ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна комисия „Военни паметници”, проведено на 19.11.2012 г.
Днес 19.11.2012 г. се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници”
(ОКВП). Присъстваха 16 от членовете на комисията, съгласно приложения присъствен
лист.
Заседанието беше открито от г-н Сашо Данков – зам. областен управител, който
предложи следния дневен ред:
1. Представяне на Областен регистър “Военни паметници“ за утвърждаване.
2. Други
Със 16 гласа “за”, без “против” и “въздържал се” Комисията, прие предложения дневен
ред.
По точка 1 Г-н Бисер Бъчев представи Областен регистър «Военни паметници» като
подчерта, че след предходното му през 2010 г. на 5.10.2012 г. е открита нова паметна
плоча в с. Дойренци, което е отразено сега.
Г-жа Поля Върбанова отбеляза, че Регистъра е отворен и по всяко време може да бъде
допълван, като предложи да преминем към гласуване за предложението за
утвърждаване на Областен регистър „Военни паметници“.
След проведеното гласуване ОКВП със 16 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”

РЕШИ:
Утвърждава Областен регистър „Военни паметници“ за Област Ловеч.
Г-н Иво Антонов отбеляза, че е събрана пълна и актуална информация за военните
паметници в Област Ловеч и това ще им позволи да я включат в Националният
регистър „Военни паметници“. Старият национален регистър е свален, поради наличие
на много пропуски и след попълване на областните регистри отново ще бъде на
страницата на МО. Той даде препоръка по възможност Областния регистър “Военни
паметници“ също да се публикува на страницата на администрацията.
Във връзка с честване на 100 г. от Балканската война са отпуснати средства за
мероприятия на областите, където са водени военни действия и се очаква през 2013 г.
да се отпуснат средства и за областите в Северна България. Необходимо е общините да
подготвят количествено-стойностни сметки за паметниците, които се нуждаят от
ремонт, за да се разгледат от ОКВП. Той препоръча да се търсят и частни дарители,
каквито са братя Диневи, за осигуряване на необходимите средства.
По т. 2 Други - не се направиха предложения и изказвания.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
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