Одобрявам:
Пенка Николова
Областен управител
на област Ловеч

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 28.02.2017 г.
в зала 101 на Областна администрация - Ловеч
Днес, 28.02.2017 г., от 13:30 ч. в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе
заседание на Областна комисия „Военни паметници“, свикано с писмо ОМ-0672/22.02.2017 г. Заседанието беше открито от г-н Драгомир Кавалски, зам. председател на
Областна комисия „Военни паметници“ и зам. областен управител на област Ловеч.
Присъстваха 13 членове от състава на комисията съгласно приложения присъствен лист.
При направената проверка се установи, че е налице необходимия кворум за провеждане на
заседанието.
Г-н Кавалски предложи за гласуване следния проект на дневен ред:
1. Обсъждане на предложения от общините Троян и Угърчин за включване на паметници в
Областния регистър на военните паметници.
2. Приемане на обосновка за включване на паметника „Арка на свободата“, община Троян в
Областния регистър на военните паметници.
3. Обсъждане на дейностите по издаването на областен каталог на военните паметници.
4. Други.
Секретарят на комисията, г-н Райков, предложи т. 1 от дневният ред да бъде допълнена с
още два паметника – един в с. Крушуна, община Летница и един в с. Дъбен, община
Луковит.
С 13 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” Областна комисия „Военни паметници“ прие
дневния ред.
По т. 1 от дневния ред г-н Кавалски даде думата на секретаря на комисията, г-н Райков.
Той представи пред членовете на комисията предложените паметници за включване в
Областния регистър – паметник в гр. Угърчин и два паметника в община Троян (с. Орешак
и кв. Попишка). Членовете на комисията гласуваха единодушно за вписване на тези военни
паметници в Областния регистър.
Г-н Райков представи паметник в с. Крушуна, община Летница. След станали разисквания
бе решено да се отложи гласуване за вписване на този паметник в Областния регистър и да
се направи допълнително проучване дали той отговаря на изискванията на Закона за
военните паметници.
Секретарят на комисията предложи да бъде отписан от Областният регистър паметникът в
с. Дъбен, община Луковит, поради това, че не отговаря на изискванията на Закона за
военните паметници – посветен е на загинали партизани и ятаци от с. Дъбен. Членовете на
комисията гласуваха за неговото отписване.
По т. 2 от дневния ред г-н Райков запозна присъстващите кое налага отново да се
разглежда включване на паметника „Арка на свободата“ в Областния регистър, след като
веднъж бе приет от комисията.
Г-жа Поля Димова (зам. кмет на община Троян) изказа мнение, че трябва паметникът да
бъде включен в Областният регистър на военните паметници, понеже е изграден в памет на
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участниците във руско-турската война опълченци от бившата Троянска околия, които по
данни от музея са около 70 човека и в Троян няма друг паметник, изграден в тяхна чест.
Г-н Иво Антонов, Министерство на отбраната каза, че в този си вид паметникът не
отговаря на изискванията на Закона за военните паметници и дори областната комисия да
вземе решение за неговото вписване в Областния регистър, в МО няма да позволят той да
бъде вписан в Националния регистър. Г-н Антонов счита, че от община Троян могат да
потърсят проектантът на паметника и с негово разрешение да поставят капсула или паметна
плоча с имената на опълченците от бившата Троянска околия и тогава ще може паметникът
да бъде вписан в Областният регистър.
С 13 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” Областна комисия „Военни паметници“ прие
решение да се отложи гласуване за вписване в регистъра за следващо заседание на
комисията, когато от община Троян изпълнят указаните мерки.
По т. 3 от дневния ред г-н Кавалски даде думата на капитан Дочо Николов, който
представи пред членовете на комисията проект за Областен каталог на военните паметници.
Според него каталога трябва да наподобява музейните издания, който да не е в голям
тираж, но да е изработен от качествени материали.
Г-н Иво Антонов каза, че през м. март ще заседава комисията по отбелязване на 100
години от Първата Световна война и там той ще настоява този проект за каталог да бъде
финансиран, което ще позволи неговото издаване. Ако средствата се окажат недостатъчни
ще се наложи и общините да помагат.
Други изказвания не бяха направени и след проведено гласуване с 13 гласа “за”, 0
“въздържал се” и 0 “против” комисията взе решение да се продължат дейностите по
издаване на Областен каталог на военните паметници.
По т. 4 от дневния ред не бяха направени изказвания или предложения.
Г-н Кавалски 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:
Румен Райков
Секретар на Областна комисия „Военни паметници“
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