ПРОТОКОЛ
Днес 25.07.2013 г. (четвъртък), от 11.00 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 за участие в заседанието 23 членове на Областната
комисия “Военни паметници” присъстваха 16.
В качеството си на гост и член на Областната комисия присъства г-н Иво Антонов –
главен експерт „Военни паметници” в министерството на отбраната на Република България.
Заседанието официално беше открито от г-н Анатолий Младенов – областен
управител на област Монтана и председател на Областната комисия “Военни паметници”,
което премина при следния
Дневен ред:
1. Кратка презентация на утвърдения областния регистър и картотека на военните
паметници и паметни плочи на територията на област Монтана.
2. Разглеждане от Комисията на внесени писмени предложения от кметовете на
общините Лом, Вълчедръм и Чипровци, област Монтана до председателя на областната
комисия „Военни паметници” за финансиране извършването на частични ремонтни и
възстановителни дейности на военни паметници и паметни плочи,

намиращи се в лошо

състояние, със средства от резерва на държавния бюджет.
3. Разглеждане и обсъждане от Комисията статута на нови паметни плочи,
съгласно Закона за военните паметници, намиращи се на територията на община Якимово,
област Монтана с цел допълнително включване в областния регистър и картотека на
военните паметници в област Монтана.
4.

Внасяне

на

предложения

от

членове

на

областната

комисия

„Военни

паметници”, обсъждане на същите и вземане на решения.
По т. 1, 2 и 3 от дневния ред областния управител на област Монтана предостави
думата на инж. Стилиян Стоянов – главен специалист ОМП в дирекция АПОФУС в областна
администрация Монтана и член на областната комисия „Военни паметници”.
Съгласно т. 1 г-н Стоянов припомни на присъстващите, че областния регистър и
картотека на военните паметници в област Монтана е официално приет на проведено
заседание на Комисията от 15.10.2010 г., като от общо регистрирани 109 паметника на
територията на областта със статут на войнишки паметници са определени 82. Останалите
27 не са в съответствие с чл. 4 от Закона за военните паметници.
От всичките 11 общини на територията на област Монтана, само в една – община
Георги Дамяново, няма паметници и паметни плочи със статут на военни паметници.
Регистърът официално е изпратен в министерството на отбраната на Република
България за включването му в Националния регистър „Военни паметници”.
По

т.

2

на

вниманието

на

Комисията бяха

предложени

за индивидуално

разглеждане, обсъждане и вземане на решение относно финансиране със средства от
резерва на държавния бюджет извършването на частични ремонтни и възстановителни
дейности на военни паметници и паметни плочи и прилежащи терени около тях, намиращи
се в лошо състояние, в общините Лом, Вълчедръм и Чипровци, както следва:

В община Чипровци
Паметник на загиналите за Родината през воините 1912-1913 г., 1915-1918 г.,
намиращ се в централната част на с. Превала и паметник на загиналите за Родината през
воините 1912-1918 г., намиращ се в двора на бивше начално училище на с. Железна.
С писмо вх. № ОКД-54-3-(3)/01.07.2013 г. на кмета на община Чипровци, област
Монтана до областния управител на област Монтана приложено е изпратена количественостойностна сметка за ремонт и реставрация на горепосочените военни паметници в
следните размери:
-

за паметника на загиналите за Родината през воините 1912-1913 г., 1915-

1918 г., намиращ се в централната част на с. Превала - 1 634,00 лв.;
-

за паметника на загиналите за Родината през воините 1912-1918 г., намиращ

се в двора на бивше начално училище на с. Железна – 1 824,00 лв.
Общата стойност за ремонтни дейности на двата паметника е 4 151,46 лв. с ДДС.
След разглеждане на изготвената количествено-стойностна сметка от община
Чипровци се проведе гласуване за всеки паметник по отделно, при което:
За паметника на загиналите за Родината през воините 1912-1913 г., 1915-1918 г.,
намиращ се в централната част на с. Превала гласували – 16, от тях „За – да се подкрепи
искането за финансиране” – 15, „против” – няма, „въздържал се” – 1.
За паметника на загиналите за Родината през воините 1912-1918 г., намиращ се в
двора на бивше начално училище на с. Железна гласували – 16, от тях „За – да се
подкрепи искането за финансиране” – 13, „против” – няма, „въздържал се” – 3.
Отделни членове на Комисията предложиха, че е необходимо за в бъдеще при
изготвяне на искания от страна на кметовете на общини до областния управител за
финансиране извършването на ремонтни и възстановителни дейности на военни паметници
или изграждане на нови такива, следва да се прилагат подробни количествено-стойностни
сметки и проектно-сметни документации придружени с обяснителна записка, с конкретна
обосновка на необходимите материали, ценообразуване и др., като се вземат под внимание
осреднени

цени

на

строителни

материали,

съгласно

Справочник

за

цените

в

строителството, тримесечно издание на „Стройексперт – СЕК” ЕООД, за съответната
календарна година.
В тази връзка писмено да се изиска от кмета на община Чипровци допълнително да
изпрати в областна администрация – Монтана по-подробна количествено-стойностна сметка
за паметниците в с. Превала и с. Железна, след което областния управител да изпрати свое
становище до министъра на финансите с копие до министъра на отбраната и кмета на
общината.
Финансирането на ремонтните и възстановителни дейности за паметника на
загиналите във войните през 1885, 1912-1913 и 1915-1918 г., намиращ се в двора на
бившата казарма (под. 32000) в гр. Лом, област Монтана не беше разисквано по
предложение на г-н Иво Антонов – министерство на отбраната, поради започналата вече
процедура по възстановяване на паметника.
Разглеждане искането на кмета на община Вълчедръм, област Монтана до
областния управител на област Монтана за финансиране със средства от държавния
бюджет извършването на ремонтни и възстановителни дейности на военни паметници в с.
Игнатово, с. Септемврийци и с. Златия беше отложено за следващото заседание на
Комисията, поради не изготвени и не изпратени проектно-сметна документация и
количествено-стойностна сметка за съответните паметници.

Разглеждане и обсъждане от Комисията статута на нови паметни плочи, съгласно
Закона за военните паметници, намиращи се на територията на община Якимово, област
Монтана с цел допълнително включване в областния регистър и картотека на военните
паметници в област Монтана.
По т. 3 от дневния ред бяха разгледани и обсъдени от Комисията допълнително
изпратените в областна администрация Монтана снимков материал и анкетни карти на нови
паметни плочи, намиращи се на територията на община Якимово, област Монтана, с цел
включването им в областния регистър и картотека на военните паметници в област
Монтана, както следва:
-

паметна плоча в памет на убитите войници от с. Дългоделци, Ломска околия,

в Сръбско-българската война 1885 г., Балканската война 1912 – 1913 г. и Европейската
война 1915 – 1918 г., намираща се в черквата „Свети Параскева”, с. Дългоделци, община
Якимово;
-

2 паметни плочи на загиналите за Родината войници от с. Комощица, Ломска

околия, във воините 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г., намиращи се от двете страни на входа
на читалище „ Владимир Гаврилов Ваков” – 1898, село Комощица,, ул. Ломска № 1 ,
община Якимово;
-

паметна плоча на геройте от воините 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г.,

намираща се в бивше ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” – сегашен филиал на ЦДГ ”Слънчице”,
в с. Якимово, община Якимово;
-

паметна плоча на убитите войници от с. Прогорелец, Ломска околия през

войните, намираща се в черква „ Свети Възнесение Господне”, ул. Славянска „№ 8, с.
Якимово, община Якимово;
След проведено гласуване от Комисията, всички паметни плочи бяха одобрени с
пълно мнозинство за включването им в областния регистър и картотека „Военни
паметници”.
В процеса на провеждане на заседанието областния управител на област Монтана
г-н Анатолий Младенов обърна внимание на следните въпроси:
1. За оптимизиране на организацията и координацията при изпълнение на
дейностите по актуализиране на областния регистър „Военни паметници”, поддържане и
възстановяване на паметниците, следва да се подготви и изпрати писмо до всички кметове
на общини, които до 15.09.2013 г. да изпратят в областна администрация Монтана:
- анкетни карти на военните паметници и паметни плочи с приложения към тях;
- дигитални снимки – по 6 бр. за всеки паметник и паметна плоча (за паметник – 2
бр. заснемане в далечен и близък план и 4 бр. заснемане от всички страни, за паметна
плоча – 2 бр. заснемане в далечен и близък план, от което да е видно точно върху какво е
закрепена плочата и снимки с имената на загиналите войни).
2. Следващото заседание на Комисията да се планира за провеждане в периода
октомври – ноември 2013 г.
3. Кметовете на всички общини да се информират писмено за реда и начина за
изготвяне на необходимите документи при кандидатстване пред областна комисия „Военни
паметници” за финансиране на ремонтни и възстановителни дейности на паметниците или
изграждане на нови такива, като кметовете на общините Чипровци и Вълчедръм до
20.08.2013 г. да изготвят и представят в областна администрация-Монтана подробна

количествено-стойностна сметка придружена с обяснителна записка, за паметниците в с.
Железна, с. Превала, с. Игнатово, с. Септемврийци и с. Златия.
4. Правилата за работа на областната комисия „Военни паметници” да се изпратят
до всички членове на Комисията за съгласуване и предложения, като се обсъдят и приемат
на следващото заседание на областната комисия, след което да се изпратят до министъра
на отбраната на Република България за съгласуване.
Г-н Иво Антонов – главен експерт „Военни паметници” в министерството на
отбраната на Република България, взе отношение по следните въпроси:
1.

Писмото,

което

регламентира

реда

за

финансиране

на

ремонтни

и

възстановителни дейности на военните паметници е на министерството на финансите с изх.
№ ФО-30/2009 г. и е изпратено до областните администрации.
2. Областната комисия е необходимо да заседава 2-3 пъти през годината.
3. На база годишните календари на общините областната комисия „Военни
паметници” да изготви годишен календар за чествания през 2-рото полугодие на 2013 г. и
за 2014 г. на бележити събития, свързани с освобождението на България.
4. Да се планират мероприятия свързани с годишнината от Междусъюзническата
война и 110 години от Илинденско-Преображенското въстание в Македония и Одринска
Тракия през месец август 1903 г.
5. Министерството на отбраната на Република България има възможност да
предостави безвъзмездно на съответните общини излязла от въоръжение военна бойна
техника, като исторически експонати за музей и др.
Разполага и с 122 мм. артилерийски гаубици.
За целта е необходимо да се изпрати индивидуална заявка от съответната община
до министъра на отбраната на Република България с обосновка.
Председателят на съюза на ветераните от войните г-н Димитър Тихолов, се изказа
по следните въпроси:
1. Предложенията на отделни общини за финансиране ремонтни дейности на
военни паметници не са добре изготвени – кратки и без конкретни обосновки, а Комисията
следва да ги подлага на гласуване, което не е редно.
2. Има открита сметка за набиране на доброволни средства за изграждане на
паметник във връзка

с 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 (1944-1945 г.).
На въпроса на г-н Тихолов за инициативата на Централния съюз на ветераните от
войните за изграждане на паметник на генерал Стойчев, г-н Иво Антонов – главен експерт
„Военни паметници” в министерството на отбраната на Република България отговори, че
процедурата до окончателно вземане на решение изисква време, съгласуване с отделни
институции и едва ли въпроса е възможно да се реши през календарната 2013 г.
След приключване на дневния ред, комисията
Р Е Ш И:
1. Приема включването в областния регистър „Военни паметници” на паметните
плочи в община Якимово, както следва:
- паметна плоча в памет на убитите войници от с. Дългоделци, Ломска околия, в

Сръбско-българската война 1885 г., Балканската война 1912 – 1913 г. и Европейската

война 1915 – 1918 г., намираща се в черквата „Свети Параскева”, с. Дългоделци, община
Якимово;
-

2 паметни плочи на загиналите за Родината войници от с. Комощица, Ломска

околия, във воините 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г., намиращи се от двете страни на входа
на читалище „ Владимир Гаврилов Ваков” – 1898, село Комощица,, ул. Ломска № 1 ,
община Якимово;
-

паметна плоча на геройте от воините 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г.,

намираща се в бивше ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” – сегашен филиал на ЦДГ ”Слънчице”,
в с. Якимово, община Якимово;
-

паметна плоча на убитите войници от с. Прогорелец, Ломска околия през

войните, намираща се в черква „ Свети Възнесение Господне”, ул. Славянска „№ 8, с.
Якимово, община Якимово;
2. Кметовете на общините Чипровци и Вълчедръм до 20.08.2013 г. да изготвят и
представят в областна администрация-Монтана подробна количествено-стойностна сметка
придружена с обяснителна записка, за паметниците в с. Железна, с. Превала, с. Игнатово,
с. Септемврийци и с. Златия, за които има искания за финансиране извършването на
ремонтни и възстановителни дейности.
3. До 01.08.2013 г. писмено да се информират всички кметове на общини от област
Монтана за реда и начина за изготвяне на необходимите документи при кандидатстване
пред

областна

комисия

„Военни

паметници”

за

финансиране

на

ремонтни

и

възстановителни дейности на паметниците или изграждане на нови такива.
4. Областна комисия „Военни паметници” да изготви годишен календар за
чествания през второто полугодие на 2013 г., свързани с юбилеи от исторически събития за
освобождението на България и в памет на загиналите герои, а до края на календарната
година да се изготви календар и за 2014 г.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Анатолий
Младенов – областен управител на област Монтана.
ИВАН ТОДОРОВ

Водещ протокола:

Секретар на

инж. Стилиян Стоянов

Областна комисия “Военни паметници”

Главен специалист ОМП

към Областния управител на област Монтана

в дирекция АПОФУС в областна
администрация Монтана
25.07.2013 г.

