РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Ловеч
ДО
Г-ЖА инж. ВАНЯ СЪБЧЕВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ДОКЛАД
от Пламен Вълков
Главен експерт ОМП в дирекция АПОФУС
Относно: Дейността на Областна комисия „Военни паметници“ през 2018 г.
Областна комисия „Военни паметници“ е създадена на основание чл. 32, ал. 1 от
Закона за администрацията и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници.
Поименният състав на комисията е актуализиран със заповед №РД-07-195/21.11.2017 г.
Основните задачи на комисията са да оказва съдействие по издирване, проучване,
опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на военни паметници, да води
регистър и картотека на военните паметници в областта, да координира изпълнението на
дейностите по Закона за военните паметници от общини, физически и юридически лица,
граждански комитети и др.
През отчетната 2018 г. Областната комисия „Военни паметници“ е провела поредица
от работни срещи, свързани с инициативата за издаване на „Албум с военните
паметници, намиращи се на територията на област Ловеч“, както и такива относно
финансиране на дейностите по опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на
военните паметници, регламентирани в глава шеста на Закона за военните паметници.
Във връзка с последното, изпратени указания до гр. Троян, гр. Летница, гр. Луковит, с. Г.
Сливово и с. Сопот.
Актуализиран регистър и картотека на паметниците в областта, същият изпратен в
МО. Изготвен списък на ремонтираните през годината ВП.
В изпълнение на писма №№20-40-21/09.01.2018 г. и 20-01-56/23.07.2018 г. на
Министерство на отбраната, Дирекция „Социална политика“ изготвени списъци с
приоритетните обекти и дейности за финансиране през 2018 г. В резултат на последното
отпуснати средства за ремонт на ВП по ПМС 253/22.11.2018 г. на общините Ловеч,
Летница и Луковит.
Няма непроведени планирани заседания и неразгледани въпроси.
Цялата информация за дейността на комисията се публикува на интернет страницата
на Областна администрация Ловеч.
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