ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна комисия „Военни паметници”, проведено на 03.07.2012 г.
Днес 03.07.2012 г. се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници”
(ОКВП). Присъстваха 17 от членовете на комисията, съгласно приложения присъствен
лист.
Г-жа Ваня Събчева - председател на Областна комисия „Военни паметници”, откри
заседанието и предложи следния дневен ред:
1. Приемане на Правила за работа на Областна комисия „Военни паметници”
2. Съгласуване на предложениe за ремонт на военни паметници.
3. Информация за честванията във връзка със 100 г. от Балканската и
Междусъюзническата войни
4. Други
Със 17 гласа “за”, без “против” и “въздържал се” Комисията, прие предложения дневен
ред.
По точка 1 Г-н Бисер Бъчев представи проект на Правила за работа на Областна
комисия „Военни паметници”.
Г-жа Събчева даде думата за предложения по Правилата.
Г-н Ганко Бенев предложи в Преходни и заключителни разпоредби да се включи текст,
съгласно който ОКВП да се ангажира с поддържане на военни паметници на загинали
от област Ловеч извън територията на Република България. Предложението не се
гласува, тъй като тези въпроси са от компетенциите на други органи.
Поля Върбанова предложи:
o наименованието на документа да бъде “Правила за работа на Областна комисия
„Военни паметници” – област Ловеч”.
o В чл. 12, изречение ІІ-ро – решенията да се вземат с мнозинство повече от
половината от присъстващите.
o В чл. 13 да отпадне думата “съвещателен”.
o Да отпаднe раздел VI Допълнителни разпоредби, тъй като се отнасят до
задълженията на кметовете на общини по отношение издирване, опазване,
регистриране и др. на военните паметници. Същите въпроси се третират в
Закона за военните паметници и са пряко задължение на органите на местната
власт.
Бисер Бъчев предложи да отпадне текста „съгласуване с министъра на отбраната” в § 1
от Преходни и заключителни разпоредби.
Г-жа Събчева предложи да се гласуват Правилата с предложените промени.
След проведеното гласуване ОКВП със 17 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”

РЕШИ:
Приема Правила за работа на Областна комисия „Военни паметници” – област
Ловеч.
По т. 2 Г-жа Събчева запозна присъстващите с постъпило е искане от община Угърчин
за отпускане на средства за ремонт на Паметник на загиналите в Балканската,
Междусъюзническата и Първата световна войни в с. Драгана, община Угърчин, област
Ловеч. Паметникът е построен през 1956 г. и е с форма на четириъгълна мозаична
пирамида, поставена върху масивен гранитен постамент. Върху страните на
пирамидата са изписани имената на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и
Първата световна войни. В резултат на вредното влияние на атмосферните процеси
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буквите са заличени и са нанесени вреди на самия паметник, поради което е
наложително извършването на ремонт за възстановяване на паметника. Приложени са
3 оферти, а именно:
o за възстановяване на надписите и ремонт само на горната част на паметника на
стойност 1 515.00 лв.
o възстановяване на надписите и ремонт на ремонт на целия паметник на
стойност 3 290.00 лв.
o възстановяване на надписите, ремонт на целия паметник, площадката и оградата
около него на стойност 5 884.00 лв.
Г-жа Събчева предложи на основание чл. 14, ал. 2 и във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за
военните паметници предложи Областна комисия „Военни паметници” – Ловеч да
съгласува предложението за отпускане на средства за ремонт на Паметник на
загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. в с.
Драгана, община Угърчин, област Ловеч в размер на 5 884.00 лв. Същото да бъде
изпратено на Министерство на финансите след окомплектоването му с необходимата
количествено-стойностна сметка.
Други предложения не постъпиха.
След проведеното гласуване ОКВП със 17 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”

РЕШИ:
Съгласува предложението за отпускане на средства за ремонт на Паметник на
загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. в с.
Драгана, община Угърчин, област Ловеч в размер на 5 884.00 лв., което да бъде
изпратено на Министерство на финансите.
По т. 3 Информация за честванията във връзка със 100 г. от Балканската и
Междусъюзническата войни г-жа Събчева информира, че както всички знаем през
настоящата година се чества 100 годишнината от Балканските войни. В Националния
комитет са включени областите, на територията на които са се водили военни действия:
Бургас, Хасково, Кърджали, Смолян, Благоевград и Кюстендил.
Област Ловеч не попада в обхвата на Националния комитет, поради което г-жа Събчева
предложи да бъде сформиран Инициативен комитет за отбелязване на 100 г. от
Балканската и Междусъюзническата войни в област Ловеч. В него да бъдат включени
кметовете на 8-те общини, представители на Регионален исторически музей,
библиотека, държавен архив. В някои от общините на областта вече са сформирани
такива комитети.
Г-н Мариян Петракиев предложи в комитета да бъдат включени и представители на
РИО – Ловеч.
Г-н Пламен Петков информира за работата на община Ловеч във връзка с честванията
като поясни, че предстои приемане на програма за общината.
Г-н Венцислав Маринов предложи в инициативния комитет да се включат и
представители на военните.
Г-жа Събчева предложи всички да направят писмени поименни предложения за
членове на комитета.
По т. 4 Други Г-жа Събчева даде думата на г-н Кирил Петров, който представи
предложение за поставяне на паметна плоча на участниците в Българското опълчение,
загинали в Руско-турската война 1877-1878 г. Инициативният комитет предлага да се
издаде книга за тях и да се постави паметната плоча до тази на загиналите Ботеви
четници, в началото на пътя за парк «Стратеш».
Г-н Пламен Петков – зам. кмет на община Ловеч, заяви подкрепата на общината за
поставяне на такава плоча, като поясни защо не може да се постави там. Той
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предостави информация за предприетите от общината действия с цел завършване на
композицията, която е до подпорната стена, в началото на пътя за парк „Стратеш”,
както и за естеството на възникналите проблеми. През 2011 г. общината е съдействала
за поставянето на плочата на Ботевите четници и е подготвено мястото и за тази. В
последствие се е оказало, че съгласно действащото законодателство за това е
необходимо освен съгласуване с главния архитект и съгласието на автора на
съществуващия там паметник, който за съжаление е починал.
Г-н Мариян Петракиев предложи паметната плоча да се постави в Алеята на загиналите
руски войни.
Г-н Пламен Петков заяви, че община Ловеч ще търси разрешение на въпроса, за да се
постави паметна плоча на загиналите опълченци.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Протоколирал:
Поля Върбанова
Секретар:
Бисер Бъчев

Председател:
Ваня Събчева
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