ПРОТОКОЛ
Днес, 11.12.2012 г. (вторник), в изпълнение на годишния план на Областна
администрация – Монтана за работа по отбранително-мобилизационна подготовка през
2012 г. и писмо изх. № ОКД-54-6-(1)/28.11.2012 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 на тема – „Състояние на военните паметници и паметни
плочи в област Монтана и проведени мероприятия през 2012 г. от местната изпълнителна
власт за тяхното поддържане и възстановяване”.
От официално поканените 22 членове на Областната комисия “Военни паметници” в
заседанието взеха участие 12 души.
Заседанието официално беше открито от секретаря на Областната комисия “Военни
паметници” и главен секретар в областна администрация - Монтана г-н инж. Иван Тодоров.
Същото премина при следния дневен ред:
1. Откриване на заседанието – 10.30 – 10.35 ч.
2. Изслушване доклади от представителите на съответните общини в област
Монтана, включени в състава на Областна комисия „Военни паметници” към областния
управител на област Монтана за:
-

състояние на военните паметници и паметни плочи в общината и посочване

конкретно на намиращите се в лошо състояние и нуждаещи се от извършването на
ремонтно-възстановителни дейности;
-

предложения

за

финансиране

на

ремонтно-възстановителни

дейности

на

паметниците (паметните плочи), намиращи се в лошо състояние.
3. Дискусии по представените доклади – 11.20 – 11.40 ч.
4. Внасяне и обсъждане на предложения и проект на решения от членовете на
Областната комисия за работата й през 2013 г. по поддържането и възстановяването на
военните паметници и паметни плочи – 11.40 – 11.55 ч.
5. Гласуване на предложения и проект на решения – 11.55 – 12.00 ч.
5. Закриване на заседанието – г-н Иван Тодоров – секретар на Областна комисия
„Военни паметници” - 12.00 – 12.05 ч.
(По време на докладите по т. 2 от дневния ред се извърши презентация на всички
паметници и паметни плочи, намиращи се с лошо състояние и нуждаещи се от ремонтновъзстановителни дейности, съгласно информация на представителите на съответните
общини, в изпълнение на писмо рег. № 20-26-963/23.10.2012 г. (вх. № ОКД-545/25.10.2012 г.) на министъра на отбраната на Р България).
След откриване на заседанието и обявяване на дневния ред, бяха представени
докладите от представителите на общините, както следва:
Община Лом – г-н Милко Христов, началник на отдел в община Лом
Община Лом съвместно с Министерството на отбраната на Република България
работи по проект за осигуряване на обществен достъп до военния паметник, издигнат в
памет на загиналите герой в Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и
Общоевропейската войни, намиращ се на територията на бившата казарма (под.32000 – гр.
Лом), като целта на проекта е преместване на оградата на войсковия район на вътре, така
че пространството около паметника да бъде достъпно за гражданската общественост.

Със съдействието на министерството на отбраната през лятото на 2012 г. е
извършено почистване в района на паметника, като на 21.11.2012 г. официално е почетена
паметта на загиналите воини, чрез честване на „100 години от началото на Балканската
война”.
По предварителни разчети са необходими около 20 000 (двадесет хиляди) лв. за
реализиране на проекта и реставрацията на паметника, като облагородяване на зелените
площи около него ще бъдат за сметка на община Лом.
Останалите паметници в общината са в добро състояние.
Община

Вълчедръм

–

г-жа

Венера

Андренска,

главен

експерт

„Образование, култура и спорт” в дирекция УРИПЕ в община Вълчедръм
В община Вълчедръм има 5 паметника, от които 3 се намират в лошо състояние и 2
в задоволително състояние и се нуждаят от извършване на ремонтно-възстановителни
дейности, както следва:
-

паметник, намиращ се в източната част на с. Игнатово в района на местността

„Панаира”, издигнат в памет на загиналите войни през 1912 – 1913 г. По предварителни
разчети са необходими около 300 лева за възстановяването му;
-

монумент, намиращ се в централната част на с. Септемврийци, издигнат в

памет на загиналите във войните. По предварителни разчети са необходими около 2 800
лева за възстановяването му;
-

2 бр. паметници, намиращи се на площада и до кметството на с. Златия,

издигнати в памет на загиналите във войните през 1912, 1913, 1915 и 1918 г. По
предварителни разчети са необходими около 2 600 лева за възстановяването им.
Общо необходимата сума за извършване на ремонтно-възстановителни дейности
на посочените по-горе паметници е около 5 700 лв.
За паметника, намиращ се в центъра на с. Разград, издигнат в памет на загиналите
във войните, община Вълчедръм ще финансира със собствени средства в размер 2 800 лв.
извършването на ремонтни и възстановителни дейности.
Община Чипровци – г-жа Неда Христова, главен експерт „Хуманитарни
дейности” в дирекция ФСД в община Чипровци
В община Чипровци има 2 паметника, които се намират в лошо състояние и се
нуждаят от извършване на ремонтно-възстановителни дейности, както следва:
-

паметник, намиращ се в центъра на с. Превала, издигнат в памет на

загиналите войни през 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г. Конструкцията на същия е
разместена от корените на дървета, намиращи се в близост до него и се нуждае от
демонтиране и повторен монтаж. Бетонната настилка около паметника е напукана и
буквите се нуждаят от освежаване. По предварителни разчети са необходими около 1 634
лева за възстановяването му, като ценообразуването е извършено от местен скулптор;
-

паметник, намиращ се в двора на бивше начално училище в с. Железна,

издигнат в памет на загиналите във войните през 1912 – 1918 г. Същият се нуждае от
ремонт. Бетонната

основа се руши. Паднали са два елемента от конструкцията и се

намират в близост до паметника. Надписите се нуждаят от освежаване. По предварителни
разчети са необходими около 1 824 лева за възстановяването му, като ценообразуването е
извършено също от скулптор.
Общо необходимата сума за извършване на ремонтно-възстановителни дейности на
посочените паметници е около 3 500 лв.

Община Берковица – г-жа Галя Николова, главен специалист „Култура и
спорт” в в община Берковица
Военните паметници на територията на общината се поддържат в добро състояние.
За тяхното поддържане и почистване на районите около тях се използват човешки ресурси,
предоставени на общината чрез дирекция „Бюро по труда” – Берковица.
Община Медковец – г-жа Райка Борисова, служител в община Медковец
Военните паметници на територията на общината се поддържат в много добро
състояние, за което е създадена организация от кмета на общината.
След приключване на докладите от представителите на съответните общини
участващите в заседанието преминаха към дискусия, както следва:
Регионален исторически музей – Монтана, г-жа Уляна ДаракчийскаГеоргиева - директор на музея
Общият извод от наблюденията ми е, че войнишките паметници и паметни плочи,
намиращи се на територията на област Монтана се намират в добро състояние, с много
малки изключения.
Следва да се отбележи, че поддържането им се извършва и чрез прякото участие
на младите хора, основно учащите се в основните и средни училища.
В областта има само една община – Георги Дамяново, която до момента не е подала
положителна информация в областната комисия „Военни паметници” за наличието на
такива, въпреки че местни жители от отделни населени места в общината изказват
противоположно мнение.
Областен военен отдел – Монтана, подполковник Стефчо Велин - началник
на отдела
На областния военен отдел е възложена задача от министъра на отбраната на
Република България да извършва дейности по поддържането на 2 паметника, които се
намират в гр. Монтана.
Отделът осъществява постоянна координация с ръководствата (управителните
съвети и дружества) на областните родолюбиви съюзи и общините от областта, по въпроси
свързани с войнишките паметници и паметни плочи.
Областен съюз на офицерите и сержантите от запаса, о.р. полк. Павел
Павлов – председател на областния управителен съвет на съюза
Беше

поставен

въпрос

към

Областната

комисия,

относно

получаване

на

информация от община Чипровци във връзка с предстоящо намерение на жителите в с.
Бели мел, община Чипровци за изграждане на паметник в селото в памет на загинал
опълченец.
Областен съюз на ветераните от воините, инж. Димитър Тихолов –
председател на областния управителен съвет на съюза
Областния съюз на ветераните от воините няма делегирани права да извършва
ремонтни и възстановителни дейности свързани с войнишките паметници.
Съюзът оказва само съдействие при необходимост и по-скоро се явява инициатор
за провеждане на отделни мероприятия.
Има паметници в област Монтана, чийто надписи не се прочитат, поради заличени
символи и букви, в следствие на продължило с годините негативно влияние на
атмосферните условия, не извършвани възстановителни дейности или пък не качествено
изпълнение при строително-монтажните работи.

Моето лично наблюдение е, че министерството на отбраната трудно съгласува
осигуряването на финансови средства за поддържането на войнишките паметници.
За националното честване във връзка с „100 годишнината от началото на
Балканската война” бяха предвидени за извършване на отделни дейности и мероприятия
общо около 600 000 лева, като за област Монтана също е отпусната известна сума.
Не добре се познава методиката и реда за планиране, заявяване и отпускане на
финансови средства, необходими за поддържане, възстановяване или изграждане на
войнишки паметници и паметни плочи.
Общините

следва

ежегодно

да

изготвят

проектно-сметна документация за

извършване на ремонтно-възстановителни дейности на съответните паметници, намиращи
се в лошо състояние, която се изпраща до министъра на отбраната за съгласуване, чрез
областната комисия „Военни паметници”, като последната се произнася със становище,
след разглеждане на свое заседание на всички предоставени й документи .
Областната комисия „Военни паметници” към областния управител на област
Монтана има за цел да оптимизира и координира взаимодействието в рамките на
законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите
на местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане
на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници на територията на
областта, а не да финансира дейностите и мероприятията свързани с тях, но може да
извършва контрол на усвояването на разрешените средства на съответната община.
Г-н Тихолов информира присъстващите, че чрез централния съюз на ветераните от
воините се набират доброволни средства за изграждане на паметник на генерал Владимир
Стойчев - офицер от Българската армия, генерал-полковник, военен, политически и
спортен деец, участвал в Балканската (1912-1913 г.), Първата световна война (1914-1918
г.) и Втората световна война (1944-1945 г.
Областна администрация – Монтана, инж. Стилиян Стоянов – главен
специалист „Отбанително-мобилизационна подговка” в дирекция АПОФУС
В отговор на въпрос на г-жа Уляна Даракчийска-Георгиева - директор на
регионалния исторически музей – Монтана, относно не обявени военни паметници за
община Георги Дамяново, област Монтана, в областния регистър и картотека на военните
паметници в област Монтана, г-н Стоянов сподели:
Областния регистър и картотека „Военни паметници” е приет на проведено през м.
октомври 2012 г. редовно заседание на Областна комисия „Военни паметници” към
областния управител на област Монтана.
Военните паметници и паметни плочи се обсъдиха от комисията индивидуално по
общини, а в тях по населени места, като за всеки паметник или паметна плоча беше
разгледан наличния снимков материал, анкетна карта и приложение № 1, съгласно
предоставената информация от общините.
От общо 109 регистрирани паметника и паметни плочи в областния регистър,
комисията одобри и взе решение да останат 83, като останалите 26 да бъдат извадени от
областния регистър, поради факта че не отговарят на условието да бъдат регистрирани,
като войнишки паметници.
Паметниците на община Георги Дамяново, област Монтана бяха напълно извадени
от областния регистър, поради факта, че увековечават събития от Септемврийското
въстание през 1923 г. и партизанското движение от 1944-1945 г. и са в не съответствие с
чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за военните паметници.

В последствие се получи официално писмо от кмета на община Георги Дамяново д о
областния управител на област Монтана, според което в общината няма военни паметници.
След приключване на дискусията, бяха внесени за гласуване предложения и проект
на решения от присъстващите.
След проведено гласуване, Комисията
Р Е Ш И:
1. Всички общини от област Монтана да изпратят актуална информация до
областния управител на област Монтана за наличието на всички паметници и паметни
плочи на територията им, като за новооткритите да се изготвят анкетни карти придружени
със снимков материал, които да бъдат допълнително преразгледани от областната комисия
„Военни паметници” и включени в областния регистър и картотека при необходимост.
Срок: февруари 2013 г.
2. Областната комисия „Военни паметници” към областния управител на област
Монтана да оказва незабавно съдействие на общините, които са изготвили и изпратили до
областния управител проектно-сметна документация за изграждане или извършване на
ремонтно-възстановителни работи на войнишки паметници, за които планираните целеви
средства в общинския бюджет са недостатъчни.
Срок: постоянен
3. Да се обяви на интернет страницата на областна администрация – Монтана
номера на сметката за доброволно набиране на средства за изграждане на паметник на
генерал Владимир Стойчев.
Срок: 28.12.2012 г.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Иван Тодоров,
главен секретар в областна администрация – Монтана.
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