 
поздравиш татко си, и да му благодаря лично, за това което е направил в онази грозна 
нощ. 

Людмил, на нашия герб има я има отразена богинята Минерва, която в гръцката 
митология олицетворява мъдростта и знанието. В тези малко дни, в които успях да те 
опозная, даровете на Минерва са въплатени в твоята личност. Твоят народ не би могъл 
да намери, по- мъдър и по-знаещ човек, който да го управлява. Благодаря ти !
Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово

След като чухме трогателните думи на управляващите най-нови побратимени 
града в обединена Европа, аз бих искал да обявя , че по случай празника на Попово 
Поздравителни адреси са получени от:

Президента на Република България,
От Сергей Станишев – председател на БСП и президент на ПЕС,
От Кмета на град Арзамас, Русия,
От Кмета на Община Димитровград,
От Кмета на Община Антоново,
От Кмета на Община Враца,
От Кмета на Община Търговище,
От Синдиката на Българските учители,
От Пенсионно осигурителна компания „Доверие”,
От Началника на Областния военен отдел гр. Търговище

С това уважаеми съветници, дами и господа дневния ред на нашата тържествена 
сесия приключи. Обявявам тържественото заседание на Общински съвет Попово за 
закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: ................................................

                                   / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................................
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /



13

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................................
                / ЗЕХРА  МУСТАФОВА /

Гл. специалист „ОбС”: ................................................
                    / Н. ЗДРАВКОВА /



		

		ОБЩИНА  ПОПОВО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


7800 гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски” №1, тел.: 0608/4 00 32,

факс: 0608/4 02 57, 

e-mail: obstina@popovo.bg; apio@popovo.bg

web-site: http://www.popovo.bg

		





ПРОТОКОЛ    № 23

Днес 10.06.2013 г. / понеделник /  в  залата на Дом на културата на Община Попово  се проведе двадесет и третото – тържествено заседание на ОбС – Попово по случай празника на град Попово.


Заседанието започна в 12.00 часа.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и можем да започнем работа. Откривам двадесет и третото – тържествено заседание на ОбС Попово.


Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Кмет, предлагам днешното тържествено заседание да протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приветствие на кмета на Община Попово – д-р Людмил Веселинов.


2. Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Попово”.


3. Връчване на почетен знак на Община Попово;


4. Връчване на почетен знак на Община Попово на официалните делегации от побратимените и приятелски градове на град Попово и приветствие от тях.


5. Връчване на почетен знак на Община Попово за инвеститор с традиции в инвестирането.


6. Награждаване на ученици, завоювали призови места в национални олимпиади.


7. Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Попово /България/ и Община Минервино ДИ Лече / Италия /.


Има ли други предложения по дневния ред? Който е съгласен с предложения Дневен ред, моля да гласува.

Гласуваме ЗА:





ЗА:



26





ПРОТИВ:


  0





ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:
  0

Дневния ред се приема.




Особено ми е приятно да представя гостите на днешното тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на 10 юни – Денят на Попово и 130- тата годишнина от обявяването на Попово за град: народните представители на Търговищки избирателен район: г-н Явор Куюмджиев – Коалиция за България, д-р Дарин Димитров от ПП ГЕРБ, също сред нас е генералния консул на посолството на Руската федерация в България гр. Русе. Присъстват също и кметове от Търговищка област и страната, присъстват също и кметовете от нашата Община. 

Заедно с нас са и официалните делегации от градовете, побратимени с Попово:


· Град Неготино – Македония, водена от кмета на побратимения с Попово град Неготино  господин Ванчо Апостолов;


· Град Минервино Ди Лече – Италия, водена от кмета Етторе Салваторе Каропо;


· Град Люлебургаз – Турция – водена от зам. кмета на Община Люлебургаз – господин Хюсеин Кърдгъоглу;

· Град Зарайск – Русия, водена от Виктор Василиевич Насекин, заместник кмет на администрацията и председател на комитета по култура, физкултура, спорт и младежка политика;


· Град Макаров – Украйна, водена от Олег Александрович Мирошкин, председател на съвета на село Бъйшев;


· Град Воложин – Беларус – водена от Татяна Александровна Чуприс, главен архитект и началник отдел „Архитектура и строителство” във Воложински район;


· Град Живец – Полша, водена от Павел Шчепанек , общински съветник;


· Наши гости днес са почетни граждани на Попов, бивши кметове, ръководители на учреждения, на учебни и културни заведения, представители на местния бизнес.


По първа точка от дневиня ред давам думата на Кмета на Община Попово за приведствие.


Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



Уважаеми господа народни представители,


Уважаеми господин Генерален консул на Русия,




Уважаеми господин Председател на ОбС Попово, 



Уважаеми госпожи и господа общински съветници,



Скъпи гости, уважаеми съграждани, кметове и кметски наместници,



Винаги особено е било чувството, когато заставам пред вас в Деня на град Попово. Връщайки се назад в годините, през които тържествено го отбелязваме виждам как той някак съвсем естествено се превърна в повод за равносметка и за отчет на постигнатото през годините.


Днес обаче ще наруша тази традиция, и то не защото е намалял интензитета на работа в община Попово, и има какво да отчетем, а защото ще прибегнем към нещо ново, благодаря на създателите на филма за Попово, който ще бъде изненада за вас. Просто днес искам да се обърна към хората на Попово, към нашите съграждани с думи на благодарност за доверието, което ни гласуваха. Да им засвидетелствам почитта си за прагматизма, за търпението, което проявяват преодолявайки всички неудобства, които ние като администрация и ОбС им създаваме. 


Искам да се обърна с думи на благодарност към нашите гости за уважението, което ни засвидетелствуваха днес с присъствието им в тази зала, за готовността им да споделят с нас празника на град Попово и кръглата 130 годишнина от обявяването на Попово за град.


С благодарност за стриктната работа, за съпричастността към проблемите на днешния ден и с мисъл за утре на град Попово и Общината се обръщам към вас, уважаеми дами и господа общински съветници.


Днес празника е зареден с особен историзъм, защото както казах вече преди 130 години Попово получава статута на град. С тази дата е свързано началото на неимоверния му бурен растеж и развитие. Припомням това на първо място, заради младите хора в града и Общината. Правя го, защото тази дата е един от моралните ориентири, каращи ни да се чувстваме горди от факта, че сме част всички ние от историята  на Попово. Длъжни сме да възпитаваме тази гордост и това самочувствие у тях младите, и съм уверен, че ще успеем да го сторим, ние днешните възрастни ще изпълним голяма част от дълга си към бъдещото на своя град и своя регион. А също така по този начин и на нашата страна.

Много е сторено през тези години и малкото кално селце се превръща един от водещите общински центрове в България със свое собствено лице, със свое самочувствие, с традиции и култура.


Днес трудно можем да оценим всички усилия на нашите предци, трудно можем да вникнем в техните стремления и мечти, да усетим духа на едно отминало време. Важно е обаче да разберем самочувствието на поповчани, самочувствие базирано на собствения труд, собствените постижения.


В деня на празника отново иска да заявя своето верую, че основното богатство на поповчани това са хората. И това не е едно дежурно клише, защото всичко постигнато през 130 години,  които отбелязваме днес се дължи именно на вас, на хората съхранили традициите, търсещия дух на „Бялото градче”. 


Уверен съм, че всички ние заедно ръка за ръка ще пренесем достойно през годините името на град Попово и района, правейки от града едно все по-добро място за живеене. Защото да си поповчанин не е просто местожителство, това е горда и задължаваща съдба.


Честит празник уважаеми госпожи и господа !


Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Благодаря ви господин Кмет.

А сега да изгледаме филма за град Попово.


Преминаваме към втора точка от Дневния ред.

На последното заседание на Общинския съвет, на основание член 44, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и точка 3 от Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” бе взето Решение № 289 от 23.05.2013 г., с което званието „Почетен гражданин на град Попово” се присъжда на Академик Методий Димитров Григоров - хоров диригент, с особено големи заслуги в областта на музиката 


диктор: Методий Димитров Григоров е роден 4 май 1937г. в поповското село Ломци.


През 1957г завършва Софийската духовна семинария. Четири години по-късно, през 1961г. , завършва Духовната академия в София , а през 1968г. - Държавната музикална академия, хорово дирижиране. Специализира хорово дирижиране при Стефан Стулигрош в Държавното висше музикално училище в Познан, Полша. 


По време на своята 40-годишна дейност в Сливен Методий Григоров е осъществил с хоровете си десетки турнета и участия в международни конкурси и фестивали и е завоювал 14 международни награди.


От хоровете на Григоров са започнали своя път в музиката много оперни певци. 


Методий Григоров е първият и единственият, който работи за въвеждането на съвременния български език в православното ни богослужение. Адаптирал е стотици църковни песнопения, издадени в пет тома. За тези му заслуги Св. Синод на Българската православна църква го е удостоил със званието „протопсалт“.


Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Давам думата на Почетния гражданин на град Попово Академик Методий Димитров Григоров.

Академик Методий Димитров Григоров


Уважаеми господин Кмете, дами и господа,

Приятно съм изненадам от голямото внимание и приятната чест, която ми оказвате като ме удостоявате със званието Почетен гражданин на град Попово. Човекът е създаден за постоянно усъвършенствуване, човекът  преуспява с много труд, човекът е творец на много блага, но човекът трудно познава, побеждава и оценява себе си. Всеки знае, че наградите се дават за постигнати успехи, за нови открития, за героични дела. Човекът е войн и постоянно воюва срещу злото в себе си, но и всеки който мисли добро, говори добро и прави добро е герой в духовната област. Човекът е ученик, който цял живот усвоява мъдростта. Човекът не само обработва земята, той е работник и на полето на науката, на полето на изкуството, защо не и на полето на политиката. 


Моят живот започна преди 76 години в едно китно село наричано Ломци, намиращо се само на 15 км от град Попово. Попово за мен е първият град, който видях в живота си. Добре помня някогашното Попово с хановете и файтоните, които ни отвеждаха в центъра, до някогашната гара Попово, която днес е изоставена, но аз всякога се отбивам да я видя, да си спомня щастливите дни на моето детство. Сякаш тропащите копита на конете по поповските павета и сега звучат в ушите ми. 

Дами и господа, със Сливенските хорове, които ръководя повече от 40 години концертирах в десетки градове в Европа и Азия, но честна дума град като Попово никога не видях. Драги поповчани, вие не знаете какво имате. Няма такъв град в света, който от край до край през целият му център да се простира освежителен парк. Искам да ви запитам колко града имат Градска градина като вашата? Впечатли ме не само нейната богата растителност и зеленина, но и огромния брой пейки, които се намират в нея – цяло Попово да излезе ще има къде да седне. 


Отново ще ви запитам колко града в България разполагат с Читалищна сграда, която има вашия град, която президентът Първанов нарече „храм на духовността” и подчерта, че няма друг такъв храм на духовността, какъвто има Попово. 

Аз ежегодно през месеците юли, август и септември съм в родното си село Ломци, където е творческата ми база и най-малко 1 седмица съм в града ви. Наблюдавам промените в този град и за моя радост забелязвам, че всяка година града ви придобива все по-хубав облик и „бялото градче” става все по-красиво и по-привлекателно.


Връх на всичко е превърнатата в пешеходна зона централна улица на града ви. Всичко е направено с голям вкус, голямо чувство за красота и явно ръководството на града ви и по специално  г-н кмета на Попово, многоуважаемият г-н Веселинов постоянно мисли за своя град. 


Тук в родния си край съм преживял големи радости, които постоянно ще ме утешават в трудни моменти.

Тук имах възможност да опозная много хора, които са ме впечатлявали със своята доброжелателност и човечност, хора с голяма загриженост за родния си край, за опазване на неговите старини, забележителности, за пресъздаване на неговата история, хора с дълбоки научни интереси, какъвто е г-н Пламен Събев – директор на Историческия музей в Попово. 

Дами и господа, днес вашият и моят любим град Попово ме възнаграждава с такава ценна за мен награда и ме облича в това голямо доверие. Наградата, с която ме удостоявате ми дава нови сили, нови идеи и нова надежда за благоденствие на общият ни обичан забележителен град. Тази награда ме обрадва и насърчава та и в бъдеще да продължа своята музикантска и богословска дейност.


Уважаеми д-р Веселинов , благодаря вам и на общинските съветници, за голямото доверие което имате в мен за високото отличие, което приемам днес. Тази награда ще бъде и за всички мои възпитаници в сливенските хорове. Благодаря ви!

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Да пожелаем на академик Григоров много здраве, дълголетие и да продължи с творческите си успехи. 


Преминаваме нататък.

На основание член 44, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и точка 3 от Статута за присъждане на звание “Почетен гражданин на град Попово” обявявам Професор Николай Николов Николов, професор д-р на селскостопанските науки, виден учен – почвовед с национално и международно признание за Почетен гражданин на град Попово. 


диктор: Николай Николов Николов е роден на 14 септември 1937г. в село Водица, общ. Попово, в семейство на земеделски рабоници. Основното си образование завършва в родното си село, а средното в гр. Попово. От 1952г. до 1955г. учи в Смесена гимназия „Христо Ботев”, която завършва с пълно отличие. Освен с будния си ум и забележително трудолюбие в учението Николай Николов се изявява и като младежки ръководител, обичан и уважаван от съучениците си и педагозите в гимназията.  Активен спортист, инициатор на извънучилищни мероприятия за укрепване на колективите.



През 1955г. с конкурс е приет за студент в  Академия „К. А. Тимирязев” в град Москва по специалност „Агрохимия и почвознание”, която завършва с успех през 1960г. след завършване на висшето си образование постъпва на работа в Научноизследователския институт по почвознание „Никола Пушкаров” гр. София, където протича научната му дейност и където заема отговорни постове в ръководството на науката. 



От 2002г. е в пенсия, но с непрекъснати ангажименти към Института и науката.


Давам думата на почетния гражданин на град Попово професор Николай Николов.

Професор Николай Николов – почетен гражданин на град Попово

Уважаеми присъстващи, първо бих искал да честитя прекрасния юбилей на град Попово, който ние обичаме още от времето, когато тук сме работили и сме учили. Аз благодаря на уважаемия господин Кмет, на уважаемите общински съветници за указаната ми висока чест. 

Вижда се, че родното Попово не забравя своите дъщери и синове, които работят и живеят в столицата. От своя страна ние виждаме успехите на града и Общината, гордеем се с тях и желаем и в бъдеше те да се множат. Честит юбилей още веднъж и благодаря за оказаната чест. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Да благодарим на г-н Николов за пожеланията. Преминаваме към следващия почетен гражданин на град Попово.

На основание член 44, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и точка 3 от Статута за присъждане на звание “Почетен гражданин на град Попово”  обявявам  Инженер  Петър Манолов Петров  - за проявено геройство  при потъването на кораба „Коста Конкордия”


диктор: Петър Петров е роден в град Попово на 10 май 1972 г. Средното си образование е завършил в СОУ „Христо Ботев” Попово със златен медал, а висшето във Военноморското училище „Н. Й. Вапцаров” във Варна. 18 години работи като корабен механик. Участва в спасяването на над 500 души при потъването на 11-етажния круизен кораб "Коста Конкордия" край италианския остров "Джилио" на 13 януари 2012 година. Петър Петров рискува живота си и прави общо шест курса с една от спасителните лодки, отвеждайки пътниците в безопасност на брега. Той е сред последните трима моряци, които напускат кораба. За героизма си Петър Петров беше отличен с почетен медал като един от 27-те лауреати на наградата за европейски гражданин на 2012 година от Европейския парламент и носи званието "Мъж на годината 2012". Носител на орден „Стара планина” I-ва степен.


Женен, със син на 8 години и дъщеря на година и осем месеца.

 Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Понеже господин Петров е на курс, пътува, от негово име почетния знак ще приеме неговия син Емил. 

Емил Петров – син на Петър Петров

От името на баща ми и цялото семейство, и лично от мое име благодаря за уважението и наградата.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Продължаваме с точка трета от Дневния ред – връчване на почетни знаци:

За особено големи спортни постижения в културизма – почетен знак и грамота се връчва на Атанас Илиев Николаев


диктор: Атанас Илиев Николев е роден на 29 юни 1987г. в град Попово. Основното си и средно образование завършва в родния си град. В момента е студент в Национална Спортна Академия “Васил Левски” – гр.София, специалност “Треньор по Културизъм и Фитнес”. Атанас Николаев се състезава в категория до 90 кг. и печели различни национални и международни турнири. На последният от тях, през месец април 2013г.,  е избран за Абсолютен балкански шампион. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Давам думата на г-н Николаев.


Атанас Илиев Николаев – носител на почетния знак на Попово


Първо и аз искам да ви честитя празника и искам да благодаря на господин Кмета и членовете на ОбС, че ме удостояват с тази чест да получа почетния знак на града. Благодаря ви, приятен празник!


Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Почетен знак и грамота се присъжда на Иван Ангелов Василев, педагог, журналист и краевед, автор на множество стихосбирки, краеведски сборници, лирика и др.


диктор: Иван Ангелов Василев е роден на 28 октомври 1933г. в с.Светлен, общ. Попово. Завършва гимназиалното си образование в Попово, а след това Софийския университет „Св. Климент Охридкси”, специалност българска филология. 


Работи като учител в Попово,  коректор в редакция на вестник „Знаме на комунизма” - Търговище, преподавател във Вечерната гимназия и  краевед в Регионална библиотека „Петър Стъпов” – гр. Търговище. Автор на библиографски и краеведски статии, книги.


 Носител на орден „Кирил и Методий ІІ степен“  през 1974г., а през 1983 -  орден „Кирил и Методий І степен”.


Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Давам думата на г-н Василев

Иван Атжерон Накирен – носител на почетния знак на Попово


Уважаеми дами и господа, уважаеми д-р Веселинов, безкрайно съм благодарен и щастлив, че със своя скромен опит да изпълня поне от части синовния си дълг към родното село, получавам такава висока награда, която е като е една скромна свежа струя, чиста като сълза, като момина сълза, бистра като утринна роса. Нека това цвете аз смятам, че трябва да се полива, това цвете на доброто, това цвете на надеждата, че от всяко положение има изход, щом има единство, съгласие и разбирателство. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Спортно-стрелкови клуб „Артемида” получава Почетен знак и грамота за постигнати високи спортни резултати.


диктор: Спортно – стрелкови клуб „Артемида” град Попово с председател Димитър Михайлов Димитров е сформиран през 2000г.  От 2002г. клубът е пълноправен член на Българската федерация по ловна стрелба. 


За периода 2000-2013г. Спортно – стрелкови клуб „Артемида” в категория младежи , отборно печели шест пъти Републиканския шампионат в дисциплина „Скийт” и шест пъти купата на Съюза на ловците и риболовците в България.


През 2010г. в категория мъже Спортно – стрелкови клуб „Артемида” става шампион на Съюза на ловците и риболовците в България.


Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Давам думата на г-н Димитров

Димитър Димитров – председател на стрелкови клуб „Артемида”



Приятно съм изненадат от честта указана от ОбС на нашия спортно-стрелкови клуб и искам да благодаря на Общината за сериозната помощ, който оказва на клуба, защото без помощта на общината тези резултати нямаше да бъдат възможни. Благодаря и на всички други хора, които са помогнали на клуба. Нашата задача е да осигурим възможност на няколко деца да упражняват този спорт и да защитят името и честа на град Попово в този спорт. В нашия град всяка година се провежда татък кръг от държавния спортен календар на федерацията по ловна стрелба с помощта и съдействието и на Общината и на Ловно-рибарското дружество Попово и е традиционен за града. Интересно е и каня, всички които днес присъстват тук да дойдат и да видят какъв е този спорт и да се порадват на атрактивността му. Благодаря още веднъж.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.

По точка четвърта от дневния ред следва  връчване на почетен знак на Община Попово на официалните делегации от побратимените и приятелски градове на град Попово и приветствие от тях. 

Почетен знак на град Попово получава:


· Град Неготино – Македония

От името на община Неготино ви честитя празника и 130 годишнина от основаването на град Попово. Още веднъж благодаря за сърдечния прием от страна на кмета на Община Попово и пожелавам приятни моменти

Почетен знак на град Попово получава 

· Град Минервино Ди Лече – Италия


Добър ден на всички. Благодаря още един път на кмета на Попово за топлото посрещане и за предложението за побратимяване, което ще подпишем след тази церемония. На много хубава церемония присъствам. За първи път присъствам на такава церемония, за мен е нещо ново и съм доволен и отправям моите комплименти, за това което правите за гражданите на град Попово и ви благодаря че ме направихте част от вашия празник.

Почетен знак на град Попово получава 


· Град Люлебургаз – Турция

От името на община Люлебургаз честит празник искам да ви кажа, като 130 годишен чинар под неговата сянка. Благодаря на кмета, който ни сбира под сянката на този 130 годишен чинар. Тук е мястото да кажа част от стих на Назъм Хикмет. Той така се обръща към света и към живота: Да се живее като дърво сам и свободен, и задружно и по братски като гора. Благодаря ви.

Почетен знак на град Попово получава 


· Град Зарайск – Русия


Скъпи български приятели, разрешете ми да ви поздравя с празника на града. От името на администрация на град Зарайск, от гражданите на града да ви пожелая здраве, благополучие, щастие и успехи в бъдещето развитие на вашия град. Преди 24 години беше разработен първия договор между община Попово и град Зарайск. Когато нашата делегация покани кмета Веселинов на тържествата от 45 години от втората световна война. За тези 24 години повече от 100  човека посетиха град Зарайски и също от нашите земляци от град Зарайск посетиха вашата държава. Днес ми е приятно да виждам началото което поставихме се развива. Днес у вас има много гости, и вече с 12 държава се побратимявате. И малкия град Попово става център на Европа. Ние виждаме, че това което е постигнато до тук е много, град Попово се развива. Разрешите да ви пожелая много успехи в този хубав ден. Благодаря. 

Почетен знак на град Попово получава 


· Град Макаров-  Украйна


.............................................................................................................................................

Почетен знак на град Попово получава 


· Град Воложин – Беларус


.............................................................................................................................................

Почетен знак на град Попово получава 


· Град Живец – Полша 


Уважаеми дами и господа, жители на община Попово, бих искал много да благодаря за поканата и от името на нашата делегация искам да ви честитя поради развитието на самия град, което се вижда. Ние сме в една Европа. Пред нас имаме доста предизвикателства, с които трябва да се справим, трябва да се развиваме. Поради 130 годишнината на града бих искал да ви пожелая честит празник, много здраве, щастие в личен и професионален план. Благодаря.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Уважаеми колеги, с това изчерпахме 4 точка от дневния ред. Преминаваме напред. 

Точка пета от Дневния ред е връчване на почетен знак на Община Попово за инвеститор с традиции в инвестирането.


Почетен знак и грамота получава „Родина - Холдинг” АД


диктор: Фирмата  е създадена през 1962г. под името Държавно индустриално предприятие „Родина”. Предприятието от 1996г. е частно акционерно дружество, а през 2004г. е преобразувано в холдингова структура. 


Понастоящем в състава си има 3 дъщерни дружества. Шивашката дейност на фирмата е съсредоточена  в "Родина-Попово" ООД. "Родина Солар - Инженеринг" ЕООД се занимава с дейности в строителството. Третото дъщерно дружество "Родина-Агро" ЕООД извършва  дейности в областта на земеделието.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Давам думата на г-н Георги Керезов.

Георги Керезов – управител на „Родина – Холдинг” АД.

Уважаеми съграждани, дами и господа, позволете ми да ви честитя 130 годишнината от обявяването на Попово за град. Искам да благодаря на общинските съветници и на кмета д-р Людмил Веселинов за оказаната така голяма чест удостояването на „Родина – Холдинг” за най-добър инвеститор. Наистина през нашите години ние винаги сме правили инвестиции, не сме бягали от трудностите. Доказахме го на практика с израстването от шевната „Родина” на няколко дъщерни фирми, които работят успешно в град Попово, създават облика бих казал на града.

Искам още веднъж да ви благодаря на всички и да ви уверя, че Родина ще продължава в същата посока да работи. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Продължаваме нататък с награждаване на ученици, завоювали призови места в национални олимпиади е точка шест от дневния ни ред.


Множество ученици от общински и държавни училища на територията на общината са заели призови места на национални ученически олимпиади, конкурси и състезания през учебната 2012/2013 година. Осем от зрелостниците от Гимназия „Христо Ботев ” са сред нас:

· Деян Димов Недялков, 12 клас – Първо място в областен кръг на олимпиада по история и цивилизация, отлична оценка на национална олимпиада по история и цивилизация и второ място на литературен конкурс „Европа в мен”

· Александра Николаева Савова, 12 клас – Първо място в областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование, много добра оценка на национална олимпиада по биология и здравно образование


· Йоанна Стойчева Йорданова, 12 клас – Първо място в областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование, много добра оценка на национална олимпиада по биология и здравно образование


· Глория Янкова Тодорова, 12 клас - Първо място в областен кръг на олимпиада по български език и литература, много отличия от участия литературни конкурси

· Петър Георгиев Георгиев, 12 клас - Първо място в областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование

· Невена Сашева Николова, 12 клас - Първо място в областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование

· Георги Николаев Георгиев, 12 клас - Първо място в областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование

· И едно отборно награждаване на отбора „Млад огнеборец” на Основно училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово, заел Второ място в комплексното класиране на 14-тите Републикански състезания „МПО – Млад огнеборец” Албена 2013

По Точка седем от дневния ред следва  Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Попово /България/ и Община Минервино Ди Лече / Италия/.


Моля, г-н Етторе Салваторе Каропо , Кмет на Община Минервино Ди Лече да заеме своето място на официалната трибуна.


Административните ръководства на гр. Минервино ди Лече – Република Италия и Община Попово – Република България, наричани за краткост в това споразумение „страни”, съзнавайки ползата от взаимоизгодното сътрудничество между органите на местната власт  на държавите – членки на Европейския съюз и следвайки добрите традиции в добросъседските отношения на своите държави, ръководени от препоръките на Европейската Харта на местните власти и съобразявайки са със своите законодателство се споразумяват за следното: 


Страните ще работят за развитието на взаимоизгодното сътрудничество и координацията на дейности, насочени към укрепване на връзките в сферата на икономиката, културата, административното обслужване и туризма между хората от двете общности. 


Уважаеми дами и господа, в знак на уважение ще прозвучат националните химни на страните на двата най-нови побратимени града в семейството на Обединена Европа. Моля, станете.


Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Особено ми е приятно да дам думата на д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово.

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово


Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, уважаеми гости, скъпи съграждани. Аз искам да благодаря преди всичко за това, че ми дадохте възможност заедно с колегата да подпишем този договор за сътрудничество. Миналата година посетих Италия и искам да ви кажа, че  съм приятно изненадан от духа и традициите, които заварих, виждам че живеят хората от Минервино Ди Лече. Споделял съм с вас, че това е един район най-южен, и така наречения беден район на Италия. Но там живеят хора, които има самочувствие на истински италиански граждани, които се болят със земята, с камъните и с маслините. Радостен съм, че днес имам възможност да приветствам моя приятел Етторе Салваторе Каропо на територията на Попово и да ви върна към вчерашното събитие. Да благодаря на кмета, за това, което ни представиха неговите фолклорни състави. Кое ме накара да си припомня дните прекарани в Минервино Ди Лече. Тези , които присъствахте на площада, може би обърнахте внимание на едни особени фолклорни ритми от техния район изразяващи и показващи културата и бита в района на Минервино Ди Лече. Извинете аз се увлякох. Тогава на техния площад засвири музика, съпроводена от игра на състав и така наречената тяхна тарантела. Този ритъм на тарантелата увлече всички граждани, които присъстваха там и започната да играят, но аз се чудех че те толкова не се радват на танца,  а като че ли скърбят и по-късно разбрах, че те пресъздават един сюжет на танца от историята когато един отровен паяк тарантула ухапва най-хубавото момиче и то умирайки играе този прекрасен танц. Имаше нещо, което връща хората назад към времето, когато живота им не е бил особено розов. Аз смятам, че за напред ние ще живеем в малко по-оптимистични среди с надежда за по-добро бъдеще. Благодаря.

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


Давам  думата на г-н Етторе Салваторе Каропо


Етторе Салваторе Каропо – кмет на община Минервино Ди Лече

Както казах и преди това съм изключително доволен, че днес имам удоволствието да подпиша споразумението за побратимяване между Минервино Ди Лече и община Попово. И сега го повтарям, че много сме радостни че сме приети така добре. И това не е само мое мнение, мнението е на цялата делегация с която съм тук. От това побратимяване можем да извлечем ползи в израстването на нашите две общини. И можем да започнем примерно и от танците, защо не, нашите момичета да дойдат да учат тук вашите деца, а вашите учители да дойдат при нас да обучават нашите деца на вашите фолклорни танци. Криза е в Европа, всички  знаем и когато проблемите биват посрещани с оптимизъм, с танц, а защо не с танца апициго, тогава би следвало да ги разрешим по-лесно с оптимизъм. Нашата земя е на слънцето, на морето и на вятъра. Нашата земя ни зарежда със сила, със здраве и ни дава увереност да гледаме напред с това побратимяване на градовете. Искам, да извикам Емил на сцената. Емил, моля те да поздравиш татко си, и да му благодаря лично, за това което е направил в онази грозна нощ. 

Людмил, на нашия герб има я има отразена богинята Минерва, която в гръцката митология олицетворява мъдростта и знанието. В тези малко дни, в които успях да те опозная, даровете на Минерва са въплатени в твоята личност. Твоят народ не би могъл да намери, по- мъдър и по-знаещ човек, който да го управлява. Благодаря ти !

Георги Георгиев – председател на Общински съвет град Попово


След като чухме трогателните думи на управляващите най-нови побратимени града в обединена Европа, аз бих искал да обявя , че по случай празника на Попово Поздравителни адреси са получени от:


Президента на Република България,

От Сергей Станишев – председател на БСП и президент на ПЕС,

От Кмета на град Арзамас, Русия,

От Кмета на Община Димитровград,

От Кмета на Община Антоново,

От Кмета на Община Враца,


От Кмета на Община Търговище,

От Синдиката на Българските учители,

От Пенсионно осигурителна компания „Доверие”,

От Началника на Областния военен отдел гр. Търговище


С това уважаеми съветници, дами и господа дневния ред на нашата тържествена сесия приключи. Обявявам тържественото заседание на Общински съвет Попово за закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: 

................................................






                            



       / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /





ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:


...................................................










 
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /





ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:


...................................................










                 / ЗЕХРА  МУСТАФОВА /


Гл. специалист  „ОбС”:
................................................









                    / Н. ЗДРАВКОВА /
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