ПРОТОКОЛ
Днес 24.04.2012 г. (вторник), в изпълнение на годишния план на Областна
администрация – Монтана за работа по отбранително-мобилизационна подготовка през
2012 г. и писмо изх. № ОКД-54-2/10.04.2012 г. на Областния управител на област Монтана
от 10.30 ч. в голяма заседателна зала на Областна администрация – Монтана се проведе
редовно заседание на Областната комисия “Военни паметници” към Областния управител
на област Монтана.
От официално поканените 22 членове на Областната комисия “Военни паметници” в
заседанието взеха участие 14 души.
Заседанието официално беше открито от председателя на Областната комисия
“Военни паметници” и Областен управител на област Монтана г-н Ивайло Петров.
Същото премина при следния дневен ред:
1. Регистриране на участниците в заседанието – инж. Стилиян Стоянов, главен
специалист ОМП в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана - 10.30 – 10.35 ч.
2. Откриване на заседанието – Ивайло Петров, Председател на Областна комисия
„Военни паметници” и Областен управител на област Монтана -

10.35 – 10.40 ч.

3. Брифинг на тема: „100 години от началото на Балканската война” – Лорета
Ценова, младши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана - 10.40 –
10.55 ч.
4. Планирани мероприятия на територията на община Монтана, свързани с
чествания на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. – Уляна ДаракчийскаГеоргиева, директор на Регионален исторически музей – гр. Монтана -

10.55 – 11.10 ч.

5. Състояние на военните паметници и паметни плочи в общините и предложения за
финансиране на ремонтни дейности на паметници, намиращи се в тежко състояние или
възстановяване на разрушени такива – докладват представителите от съответните общини,
включени в състава на Областната комисия „Военни паметници” -

11.10 – 11.35 ч.

6. Предложения от членовете на Областната комисия „Военни паметници” за
провеждане на мероприятия за съвместни чествания през 2012 г., свързани с прославата
на военнослужещи от Българската армия, Българското опълчение по време на Рускотурската освободителна война и участниците в Македоно-Одринското опълчение, взели
участие във войните за освобождението на България -

11.35 – 11.55 ч.

7. Закриване на заседанието – Ивайло Петров – председател на Областна комисия
„Военни паметници” и Областен управител на област Монтана -

11.55 – 12.00 ч.

След откриване на заседанието, г-жа Лорета Ценова - младши експерт в
дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана представи презентация с хронология
на събитията преди и по време на Балканската война 1912 – 1913 г., като основното
внимание беше насочено към причините за войната, проведените сражения от българската
армия и проявения героизъм от българските командири, войници и доброволци.
Планираните мероприятия за провеждане на територията на община Монтана във
връзка с честванията на 100 годишнината от Балканската война бяха представени под
формата на програма от г-жа Уляна Даракчийска-Георгиева, директор на Регионален
исторически музей – гр. Монтана.

Съгласно програмата на 04.10.2012 г. в гр. Монтана ще се организира изложба в
чест на годишнината от войната.
Заседанието продължи своята работа с изказвания на участниците в него по т. 5 и
т. 6 от дневния ред, както следва:
1. Инж. Димитър Тихолов – председател на областния съюз на ветераните от
войните
Съвместно с централния съюз на ветераните от войните на 3 май 2012 г. в гр.
Монтана се организира тържество във връзка с честването на 100 – годишнината от
Балканската война, на което са поканени представители на различни държавни институции
и местната изпълнителна власт.
Ще бъде организиран конкурс на областно ниво между училищата, като участие в
тържеството ще вземе ПГАСГ – гр. Монтана, регионален исторически музей – Монтана,
мажоретен състав при общински младежки дом - Монтана и др.
Г-н Тихолов предложи да се създаде предварителна организация за честването на
120 години от рождението на генерал Владимир Стойчев - офицер от Българската армия,
генерал-полковник, военен, политически и спортен деец, участвал в Балканската (19121913 г.), Първата световна война (1914-1918 г.) и Втората световна война (1944-1945 г.) и
единственият чужденец, участвал в Парада на победата на СССР над Третия райх в Москва.
Би било добре, ако на интернет – страницата на Областна администрация –
Монтана се обяви номера на откритата сметка за набиране на доброволни средства за
изграждане на паметник на генерал Владимир Стойчев.
За организиране на честванията е необходимо да се изгради областен инициативен
комитет, като в плана за провеждане на мероприятията да се включат само такива, които
наистина ще бъдат изпълнявани.
Към настоящия момент в Областния съюз на ветераните от войните членуват 53
ветерани от цялата област Монтана.
В Областния регистър „Военни паметници” няма включени такива от община Георги
Дамяново, поради несъответствие с изискванията за придобиване на статут за военен
паметник или паметна плоча, съгласно Закона за военните паметници.
Необходимо е Областната комисия „Военни паметници” да излезе с предложение
пред Общинския съвет при община Георги Дамяново за извършване на ново допълнително
проучване и издирване на военни паметници, които да се изпратят от общината до
председателя на Областната комисия „Военни паметници” за приемане и включването им в
областния регистър и картотека.
2. О.р. полк. Павел Павлов – председател на областния съюз на офицерите и
сержантите от запаса
През 2009 г. на заседание на Областната комисия „Военни паметници” към
Областния управител на област Монтана бяха приети Правила за работа на Областната
комисия „Военни паметници”. Същите трябва да се ползват от комисията при изпълнение
на дейностите, свързани с военните паметници.
Военните паметници не се поддържат от общините в добро състояние.
В тази връзка е необходимо Областния управител да задължи общините да
докладват какво са извършили до момента по поддържането на военните паметници.
В с. Бели мел, община Чипровци през 2011 г. беше поета инициатива от местните
жители със съдействието на кмета на общината за изграждане на нов паметник, но то този
момент не е започната никаква дейност, вероятно по финансови причини.

3. Г-жа Уляна Даракчийска-Георгиева, директор на Регионален исторически
музей – гр. Монтана
Необходимо е да се изпратят писма до всички общини, които да представят
актуална информация за всички паметници намиращи се на тяхна територия.
Предлагам да се изберат около 5-6 ученика от цялата област, които да присъстват
на националното честване на юбилея „100 години от началото на Балканската война”.
4. Г-жа Венера Адренска – представител на община Вълчедръм, постави
въпросите - какъв е реда за актуването на военните паметници и как следва да се заявят
финансови средства за извършване на частични ремонти на отделни паметници?
5. Г-жа Неда Славейкова - представител на община Чипровци
Всички военни паметници в община Чипровци се нуждаят от извършването на
частичен ремонт, като поотделно бяха разгледани и коментирани паметниците съгласно
наличния снимков материал по населени места в общината.
6. Г-н Ивайло Петров - председател на Областна комисия „Военни паметници” и
Областен управител на област Монтана предложи:
- необходимо е да започне процедура съвместно с общините и съдействието на
Министерството на отбраната за преразглеждане на военните паметници във всички
общини, като се отдели особено внимание на община Георги Дамяново, която няма
одобрени паметници за включването им в Областния регистър и картотека „Военни
паметници”, поради несъответствието им за предоставяне на такъв статут, съгласно
изискванията на Закона за военните паметници.;
- да се учреди съвместна инициатива на Областна администрация – Монтана с
всички общини, военно-патриотични съюзи, представителите на министерството на
отбраната и териториалните структури на централната изпълнителна власт от област
Монтана за почистване на военните паметници по подобие на инициативата „Да изчистим
България за един ден”;
- да се създаде инициативен комитет за изготвяне на календар за чествания през
2012 г., свързани с юбилеи от исторически събития за освобождението на България и в
памет на загиналите герои.
След приключване на дебатите, комисията
Р Е Ш И:
1. Да се създаде организация от Областна комисия „Военни паметници” към Областния
управител на област Монтана за включване в предстоящо честване на 120 години от рождението на
генерал Владимир Стойчев - офицер от Българската армия,

военен и спортен деец, участвал в

Балканската (1912-1913 г.), Първата световна война (1914-1918 г.) и Втората световна война (19441945 г.), като на интернет страницата на Областна администрация Монтана да се обяви номера на
откритата сметка за набиране на доброволни средства за изграждане на паметник на генерал
Стойчев.

Срок: май 2012 г.

2. Община Георги Дамяново да изпрати актуална информация за наличието на всички
паметници и паметни плочи на територията на общината с попълнени анкетни карти, които да бъдат
преразгледани от комисията и предложени за включването им в областния регистър и картотека със
статут на военни паметници.

Срок: май 2012 г.

3. Общините от област Монтана да изпратят писмена информация до Областния управител на
област Монтана за предвидените за изпълнение през 2012 г. мероприятия за почистване, освежаване
или ремонтиране на военните паметници и паметни плочи.

Срок: май 2012 г.

4. Да се учреди съвместна инициатива на Областна администрация Монтана с всички
общини,

военно-патриотични

съюзи,

представители

на

министерството

на

отбраната

и

териториалните структури на централната изпълнителна власт от област Монтана за почистване на
военните паметници.

Срок: юни 2012 г.

5. Да се създаде инициативен комитет за изготвяне на календар за чествания през 2012 г.,
свързани с юбилеи от исторически събития за освобождението на България и в памет на загиналите
герои.

Срок: май 2012 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Ивайло
Петров – Областен управител на област Монтана.
ИВАН ТОДОРОВ (п)

Водещ протокола:

Секретар на

инж. Стилиян Стоянов (п)

Областна комисия “Военни паметници”

Главен специалист ОМП

към Областния управител на област Монтана

в дирекция АПОФУС

24.04.2012 г.

