ПРОТОКОЛ
от
заседание на Областна комисия „Военни паметници”

Днес, 28.07.2016 г. от 14.00 ч. в Зала № 1 на Областна администрация
Монтана се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници” при
следния дневен ред:
1. Разглеждане Решение № 501 от 23.06.2016 г. на Министерски съвет за
приемане на Национален план за отбелязване на 100 години от Първата
световна война и участието на България в нея;
2. Даване становище на инвестиционен проект за изграждане военен паметник
на опълченеца Ангел Иванов Въцов в с. Бели Мел община Чипровци.
3. 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. Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
3. Даниела Миронова – за главен секретар на Областна администрация Монтана;
4. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС в ОА Монтана;
5. Пламен Петков – кмет на община Чипровци;
6. Светла Стоилова – директор на РИМ – Монтана;
7. Иванка Генинска – главен експерт „Култура” в община Монтана;
8. Надя Стайкова – младши експерт „Екология и култура” в община Г. Дамяново;
9. Ваня Симеонова – младши експерт „ХД и образование” в община Бойчиновци;
10. Даниел Йонков – старши специалист „УК и ОМП” в община Вълчедръм;
11. Димитър Тихолов – председател на СВВБ – Монтана;
12. Александър Александров – председател на УС на дружество „Военноинвалид”
– Монтана.
Отсъстваха членовете на комисията, представители на общините Лом,
Берковица, Вършец, Брусарци, Медковец, Якимово и представителите на
Министерството на отбраната.
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 Решение № 501/23.06.2016
г. на Министерски съвет, с което е приет Национален план за отбелязване 100
години от Първата световна война и участието на България в нея. В Националния
план са предвидени мероприятия за Област Монтана в общините Вълчедръм,
Чипровци, Берковица, Бойчиновци, историческият музей в гр. Лом и РИМ - Монтана.
По-голямата част от мероприятията са без финансиране. Той обърна внимание, че
средствата за мероприятията, които са с финансиране са целеви и не могат да бъдат
използвани за други дейности, както и че общините следва да започнат с
организацията за изпълнението им с цел при получаване на средствата да имат

готовност за изпълнение на същинските дейности. Средствата следва да бъдат
усвоени до края на 2016 г.
Г-н Володя Марков запозна членовете на комисията с мероприятията, мястото,
срока, изпълнителя, организатора и средствата предвидени за общините от област
Монтана включени в Националния план. Общо за област Монтана за 2016 г. по
изпълнение на мероприятията за честване 100 години от Първата световна война са
планирани 4500 лв., от които за община Чипровци - 2300 лв. и за община Берковица
- 2200 лв. За останалите общини планираните мероприятия са без финансиране.
Г-н Петров напомни, че ако други общини от област Монтана, извън
предвидените в Националния план имат допълнителни инициативи за отбелязване
на 100 години от Първата световна война, ще бъдат насърчени за тяхното
осъществяване.
Г-н Александров постави въпроса за почистване и освежаване на военните
паметници, поради лошоти им състояние на надписите върху тях.
Г-н Тихолов направи предложение, освен актуализиран регистър на военните
паметници, да се изготви и издаде албум за паметниците с описване на тяхната
история и информация за изграждането им. За изготвянето му да се търси помощ от
историци, като се засегне историята на всеки паметник и какво събитие
ознаменувано с историческа справка. Той отбеляза, че в страната вече има издадени
такива албуми макар, че не са много. В тази инициатива може да се включат
общините със съответните специалисти. За издаването ще се търсят начини за
финансиране.
Г-н Петров благодари за предложението като допълни, че освен Регионалния
исторически музей в изготвянето на такъв албум може да бъдат включени
представители на Държавния архив, както и краеведи от областта. Същите би било
добре да бъдат включени и като членове на Областната комисия „Военни
паметници”.
По точка № 2 от дневния ред.
Г- н Петров припомни, че има решение от заседание на Областна комисия
„Военни паметници” Монтана през 2014 г., за изграждане на военен паметник в
памет на опълченеца Ангел Иванов Въцов в с. Бели мел, община Чипровци. Към
днешна дата има изготвен инвестиционен проект, техническата документация е
проверена, като нередностите по нея са отстранени и следва областната комисия да
даде становище, което да бъде изпратено в Министерството на отбраната за
съгласуване.
Г-н Димитър Тихолов - председател на областния съвет на ветераните от
войните-Монтана и представител на инициативния комитет за изграждане на
паметника представи в резюме историята и възникналата идея за построяване
паметник на опълченеца Ангел Иванов Въцов. Инициатор за построяването на
паметника е полковника от запаса Гаврил Вълов председател на клуб „Родолюбие
при „Народно читалище” с. Бели мел, община Чипровци. Историческата справка
показва, че Ангел Иванов Въцов е заслужил опълченец, участник в СръбскоБългарската война и кмет на гр. Монтана, тогава Кутловица през 1901-1902 г. Г-н
Тихолов сподели цялата процедура от възникването на идеята до изготвянето на
инвестиционният проект, какви проблеми са срещани и какви трудности са
преодолени по изготвянето на документите във вида в който са представени за
становище пред комисията. Той отбеляза, че всичко което е направено до този

момент е на обществени начала, като са спазени изискванията на Закона за
военните паметници и Закона за устройство на територията.
Г-н Петров допълни казаното от г-н Тихолов, че към становището на
областната комисия е необходимо да са приложи документ от Централния военен
архив за достоверността на това, че Ангел Иванов Въцов е бил опълченец и участник
в Руско-Турската и Сръбско-Българската войни, въпреки историческите данни за
това.
След проведеното гласуване Комисията

Р Е Ш И:
1.Приема Инвестиционен проект за изграждане на военен паметник на
опълченеца Ангел Иванов Въцов в не застроен Урегулиран поземлен имот ХІ-499, кв.
35 по плана на с. Бели мел, община Чипровци, публична общинска собственост, на
стойност 8675.31 лв., като дава положително становище.
2. На основание чл. 13 ал. 3. от Закона за военните паметници Председателя
на комисията да изпрати до Министъра на отбраната приетото становище за
съгласуване.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Петров закри заседанието.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
(П)
Областен управител на област Монтана

Протоколчик:
Володя Марков (П)
Главен специалист в дирекция АПОФУС
ОА Монтана
28.07.2016 г.

