ПРОТОКОЛ
Днес 15.10.2010 г. в изпълнение на писмо вх. № РД 04 – 61/09.08.2010 г. на
министъра на отбраната на Република България и плана за работа през 2010 г. 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.
Гост на заседанието беше г-н Иво Антонов, главен експерт “Военни паметници” в
дирекция “Човешки ресурси” на министерството на отбраната.
От официално поканени 22 членове на Областната комисия “Военни паметници”
в заседанието взеха участие 14.
По уважителни причини отсъстваха – 2.
По неизяснени причини отсъстваха 6, от които:
- председателят на съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните и в
мирно време г-н Славчо Асенов;
- председателят на съюза на възпитаниците на военните на Негово Величество
училища, Школа за запасни офицери и родолюбивото войнство г-н Цветан Алексиев;
- преставители на общините – Вършец, Георги Дамяново, Чипровци и Якимово.
Заседанието беше официално открито от заместник председателя на Областната
комисия “Военни паметници” и заместник областен управител на област Монтана г-н
Ивайло Алексиев.
Същото премина при следния дневен ред:
1 .Встъпително слово на представителя на Министерството на отбраната на Р
България, член на областната комисия „Военни паметници” към Областния управител г-н
Иво Антонов.
2.Преглед на областния регистър чрез мултимедия по общини и населени места,
по анкетни

карти и снимков материал на военните паметници и паметните плочи,

намиращи се на територията на административната област.
3.Гласуване и приемане на областния регистър и картотека на военните
паметници.
4.Обсъждане и определяне на

критериите за

изготвяне на предложения за

обявяване на военни паметници за културни ценности съгласно чл.7, т. 2 от ЗВП и ред
за тяхното актуване.
5.Разглеждане и обсъждане

на предложения от общините

до областната

комисия „Военни паметници” за откриване на нови военни паметници и изготвяне на
проектна документация за заявяване на финансови средства за паметници нуждаещи се
от ремонти и възстановяване.
Представителят на министерството на отбраната г-н Иво Антонов съобщи
пред

участниците в заседанието необходимостта от неговото провеждане, като

основната цел е да се приеме окончателно областния регистър “Военни паметници”,
след което да бъде изготвен в актуализиран вид националния регистър “Военни
наметници” в Министерството на отбраната, като се обяви официално в интернет
страницата на министерството.
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Областния регистър “Военни паметници” се презентира с мултимедия от инж.
Стилиян Стоянов – главен специалист “Отбранително-мобилизационна подготовка” в
дирекция АПОФУС на Областна администрация – 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 до Областна администрация – Монтана.
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
за войнишки паметници и паметни плочи, съгласно Закона за военните паметници.
Паметниците на община с. Георги Дамяново, област Монтана бяха извадени
напълно от областния регистър, поради факта, че увековечават събитията и са
издигнати в памет на загиналите в Септемврийското въстание през 1923 г. и
партизанското движение от 1944 - 1945 г.
Отделни общини не бяха представили в областна администрация – Монтана
анкетните карти и приложение № 1 към тях в електронен вид, което наложи същите да
бъдат сканирани и заложени в електронния вариант на областния регистър.
След проведено гласуване, областния регистър “Военни паметници”
беше окончателно приет от Областната комисия “Военни паметници” към
Областния управител на област Монтана с пълно мнозинство.
След приемането на областния регистър, заседанието продължи с изслушване на
участниците по останалите точки от дневния ред.
Относно актуването на военните паметници и паметни плочи по време на
дебатите областната комисия не можа да вземе окончателно решение.
За изясняване на казуса от правна гледна точка и относно собствеността бяха
поканени да вземат участие в заседанието г-жа Мария Григорова - старши юрисконсулт
в Областна администрация – Монтана и г-жа Мариела Богданова – главен експерт
“Държавна собственост” в дирекция АКРРДС в областна администрация – Монтана.
Директорът на регионалния исторически музей в гр.Монтана г-жа Уляна
Даракчийска, член на Областната комисия “Военни паметници”, направи предложение
да се изготви от всяка община на територията на област Монтана експертна оценка на
историческата и художествената стойност на всеки войнишки паметник и паметна плоча.
Представителят на министерството на отбраната г-н Иво Антонов обяви, че
следва да се поиска официално становище от МРРБ относно определяне собствеността
на войнишките паметници и паметни плочи.
При

необходимост

от

финансиране

за

извършване

на

ремонти

или

възстановяване на военни паметници или паметни плочи общините следва да изготвят
количествено-стойностна сметка, да уведомят официално с писмо министерството на
финансите и съгласуват искането си с Областния управител, като председател на
Областната комисия “Военни паметници”.
След приключване на дебатите Областна комисия “Военни паметници”
Р Е Ш И:
1. До 20.11.2010 г. да се актуализира областния регистър “Военни паметници”
за област Монтана, във вида след проведеното гласуване и окончателното му
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приемане, в който да бъдат включени само одобрените от Областната комисия военни
паметници и паметни плочи.
2. До 30.11.2010 г. Областния регистър “Военни паметници” да се изпрати на
магнитен и хартиен носител в Министерството на отбраната на Р България, дирекция
“Човешки ресурси”.
3. След окончателното му изготвяне, същият да се обяви в интернет – сайта на
Областна администрация – Монтана.
4. При изграждане на нови военни паметници и паметни плочи на територията
на областта или промяна на състоянието им Областната комисия “Военни паметници”
към

Областния

управител

на

област

Монтана

своевременно

да

информира

Министерството на отбраната.
5. Общините не представили анкетни карти на военните паметници и паметни
плочи и приложение № 1 към тях на магнитен

носител, да бъдат незабавно

информирани, като до 10.11.2010 г. изпратят същите в Областна администрация –
Монтана.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше официално закрито.

г-н Ивайло Алексиев (п)

Водещ протокола:

Заместник председател на

инж. Стилиян Стоянов (п)

Областна комисия “Военни паметници”

Главен специалист ОМП

и заместник областен управител

в дирекция АПОФУС

на област Монтана

15.10.2010 г.
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