
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

                                         ПРОТОКОЛ
от

                         заседание на Областна комисия “Военни паметници” към
                         Областния управител на област Монтана

                                                     12.08.2014 г.

Днес, 12.08.2014 г. в заседателната зала №1 на Областната администрация в
Монтана се състоя редовно заседание на Областна комисия “Военни паметници”.

В заседанието взеха участие:
1. инж. Николай Пенчев – Областен управител на област Монтана
2. Владимир Теофилов – Зам.областен управител на област Монтана
3. Милен Гечовски – Зам.областен управител на област Монтана
4. инж. Иван Тодоров – Главен секретар на Областна администрация Монтана
5. подп. Стефчо Велин – Началник на Областен военен отдел -  Монтана
6. инж. Димитър Тихолов – Председател на Областен съвет на ветераните

  от войните -  Монтана
7. Даниела Замфирова – Директор на Исторически музей – Лом
8. Иван Димитров - представител на Регионален инспекторат по

  образованието - Монтана
9.  Рени Димитрова - представител на община Чипровци
10.Ива Генинска – представител на община Монтана
11.Ваня Симеонова – представител на община Бойчиновци
12.Венера Андренска – представител на община Вълчедръм
13. Галя Николова – представител на община Берковица
14. Румен Първанов – представител на Регионален Исторически

музей - Монтана

След като приветства присъстващите с добре дошли Областният управител
разясни накратко и повода за свикване на заседанието,  а именно обсъждане на
предстоящото отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на
България в нея. Инж. Пенчев запозна всички с Решение на Министерски съвет
№449/03.07.2014 г., съгласно което се сформират Национален и Организационен
комитети за отбелязване на бележитата годишнина и участието на България в нея,
като планираните мероприятия ще обхващат периода 2014-2018  г.,  а съответните
финансови разчети - периода 2015-2018 г. В допълнение към направените
разяснения Областният управител представи и дневния ред на заседанието както
следва:

1. Един век от Първата световна война – презентация на Регионален исторически
музей – Монтана;

2. Представяне на информация от заседанието на Националния комитет за
отбелязване на 100 години от Първата световна война;

3. Други

Преди да се пристъпи към конкретните разисквания в хода на дневния ред
думата бе дадена на г-н Румен Първанов – уредник в Регионалния Исторически музей
в Монтана за презентация,  в рамките на точка 1,  на кратко клипче,  свързано с
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Първата световна война и последиците от нея за България в материален и
психологически план. Клипчето представляваше хронологичен преглед на ключови
исторически събития, свързани с войната, придружен от съответните изводи за
нашата страна.

След представянето на филма Областният управител изрази мнение, че въпреки
преживяната вследствие от участието във войната национална катастрофа за
българското национално самосъзнание е от значение факта, че българската армия
реално няма загубена битка и не е допуснала наше знаме да попадне в плен. Тези
исторически факти на практика представляват ярко доказателство за бойния дух,
твърдостта и решителността, показани от нашите войски и днес ние носим моралното
задължение да опазим тази памет и да отбележим по достойнство военните подвизи
на нашите сънародници.

С оглед на планирането на предстоящите през 2015 г. чествания и във връзка с
решенията, взети на заседанието на Националния комитет в София е необходимо в
срок до 30.09.2014 г. да се изготви Областен план за честванията, който да обхване
всички събития,  за които се предвижда да се проведат на територията на нашата
област. Поради тази причина се налага общините да подготвят Общински планове, в
които да заложат конкретни инициативи, свързани с честванията и които да
представят пред Областния управител на област Монтана в срок до 15.09.2014 г. Инж.
Пенчев поясни, че всички могат да се запознаят с направените предложения от
проекторешението, което е подготвено от областната администрация и представено
на вниманието на заседаващите в намиращите се пред тях папки с дневния ред.

В рамките на точка 2  като пример за подходящи събития инж.  Пенчев посочи
провеждането на кръгли маси по темите, касаещи Първата световна война, срещи с
писатели и историци, представяне на книги, филми и др. Той предложи  преди всичко
останало да се проведе един голям форум,  който да послужи като откриване на
честванията. Областният управител обърна внимание върху факта, че планираните
събития следва да бъдат придружени от ясни и конкретни финансови разчети за
съответния период.  При организацията на дейностите ще се разчита много на
музеите, военните отдели и архивите с исторически данни.

В контекста на планираните инициативи думата поиска подполковник Велин,
който помоли Областния управител за съдействие с цел да бъдат набавени архивни
кадри, показващи участието на генерал Владимир Вазов в парада на победителите,
състоял се в гр. Лондон след приключването на военните действия. Началникът на
Областен военен отдел – Монтана поясни, че въпросните кадри са изключително
ценни поради това, че са олицетворение на преклонението, демонстрирано от страна
на световните сили към непобедимия генерал Вазов и биха могли да се презентират
пред учениците в училищата като част от часовете по военна и мобилизационна
подготовка.

Инж. Пенчев благодари на подполковник Велин за направеното предложение и
каза, че със съдействието на Националния комитет за честванията ще се опита да
открие видеоматериалите.

От името на Областния съвет на ветераните от войните думата поиска инж.
Димитър Тихолов, който сподели пред заседаващите, че приветства всички
инциативи, насочени към опазването на паметта на загиналите български
военнослужещи не само през Първата световна война. Той поясни, че 2015 г. се
явява юбилейна и по отношение на Втората световна война тъй като предстои
отбелязването на 75 години от нея.

В контекста на казаното и по отношение на грижите за поддръжката и
съхраняването на военните паметници г-н Тихолов отправи предложение
финансовите разчети на общинско и областно ниво да не обхващат само паметниците
свързани с Първата световна война, а военните паметници изобщо с оглед на това, че
болшинството от тях са в доста лошо състояние.  Председателят на съюза на
ветераните от войните в област Монтана призова общините да проявят по-голяма
активност при подсигуряването на финансови средства за военните паметници, тъй
като в голямата си част те са общинска собственост. Като пример за активизация от
страна на кметовете той посочи предприетите действия за съхраняване на  паметника
на 15-ти пехотен полк в Лом и предстоящото изграждане на паметник в с. Бели Мел.
Г-н Тихолов изказа мнение, че част от средствата предвидени за мобилизационна
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подготовка в общините биха могли да се заделят за поддръжката на военните
паметници по места.

Подполковник Велин поиска думата, за да поясни, че предложението на г-н
Тихолов няма как да се вземе под внимание понеже споменатите от него средства са
със строго предназначение за дейности, свързани с мобилизационна подготовка и не
биха могли да се разходват по друг начин.

Като представител на община Монтана г-жа Ива Генинска взе отношение по
темата за ролята на общините при поддръжката на военните паметници. Тя изрази
несъгласие с казаното от г-н Тихолов за липсата на достатъчно активност от страна на
кметовете като се аргументира с наличието на множество разходи,  пред които са
изправени общинските бюджети при ограничен финансов ресурс.

Като обобщение на изказаните мнения Областният управител сподели, че за
намирането на нужните  финансови средства следва да се положат усилия от всички
заинтересовани страни и именно поради тази причина е от съществено значение
финансовите разчети, които съпътстват плановете за честванията, да бъдат
подготвени максимално точно и ясно. Инж. Пенчев призова присъстващите ако няма
допълнителни мнения или коментари да се подкрепят посочените в проекторешението
предложения свързани с предстоящите чествания на 100 години от Първата световна
война и участието на България в нея.

Мнения против предложеното от него не бяха изказани и като резултат от
всички,  проведени в хода на дневния ред разисквания Областната комисия “Военни
паметници” към Областния управител на област Монтана взе следното РЕШЕНИЕ:

1. В срок до 15 септември 2014 г. всички общини в област Монтана да изготвят и
представят на вниманието на Областния управител Общински планове, които да
включват планираните за 2015  г.  събития,  по повод на Първата световна война и
участието на България в нея.

2.   Общините да изготвят списък на военни паметници,  свързани с Първата
световна война,  които са в тежко състояние и се нуждаят от спешен ремонт,  като
списъкът следва да бъде придружен от съответните финансови разчети и
предложения за изграждане на нови паметници.

3.   На базата на Общинските планове,  в срок до 25.09.2014  г.  да се  изготви
Областен план,  който да включва планираните за 2015  г.  събития,  които ще се
проведат в област Монтана за отбелязване на 100 години от Първата световна война.

В рамките на точка 3 от дневния ред не постъпиха предложения, поради което
той бе изчерпан и заседанието беше закрито.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ
Областен управител на област Монтана
И Председател на Областна комисия “Военни паметници”
/П/

Изготвил:
Добромир Тодоров – старши експерт в дирекция АКРРДС
/П/


