ПРОТОКОЛ
от заседание на Инициативен комитет за честване на 100 г. от Балканската
и Междусъюзническата война на 02.10.2012 г.
Днес 02.10.2012 г. се проведе заседание на Инициативен комитет за честване на 100 г.
от Балканската и Междусъюзническата война. Присъстваха 17 членовете на комисията,
съгласно приложения присъствен лист.
Г-жа Ваня Събчева - председател на комисията, откри заседанието и предложи следния
дневен ред:
1. Съгласуване на предложениe за провеждане на мероприятия във връзка с
честване на 100 г. от Балканската и Междусъюзническата войни
2. Други
Предложения не се направиха.
Със 17 гласа “за”, без “против” и “въздържал се” Комисията, прие предложения дневен
ред.
По точка 1 Съгласуване на предложениe за провеждане на мероприятия във
връзка с честване на 100 г. от Балканската и Междусъюзническата войни
Г-жа Събчева заяви, че както на всички е добре известно през настоящата година ще
се проведат чествания в цялата страна като акцента е в областите, на чиято територия
са провеждани бойни действия. Считам, че наш дълг е да отдадем необходимата почит
и признателност към всички участници в Балканската и Междусъюзническата войни.
Не са малко загиналите от различните населени места в областта. Израз на
признателността към тях са и издигнатите паметници и поставени паметни плочи.
Предлагам да обсъдим идеята за организиране на фотоизложба от снимки и документи,
посветени на Балканската и Междусъюзническата войни. Същата може да бъде
изложена първоначално във фоаето на Областна администрация и след това да бъде
представена във всички общини на област Ловеч. Тя изказа увереност, че всички ще се
включат в инициативата и прикани първо представителите на Държавен архив,
Регионална библиотека и Военен клуб да информират с какви документи и др.
материали разполагат и как могат да ги предоставят за реализиране на инициативата.
Г-жа Поля Димова – зам. Кмет на община Троян, съобщи, че в общината вече е
изграден такъв комитет и на 5.10.2012 г. в Музея на народните художествени занаяти и
приложните изкуства ще се открие изложба „100 г. Балканска война“, а на 31.10.2012 г.
ще се проведе беседа с акд. Г. Марков. Тя изрази готовността на общината за
включване в други инициативи.
Г-н Ганко Бенев предложи да бъдат поставени 3 паметни плочи, като за 2 от тях е
осигурено финансиране – на ген. Никифор Никифоров, на ген. майор Димитър Фиков и
на подполк. Георги Векилски. Той постави въпроса и за честване 120 г. от рождението
на ген. Марко Атанасов.
Г-жа Събчева заяви, че за това ще бъде необходимо съгласуване от община Ловеч.
Г-жа Чернева - Държавен архив разполага с множество документи като част от тях
дори са предоставени за националните чествания. Тя предложи таблата да бъдат
поставени на открито с цел да бъдат достояние на повече граждани.
Г-жа Йончева - Регионална библиотека Ловеч ще се включи в инициативата и дори ще
предостави филм, който може да бъде представен в различните общини.
Г-н Бенев предложи да бъдат издадени в книга наградените есета на ученици от област
Ловеч, номинирани в националния конкурс „100 г. Балканска война“.
Г-н Райков, заяви, че този въпрос може да се разглежда след осигуряване на средства
на средства.
Г-н Петков – зам. кмет на община Ловеч предложи всяка община да си награди
учениците, а не да се издава сборник, тъй като не са предвидени средства.
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Г-жа Чернева предложи да се издаде каталог, но се съмнява, че може да се обезпечи
финансово.
Подполковник Маринов, началник на Областен военен отдел гр. Ловеч представи
материали, с които разполагат и предложи да се издаде възпоменателен лист „100 г. от
Балканската и Междусъюзническата войни“.
Г-жа Събчева предложи да се сформира работна група от представители на Държавен
архив, Регионална библиотека, Военен клуб, Областен военен отдел и Областна
администрация, която да избере и подготви материали, които да се представят на
следващото заседание на ИК до края на месец октомври 2012 г.
По т. 2 Г-жа Събчева даде думата на подполковник Маринов, началник на Областен
военен отдел гр. Ловеч да представи „ Нова концепция за доброволния резерв на
въоръжените сили”.
Г-н Никола Петров – председател на д-во „Военноинвалид“ гр. Ловеч връчи почетни
грамоти на г-жа Събчева, полк. Иван Русинов и на подполк. Мариан Петракиев.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Протоколирал:
Поля Върбанова

Председател:
Ваня Събчева
Областен управител
на област Ловеч
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