ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 16.09.2014 г. в
зала 101 на Областна администрация - Ловеч
Днес, 16.09.2014 г., в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе заседание на
Областна комисия „Военни паметници“, свикано с писмо РР-08-1/05.09.2014 г. Заседанието
беше открито от г-жа Поля Върбанова, член на Областна комисия „Военни паметници“ и
директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация - Ловеч. Тя поздрави
присъстващите от името на г-н Милко Недялков, областен управител и председател на
Областна комисия „Военни паметници“, който отсъства поради възникнал неотложен
служебен ангажимент в Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет.
Присъстваха 15 членове от състава на комисията и г-жа Кристина Томова – младши експерт
в Министерство на отбраната – гр. София, г-жа Теодора Ковачева – представител на
Исторически музей – гр. Априлци и г-н Волен Василев – сътрудник на СВВБ – Ловеч
съгласно присъствения лист.
При направената проверка се установи, че е налице необходимия кворум за провеждане на
заседанието.
Г-жа Върбанова предложи за гласуване следния проект на дневен ред:
1. Съгласуване на предложения за изграждане и ремонт на военни паметници.
2. Информация за включване на мероприятия в Националния план на честванията за
2015 г.
3. Други.
Участниците не направиха предложения за допълнения към дневния ред и се премина към
неговото гласуване. С 15 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” Областна комисия
„Военни паметници“ прие дневния ред.
По т. 1 от дневния ред г-жа Върбанова запозна присъстващите с предложенията за
изграждане и ремонт на военни паметници в област Ловеч и даде думата на г-жа Ковачева.
Г-жа Ковачева информира присъстващите, че НД „Традиция“ – РК „34-ти пехотен
троянски полк“ Априлци – Троян и общинска организация на СОСЗР-Троян са внесли
предложение в Министерство на отбраната за изграждане на Паметник на загиналите от кв.
„Попишка“ през войните за освобождение и национално обединение.
Във връзка с това г-н Антонов предложи, за да бъде спазена процедурата, до 23.09.2014 г.
проектът да бъде внесен официално в Областна администрация – Ловеч, която да го
представи заедно с другите предложения.
Г-н Бенев направи предложение за ремонт на паметник в с. Велчево, община Априлци, да
бъде издигната Паметна плоча на загиналите в с. Галата, община Тетевен, както и да се
изгради Паметник на загиналите ловчалии.
Г-н Винев информира присъстващите за възобновяване на процедурата по издигане на
Паметник на загиналите във войните ловчалии 1885-1945 г.
Г-н Антонов поясни, че всяка година ще се правят такива предложения, за които
Министерство на отбраната са планирали финансови средства до 2018 г.
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По т. 1 от дневния ред с 15 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” комисията
РЕШИ:
Приема предложенията за изграждане и ремонт на военни паметници в област Ловеч. В
срок до 23.09.2014 г. /вторник/ община Троян да представи в Областна администрация –
Ловеч проект за изграждане на Паметник на загиналите от кв. „Попишка“, гр. Троян през
войните за освобождение и национално обединение, който да бъде включен към останалите
предложения.
Г-жа Върбанова предложи да се премине към т. 2 от дневния ред: Информация за
включване на мероприятия в Националния план на честванията за 2015 г. Тя запозна
присъстващите с предложенията за мероприятия в област Ловеч и даде думата на г-н
Антонов. Той апелира всички постъпили предложения да се запазят и никое да не се
изключва от списъка.
По повод на едно от мероприятията на община Троян за Възстановка на мобилизационен
военен лагер за прием и окомлектоване на мобилизирани войници от „34-ти пехотен
троянски полк“ за ПСВ, г-н Маринов предложи да се направи корекция, поради факта, че
този полк се е намирал в гр. Ловеч. Поради дублиране е необходимо да се премахне едното
предложение за изложба със снимки и материали за бойния път и историята на „34-ти
пехотен троянски полк“. От важно значение е да бъде включено предложението за
Тържествено честване на 100 години от Дойранската епопея и поясни, че необходимата
сума за реализирането му е на стойност 6 000 лв.
Г-жа Върбанова апелира присъстващите до 25.09.2014 г. да предоставят предложения,
които ще бъдат включени в Националния план на честванията през 2015 г., с финансов
разчет за необходимите средства.
Г-н Антонов отправи предложение да се отсеят мероприятията, които ще бъдат включени в
Националния план, тъй като в съответствие с тях ще бъдат разпределени съответните
министри за присъствие и всичко това ще е публично. Недостатък при планиране на
мероприятия е, че основно се акцентира на изложби, конференции и кръгли маси, а липсва
активното участие на обществеността.
Г-н Гергански заяви, че предложенията на община Угърчин няма да бъдат включени за
финансиране, но да бъдат отразени в Календар на честванията за 2015 г.
По т. 2 от дневния ред с 15 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” комисията
РЕШИ:
Приема предложенията за включване на мероприятия в Националния план на чествания за
2015 г. В срок до 25.09.2014 г. /четвъртък/ общините да предоставят допълнително
финансов разчет за необходимите средства за финансиране на тези мероприятия, които ще
бъдат включени в Националния план.
По т. 3 от дневния ред Г-жа Върбанова предложи на участниците да се изготви Календар
на честванията за 2015 г., в който ще бъдат включени всички предложения за мероприятия
от област Ловеч.
Г-н Антонов информира, че през 2017-2018 г. Министерство на отбраната ще акцентира
върху мероприятия от национален мащаб, каквото е Битката при Дойран.
В заключение г-жа Върбанова допълни, че приветства възможността за финансиране
изграждането на нови паметници, тъй като в Закона за военните паметници са обхванати
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само дейности по поддръжка и ремонт на съществуващи. Според нея трябва да се има
предвид факта, че бившата Казарма в гр. Ловеч е предадена на общината и може да се
използва за възстановки, като се планират други мероприятия, които ще се реализират през
2016 г., 2017 г. и 2018 г.
По т. 3 от дневния ред с 15 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” комисията
РЕШИ:
Да бъде изготвен Календар на честванията за 2015 г., който да бъде включен в Националния
план.
Тя благодари на всички общини за изпратената в указания срок информация, на базата на
която е изготвен списък на военните паметници в тежко състояние, които се нуждаят от
спешен ремонт и предложения за изграждане на нови паметници, както и предложенията за
включване на мероприятия в Националния план на честванията през 2015 г.
Г-жа Върбанова благодари на участниците и ги уведоми, че информация за днешното
заседание и взетите решения ще бъде предоставена на медиите и публикувана на интернет
страницата на Областна администрация Ловеч, след което закри заседанието.

Протоколирал:
Деница Мончева
Член на Областна комисия
„Военни паметници“
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