
ПРОТОКОЛ 

от 

заседание на Областна комисия „Военни паметници” 

 

Днес, 14.12.2016 г. от 10.30 ч. в Зала № 1 на Областна администрация 

Монтана се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници” при 

следния дневен ред:   

1. Разглеждане предложение от проф. д.ф.н. Георги Петков от ПУ “Паисий 

Хилендарски”, свързано с паметника на загиналите вав войните в с. 

Смоляновци, община Монтана; 

2. Обсъждане възможност за прехвърляне в собственост на част от имот 

държавна собственост в управление на Министъра на отбраната на община 

Лом, в който се намира военен паметник; 

3. Актуализиране и приемане на Правила за работа на Областна комисия 

„Военни паметници“ и вземане на решение за съгласуване с министъра на 

отбраната; 

4. Други предложения от членовете на Областна комисия „Военни 

паметници“, обсъждане на същите и вземане на решения. 

На заседанието присъстваха: 

1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана; 

2. Бойко Благоев – заместник областен управител на област Монтана; 

3. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана; 

4. Даниела Миронова – директор на дирекция АПОФУС в ОА Монтана; 

5. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС в ОА Монтана; 

6. Илия Илиев – заместник кмет на община Чипровци; 

7. Уляна Даракчийска – директор на РИМ – Монтана; 

8. Ангелина Емилова – началник отдел „Държавен архив“ Монтана; 

9. Иванка Генинска – главен експерт „Култура” в община Монтана; 

10. Надя Стайкова-Дамянова – младши експерт „Екология и култура” в община Г. 

Дамяново; 

11. Ваня Симеонова – младши експерт „ХД и образование” в община Бойчиновци; 

12. Любимка Копривчина – мадши експерт в община Вълчедръм; 

13. Костадинка Петрова – главен експерт здравеопазване, образование и ОМП в 

община Брусарци; 

14. арх. Владислав Владимиров – главен архитект на община Лом; 

15. Галя Николова – гл. специалист „Култура и младежки дейности“ в община 

Берковица 

16. к-н Николай Асенов – младши експерт във Военно окръжие II степен Монтана; 

17. Димитър Тихолов – председател на СВВБ – Монтана; 

18. Александър Александров – председател на УС на дружество „Военноинвалид” 

– Монтана. 

Отсъстваха членовете на комисията, представители на общините  Вършец, 

Медковец, Якимово, представителите от Министерството на отбраната и 

представителя на краеведите. 

На заседанието присъства кореспондента на в.“Труд“ Любомир Йорданов 

Г-н Ивайло Петров откри заседанието, като благодари на всички, които са се 

отзовали на поканата за участие в заседанието, обяви дневния ред и постави 

въпроса за включване на допълнителни точки към него.  



Предложения за разглеждане на други теми не бяха направени. 

 

По точка № 1 от дневния ред: 

Г-н Петров информира членовете на комисията за постъпилото предложение 

от проф. д.ф.н. Георги Петков отностно паметника на загиналите във войните от с. 

Смоляновци, община Монтана и даде думата на г-н Володя Марков да запознае 

комисията подробно с предложението. 

Г-н Володя Марков запозна членовете на комисията с предложението на проф. 

д.ф.н. Георги Петков, с което се поставя въпроса за връщането на паметника на 

загиналите във войните от с. Смоляновци на старото му място в центъра на площада 

на селото. Паметника е изместен от там преди 1989 г. и поставен извън очертанията 

на площада на невзрачно място. На мястото където е бил паметника на 27 юни 2015 

г. е направена първа копка на възпоменателен параклис – чешма в центъра на 

селото, в памет на смоляновчаните, дали сериозен принос в развитието на селото. 

Церемонията е по инициатива на фондация „Младен Младенов за развитието на 

Северозападна България 2015 г.“. 

Предложението на проф. Георги Петков е да се върне военният паметник на 

предишното му място в центъра на площада и да се допълнят пропуснатите 9 имена 

на загиналите във войните. 

Г-н Петров запозна комисията с постъпилото писмо от Министерството на 

отбраната до Областния управител, че с оглед на по-доброто и оптимално 

експониране на паметника подкрепя същият да бъде преместен на предишното му 

място в центъра на площада, както и да бъдат добавени пропуснатите  имена на 

загиналите въ войните от с. Смоляновци. Преместването е възможно само при 

доказване на градоустройствена необходимост или с оглед оптималното експониране 

на паметника.  

Г-жа Иванка Генинска - гл. експерт „Култура“ в дирекция „Хуманитарни 

дейности“ в община Монтана обясни, че във връзка с предложението на проф. 

Петков има становище на директора на РИМ госпожа Стоилова, с което поткрепя 

предложението паметника за загиналите във войните от с. Смоляновци да бъде 

върнат на площада. На сегащното си място паметника остава незабележим и 

подходът към него е затруднен. Ако предложението на проф. Петков бъде прието, 

експертна комисия ще огледа сегашния вид и местоположение на паметника, ще 

даде становище за мястото на площада където да бъде поставен, предписания как да 

бъде художествено оформено дописването на пропуснатите имена и да се извърши 

почистване на буквите на някои от написаните имена. За да бъде върнат 

оригиналния вид на паметника следва да бъде поставен отчупения кръст.  

От консултирането с главния архитект на община Монтана има становище, с 

което счита че връщането на паметника на старото му място е редно и правилно, но 

трябва да се избегне евентуален конфлик с инициативата за първа копка на 

параклиса. 

 

По точка № 2 от дневния ред. 

Г-н Петров запозна комисията с инициативата за стартиране на процедура по 

обособяване като самостоятелен поземлен имот чрез изготвяне на проект за ПУП на 

прилежащия към военен паметник терен, разположен в района на казармите в гр. 

Лом и представляващ част от поземлени имоти с идентификатори съответно 

44238.506.9614 и 44238.506.9615 по кадастралната карта на града. След 



одобряването на ПУП-а собствеността върху паметника и новообразувания имот да 

бъде прехвърлена в полза на община Лом с цел по добро стопанисване. 

Г-н Петров даде думата на журналиста Любомир Йорданов, който запозна 

присъстващите с историята на Втори ломски конен полк и паметника на загиналите 

офицери и войници издигнат в казармата в град Лом. Паметника е издигнат през 

1930 г. със собствени средства на кавалеристите от полка в двора на казармата за 

да увековечат паметта на другарите си. След закриване на ломското поделение, 

казармата запустява   и обраства с трева, храсти и дървета. По инициатива на 

община Лом и родолюбиви граждани  мястото пред паметника е почистено и пред 

него са поставени цветя, но мнозинството от гражданите на Лом и страната не знаят 

нищо за подвизите на Втори конен ломски полк и военния паметник на загиналите 

кавалеристи, поради невъзможен достъп и подържането му в добро състояние. 

Инициативата е с прехвърлянето на част от имота на закритото военно 

поделение заедно с паметника да се превърне в част от градското пространство на 

община Лом. Така жителите и гостите на град Лом ще имат достъп до паметника и в 

дни на национални и воински празници ще се отдава почит и благодарност на 

загиналите във войните. 

Г-н Волода Марков запозна комисията с посмото на областния управител до 

кмета на община Лом от 02.12.2016 г., относно необходимостта от предприемане на 

действия за стартиране на процедура по обособяване и прехвърляне на 

собствеността върху военен паметник и терен, намиращи се в района на казармите в 

гр. Лом. 

Главният архитект на община Лом Владислав Владимиров сподели, че община 

Лом е започнала процедура по подготовката за обособяване на отделен имот и 

прехвърляне в полза на общината и изготвяне на мотивирано предложение от 

община Лом до Министерството на отбраната. 

 

По точка № 3 от дневния ред. 

Г-н Володя Марков запозна комисията с изготвените Правила за работа на 

Областна комисия „Военни паметници“ приети през 2013 г. с предложение за 

следните изменения: 

В раздел III   чл.11 добива следния вид: 

ал.1. „По изключение Комисиятя може да приема решения и неприсъствено 

чрез протокол, към който се прилага проект решение, придрушжен с мотиви. 

ал.2. Решението е прието, ако е подкрепено писмено без  забележки от 

повече от половината от членовете на комисията. В случай, че решението не бъде 

прието, то се разглежда на следващо заседание на Комисията. 

Чл.11 става чл.12, а чл.12 става чл. 13. 

Други предложения за изменения не бяха направени. 

 

След проведеното гласуване Комисията 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

 1. Областна комисия „Военни паметници“ подкрепя предложението на проф. 

Д.ф.н. Георги Петров свързано с паметника на загиналите във войните в с. 

Смоляновци, община Монтана, същият да бъде преместен на подходящо място  на 



площада на селото с оглед на оптималното експониране на паметника, като бъдат 

добавени пропуснатите имена на загиналите във войните от селото. 

 

2. Областна комисия „Военни паметници” подкрепя необходимостта от 

стартиране на процедура по обособяване и прехвърляне на собствеността върху 

военен паметник и терен, намиращи се в района на казармите в гр. Лом. 

 

3.Предлага Правила за работа на Областна комисия „Военни паметници“ за 

съгласуване с Министъра на отбраната съгласно чл.6 ал.5 от Закона за военните 

паметници. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Петров закри заседанието. 

 

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ       (П)     

Областен управител на област Монтана  

 и председател на Областна комисия 

„Военни паметници“ 

 

 

ИНЖ. ИВАН ТОДОРОВ    (П) 

Главен секретар на Областна администрация Монтана 

и секретар на Областна комисия „Военни паметници“ 

 

Протоколчик:               

Володя Марков    (П) 

Главен специалист в дирекция АПОФУС  

ОА Монтана  

14.12.2016 г. 


