
Почетни граждани

СТАТУТ за присъждане званието "Почетен гражданин на град Попово"

  

  

Михаил Маджаров  (1854-1944) (от 1926 г.) – политически и държавен деец;

  

Георги Димитров  (1882-1949) (от 1945 г.) – политически и държавен деец;

  

Иван Аржентински (1910-1989) (от 1970 г.) – писател;

  

Сава Димитров (1919-2008) (от 1970 г.) – музикант, професор;

  

Богдан Глогински  (1924-1999) (от 1972 г.) – писател;

  

Валентин Гусев (от 1972 г.) – дипломат;

  

Владимир Базовский (1917) (от 1973 г.) – дипломат;

  

Иван Маринов  (1893-1980) (от 1973 г.) – лекар, професор;

  

Михаил Худик (от 1973 г.) – дипломат;
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Почетни граждани

  

Димитър Ганчев (1897) (от 1977 г.) – политически деец, бивш кмет на Попово;

  

Груди Атанасов (1909-1990) (от 1979 г.) – политически и държавен деец;

  

Добри Джуров  (1916-2002) (от 1981 г.) – армейски генерал, главнокомандващ на
българската армия;

  

Генчо Пенчев (от 1981 г.) – политически деец;

  

Владимир Якушин (от 1981 г.) – генерал-полковник;

  

Иван Бойко (от 1982 г.) – дипломат;

  

Захари Захариев (1904-1986) (от 1982 г.) – генерал-полковник;

  

Владимир Лялек (от 1982 г.) – инженер;

  

Борис Шумилов (от 1982 г.) – инженер;

  

Лилия Гюлева (1933-2003) (от 1983 г.) – диригент, професор;

  

Димитър Костадинов (1923) (от 1983 г.) – лекар;
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Почетни граждани

Стефан Мутафов (1926) (от 2000 г.) – лекар, професор;

  

Йовчо Крушев (1957) (от 2002 г.) – пианист, професор;

  

Вей Синлун (1941) (от 2002 г.) – дипломат;

  

Гецо Гецов (1947) (от 2003 г.) – служител на МВР, комисар, генерал-майор, зам-кмет на
Попово;

  

Стилиянка Игнатова (1933) (от 2003 г.) – художествен ръководител на танцови
състави;

  

Стефан Стайнов (1935) (от 2003 г.) – архитект;

  

Денчо Пенчев  (1933) (от 2004 г.) – административен и държавен деец;

  

Недко Тодоров (1931) (отец Недко) (от 2004 г.) – архиерейски свещеник;

  

Иван Маринов (1934-2003) (от 2004 г. - посмъртно) – административен и държавен
деец;

  

Димо Коларов  (1924-1997) (от 2004 г. – посмъртно) – кинооператор;

  

Анатолий Кънев (1961) (от 2005 г.) – общественик, доктор, секретар на КПД „Родно
Лудогорие“;
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Почетни граждани

  

Кирил Майски (1926) (от 2005 г.) – художник, дарител;

  

Никола Маджаров (1923-2012) (от 2005 г.) – икономист, бивш кмет на Попово;

  

Тошо Тошев (1942) (от 2005 г.) – журналист, главен редактор на вестник „Труд“;

  

Михаил Михайлов (1943) (от 2006 г.) – дългогодишен архитект на Попово;

  

Венелина Гочева (1963) (от 2006 г.) – журналист, главен редактор на вестник „24 часа“
и „168 часа“;

  

Максим Минчев (1953) (от 2006 г.) – журналист;

  

Димитър Чолаков (1954) (от 2007 г.) – художник, професор;

  

Ганчо Кръстев (1928) (от 2007 г.) – икономист;

  

Виктор Насекин (1954) (от 2008 г.) – зам. кмет на гр. Зарайск (Русия), член на
Международния съюз на писателите, общественик;

  

Йовчо Йовчев (1943) (от 2008 г.) – общественик, икономист, бивш кмет на Попово; 

  

Стойчо Стойчев  (1947-2007) (от 2008 г. – посмъртно) – строителен предприемач,
дарител, общественик;
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Почетни граждани

  

Коста Т. Костов (1929-2010) (от 2009 г.) – музикален педагог и общественик;

  

Евтим Кръстев (1931) (от 2011 г.) – държавник, с приноси за развитието на
земеделието и промишлеността;

  

Георги Витанов (1935-2004) (от 2011 г. – посмъртно) – общественик, с приноси за
развитието на културата;
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