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Многобройни са паметниците в населените места на община Попово. В града
бюст-паметниците, намиращи се в алеите на центъра са изцяло антифашистки и са
посветени на загинали жители на града и общината в периода 1923-1944 г. 
Бившите и настоящи управляващи и обществеността на Попово и до днес са в сериозен
дълг към миналото на града с няколко основни неща: липсата на войнишки паметник (
на фасадата на старата административна сграда на общината има скромна паметна
плоча с имената на загиналите поповчани през Втората световна война)
; 
липсва паметник на Михаил Маджаров (1854-1944 г.)
– министър на транспорта и пръв наш почетен гражданин, един от виновниците
селището Попово да се превърне в град с развита за времето си икономика и по-късна
урбанизация 
(неговото име носи един от булевардите в града).
Паркът, където се намира руския паметник
(братската могила на загиналите руски войници през лятото на 1877 г.)
също има нужда от сериозно преустройство. С помощта на руските държавни и военни
архиви могат да бъдат 
открити и възстановени
заличените от времето още една или две братски могили, намирали се в същата
местност. 
Попово е бил и един от първите градове в България с  бюст-паметник на цар Борис III ,
поставен в тогавашната централна част на града след неговата смърт през лятото на
1943 г.
(там където днес се намира 
шадраванчето с мраморния лебед
)
. Паметникът е премахнат след 9 септември 1944 г., а бюстът днес е в пълна
неизвестност. 

ПО-ЗНАЧИМИ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО

Паметници, издигнати след Руско-турската война (1877-1878 г.), посветени на
загинали офицери и войници за освобождението на България (Повечето от тях са
правени в Русия и имат форма на пресечени пирамиди с различна големина и железен
кръст отгоре):

с. Водица – в двора на църквата;
с. Зараево –  в северните покрайнини над селото ; 
с. Ковачевец – на 3 км източно от селото;
с. Кардам –  скромен паметник от 1977 г. , посветен на руските освободители,
поставен до джамията в селото; 
с. Осиково – в центъра на селото и в старите гробища; 
гр. Попово – (1 в  северните покрайнини на града  и 3 в двора на възрожденската
църква „Св. Арх. Михаил”); 
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с. Посабина – 1 в гробищата и  в западните покрайнини на селото ; 
с. Садина – западно от селото; 
с. Светлен –  северно от селото, до пътя Попово - Търговище ;
с. Светлен -  Паметник на руския поет и писател Всеволод Гаршин , участвал като
доброволец в Освободителната война, ранен в боя при село Светлен – 1877 г.;

Възпоминателни паметници, посветени на загиналите български войници и
офицери във войните за национално обединение (Повечето са построени през 30-те
години на XX век, а към някои от тях след Втората световна война са добавени най-често
мраморни плочи с имената на новите загинали войници):

с.  Баба Тонка  – от 2006 г.;
с. Водица – от 1940 г.; 
с. Гагово ( заедно с мемориален комплекс  на загиналите във въстанието през 1923
г.) – от 1965 г.; 
с. Глогинка –  нов паметник  от 2005 г.; 
с. Горица – символични гробове с паметници на загинали във войните (в църк. двор);
с. Долец – от 1934 г.; 
с.  Дриново  – от 1931 г.;
с.  Еленово  – само паметна плоча;
с.  Захари Стояново  – от 2004 г.; 
с.  Кардам  – паметна плоча с изписани имената на загиналите войници, поставена в
парка на селото; 
с. Ковачевец ( декоративна възпоминателна чешма пред читалището  – от 1937 г. и (
релефно пано и паметни плочи
на фасадата на читалищната сграда – от 1940 г.); 
с. Конак – символични гробове с паметници на загинали във войните (в църк. двор) и м
раморна плоча
, апликирана върху фасадата на Читалището);
с.  Ломци  – изграден през 1942 г.; до него се намира  малък параклис
с.  Осиково  – стар войнишки паметник в двора на църковния храм; 
гр.  Попово  – паметна плоча с имената на загиналите през Втората световна война
поповчани (намира се отдясно на входа на старата община);
с.  Паламарца  – от 1969 г.; 
с.  Садина  - мемориален комплекс, изграден през 2003 г.; 
с.  Светлен  –  от 1914 г. и  паметна плоча , поставена на камбанарията на църквата
през 1941 г.; 
с. Славяново – само паметна плоча; 

АНТИФАШИСТКИ ПАМЕТНИЦИ И БАРЕЛЕФИ:

*  На загиналите във въстанието през септември 1923 г. , с. Гагово;
* Паметник с барелеф на комунистическия деец Марко Добрев, с. Горица;
* Паметник на комунистическия деец Димитър Данов в с. Водица;
* Паметник с барелеф на Стойчо Георгиев, екзекутиран за младежка комунистическа
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дейност, с. Ломци;
*  Паметник на партизанския помагач Христо Иванов  в с. Звезда;
*  Паметник на лобното място на Арсо Овчаров  (младежки комунистически деец, убит
от полицията), с.  Долец;
*  Паметник на Стоян Палаузов  (участник в Испанската гражданска война и в
българското партизанско движение, убит край Трявна след спускане с парашут от
съветски самолет), с.  Светлен;
* Паметник на мястото, където е основан Поповския партизански отряд, кв. Сеячи
(Попово); 
*  Паметник на Гочо Иванов  (партизански помагач, убит без съд и присъда), с. Глогин
ка;
* Паметник на Иван Иванов (партизанин, убит в сражение с полицията), с. Медовина;
*  Бюст-паметник на Мара Тасева  (комунистическа деятелка, първата жена в
България, осъдена на смърт и обесена за забранена политическа дейност), гр. 
Попово;
*  Бюст-паметник на Петър Лазаров  (ръководител на комунистическото движение и на
въстанието в Поповско през септември 1923 г., убит край с. Стефан Караджово,
елховско при опит да емигрира в Турция), гр.  Попо
во;
*  Бюст-паметник на Иван Стоянов  (поет и партизанин, участвал в Испанската
гражданска война, убит в сражение с полицията), гр. 
Попово
и с. 
Берковски
; 
*  Бюст-паметник на Петър Иванов-Кабдалията  (ръководител на партизанското
движение в омуртагско), гр.  Попово;
*  Бюст-паметник на Стефан Кочев  (комунистически деец, загинал по време на
сталиновите репресии в бившия СССР), с.  Кардам;
* Бюст-паметник на Стамо Костов (комунистически деец, убит от полицаи без съд и
присъда), с. Заветно;
*  Бюст-паметник на Мехмед Ахмедов Тилки  (партизански помагач, убит при разпит от
полицаи без съд и присъда), с.  Долна
Кабда;
*  Бюст-паметник на Иван Маринов  (подводничар, ръководител на партизанското
движение в района, професор), с.  Садина;
*  Бюст-паметник на Михаил Томанов  (партизанин, загинал в с сражение с полицията),
с.  Априлово;
* Барелеф на Дянко Стефанов върху фасадата на читалището в с. Помощица;

ДРУГИ ПАМЕТНИЦИ И БАРЕЛЕФИ:

Паметник на Таньо Стоянов  – местност Керчана, с. Априлово;
Паметник на Таньо Стоянов  – пл. „Ал. Стамболийски”, гр. Попово;
Бюст-паметник на баба Тонка  – в центъра на с. Баба Тонка;
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Село Иванча -  паметник на загиналите братя Тодор и Дончо Митеви по време на
турското разбойничество в района - 1884 г.  – намира се извън селото
по посока на с. Баба Тонка;
Село Ковачевец -  паметник на загиналите Хубан Пенев и Лазар Марков през 1835 г.
при предпазване от поругаване честта на българина  – намира се
в двора на църковния храм;
Село Априлово (м. Керчана) -  паметна плоча над гроба на Атанас Пеев  –
опълченец от III-та Дружина
, участвал в сраженията по време на Руско-турската война при Шипка, Шейново и Стара
Загора;
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