ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ МОНТАНА
______________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
Днес 13.12.2013 г. (петък), в изпълнение на годишния план на Областна
администрация – Монтана за работа по отбранително-мобилизационна подготовка през
2013 г. от 10.30 ч. в голяма заседателна зала на Областна администрация – Монтана се
проведе редовно заседание на Областна комисия „Военни паметници” към областния
управител на област Монтана.
В заседанието взеха участие 14 длъжностни лица от общо 23 по списък, от които 4
от областна администрация Монтана, 2 председатели на областните управителни съвети на
съюза на ветераните от воините и съюза на офицерите и сержантите от запаса, 1 от
регионален исторически музей – Монтана и 7 представители на общини от област Монтана,
членове на Комисията.
Същото беше официално открито от г-н Анатолий Младенов - областен управител
на област Монтана и председател на Областна комисия „Военни паметници” – Монтана,
което премина при следния дневен ред:
1. Презентация, обсъждане и приемане на проект на Правила за работа на Областна
комисия „Военни паметници” към областния управител на област Монтана.
2. Обсъждане на предложение на кмета на община Георги Дамяново, област
Монтана за допълнително включване в областния регистър и картотека „Военни паметници”
на 3 паметни плочи, увековечаващи паметта и героизма на загиналите воини във войните
от 1912-1913 г. и 1915-1918 г., съгласно писмо вх. № ОКД-54-5-(10)/19.09.2013 г. на
кмета на общината до областния управител на област Монтана.
3. Обсъждане на искания на кметовете на общините Вълчедръм и Чипровци до
областния управител на област Монтана за финансиране извършването на ремонтни и
възстановителни

дейности на военни

паметници, намиращи се на територията на

съответните общини, съгласно писма вх. №№ ОКД-54-5-(9)/22.08.2013 г. и ОМП-0429/19.08.2013 г., както следва:
Община Вълчедръм
– за паметника намиращ се в с. Игнатово, източната част на селото в района на
“Панаира”, издигнат в памет на загиналите във войната през 1912 г.;
- за паметника намиращ се в с. Златия, на площада на селото – издигнат в памет
на загиналите във войните през 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г.;
- за паметника намиращ се в с. Златия, до кметството – издигнат в памет на
загиналите във войните през 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г.;
- за паметника намиращ в с. Септемврийци, в централната част на площада –
издигнат в памет на загиналите в Балканската, Първата световна и Втората световна война.
Община Чипровци
- за паметника намиращ се в с. Железна, в двора на бившето начално училище –
издигнат в памет на загиналите във войните през 1912 -1918 г.;
- за паметника намиращ се в с. Превала, в центъра на селото – издигнат в памет на
загиналите за родината от с. Превала във войните през 1912 - 1913 г. и 1915 - 1918 г.

4. Разглеждане и обсъждане на допълнителни въпроси, възникнали в процеса на
провеждане на заседанието.
По т. 1 от дневния ред г-н Стилиян Стоянов – главен специалист ОМП в дирекция
АПОФУС в областна администрация Монтана представи пред присъстващите проект на
Правила за работа на Областна комисия „Военни паметници”, предварително изпратени с
писмо на областния управител до членовете на Комисията за мнения и предложения.
В процеса на обсъждане на Правилата за работа бяха направени предложения за
изменение и допълнение на отделни текстове, както следва:
От г-н Анатолий Младенов, областен управител на област Монтана
- в раздел ІІІ, чл. 4 текста «Комисията провежда редовни заседания, при
необходимост и извънредни такива. Заседанията се свикват от Председателя” да придобие
следната редакция «Комисията провежда редовни заседания, при необходимост и
извънредни такива. Заседанията се свикват от Председателя или от заместник
председателя, при отсъствие на Председателя”
- в раздел ІІІ, чл. 5 текста « Извънредните заседания се свикват от Председателя
на Комисията или от заместник – председателя” да придобие следната редакция
«Извънредните заседания се свикват от Председателя на Комисията или от
заместник – председателя, при отсъствие на Председателя.”
- в раздел ІІІ, чл. 6 текста «Редовни заседания се провеждат 2 – 3 пъти в
годината, като за датата на предстоящото заседание на Комисията членовете се уведомяват
10 (десет) дни предварително с писмо-покана” да придобие следната редакция «Редовни
заседания се провеждат не по-малко от 2 пъти в годината, като за датата на
предстоящото заседание на Комисията членовете се уведомяват 10 (десет) дни
предварително с писмо-покана.”
- в раздел ІІІ, чл. 9 текста «Гласуването в Комисията е лично и явно” да придобие
следната редакция «Гласуването в Комисията е лично и явно. При отсъствие на
титуляра,

член

на

Комисията,

съответния

ръководител

писмено

уведомява

Председателя на Комисията за своя заместник (представител), упълномощен от
него.”
Внесените предложения след обсъждане и проведено гласуване от присъстващите
бяха приети.
По т. 2 от дневния ред Комисията обсъди предложението на кмета на община
Георги Дамяново, област Монтана за допълнително включване в областния регистър и
картотека „Военни паметници” на 3 паметни плочи – 2 в с. Гаврил Геново и 1 в с. Георги
Дамяново, увековечаващи паметта и героизма на загиналите воини във войните от 19121913 г. и 1915-1918 г., съгласно писмо вх. № ОКД-54-5-(10)/19.09.2013 г. на кмета на
общината до областния управител на област Монтана.
Предоставените снимков материал и анкетни карти на паметните плочи бяха
презентирани от г-н Стилиян Стоянов.
След проведено гласуване Комисията взе решение същите да бъдат включени в
областния регистър и картотека „Военни паметници”, съгласно изискванията на Закона за
военните паметници, като за паметната плоча изградена на стената на чешмата в с. Гаврил
Геново кмета на община Георги Дамяново допълнително да изпрати до областния
управител на област Монтана анкетна карта.
По т. 3 от дневния ред Комисията подробно разгледа исканията на кметовете на
общините Вълчедръм и Чипровци до областния управител на област

Монтана за

финансиране

извършването

на

ремонтни

и

възстановителни

дейности

на

военни

паметници, намиращи се на територията на съответните общини, съгласно писма вх. №№
ОКД-54-5-(9)/22.08.2013 г. и ОМП-04-29/19.08.2013 г.
Бяха предоставени необходимите количествено-стойностни сметки и обосновки
(обяснителни записки) за необходимостта за извършване на ремонтно-възстановителни
дейности на военните паметници, както следва:
В община Вълчедръм
Ø

за паметника в с. Игнатово, издигнат в памет на загиналите воини в

Балканската война през 1912 г. заявените средства са в размер на 348,00 лв., без ДДС;
Ø

за паметника намиращ се на площада в с. Златия, издигнат в памет на

загиналите воини във войните

1912 - 1913 г. и 1915 – 1918 г. заявените средства са в

размер на 2 439,96 лв., без ДДС;
Ø

за паметника намиращ се до административната сграда на кметството в с.

Златия, издигнат в памет на загиналите воини във войните 1912 - 1913 г. и 1915 – 1918 г.
заявените средства са в размер на 260,12 лв., без ДДС;
Ø

за паметника намиращ се в централната част на площада в с. Септемврийци,

издигнат в памет на загиналите воини в Балканската, Първа и Втора световна война
заявените средства са в размер на 3 030,46 лв., без ДДС.
Общо необходимата сума за извършване на ремонтни дейности е – 6 078,54 лв.
без ДДС.
След проведено гласуване Комисията взе решение заявените средства да се
отпуснат от резерва на Републиканския бюджет на община Вълчедръм, като за целта
областния управител на област Монтана да изпрати мотивирано становище до министъра на
финансите с копие до министъра на отбраната на Република България.
В община Чипровци
Ø

за паметника намиращ се в с. Железна, в двора на бившето начално училище

издигнат в памет на загиналите във войните през 1912 -1918 г. заявените средства са в
размер на 1 824, 60 лв., без ДДС;
-

за паметника намиращ се в с. Превала, в центъра на селото, издигнат в памет на

загиналите за Родината от с. Превала във войните през 1912 - 1913 г. и 1915 - 1918 г.
заявените средства са в размер на 1 634, 95 лв., без ДДС;
Общо необходимата сума за извършване на ремонтни дейности е – 3 459,55 лв.
без ДДС.
След проведено гласуване Комисията взе решение заявените средства да се
отпуснат от резерва на Републиканския бюджет на община Чипровци, като за целта
областния управител на област Монтана да изпрати мотивирано становище до министъра на
финансите с копие до министъра на отбраната на Република България.
По т. 4 от дневния ред бяха г-н Димитър Тихолов - председател на областния
управителен съвет на съюза на ветераните от войните предложи:
Ø

общините предварително да залагат в собствените си бюджети средства за

поддържане на военните паметници и паметни плочи;
Ø

на сайта на областна администрация – Монтана да се публикуват:

·

„Проект на План – програма на централния управителен съвет на Съюза на

ветераните от войните на България за позготовка и честване на 70 годишнината от Втората
световна война и победата над хитлепофашизма 2013 – 2015 г.;
·

номера (IBAN) на набирателната сметка открита от централния съвет на СВВБ

в БАНКА – ДСК за доброволно събиране на средства за построяване на паметник на
генерал Владимир Стойчев – командир на 1-ва Българска армия по време на Отечествената
война;
·

списък на загиналите от област Монтана участвали в Отечествената война

1944 – 1945 г., изготвен от областния управителен съвет на СВВБ.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Анатолий
Младенов – областен управител на област Монтана.
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