РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ПРОТОКОЛ

от заседание на Областна комисия ”Военни паметници”
състояло се на 22.11.2016 г., 10 часа, в Областна администрация Перник,пл.”Св.Иван
Рилски 1”,зала Струма

Днес, 22.11.2016 г. от 10 часа, зала Струма, находяща на партерния етаж на
Областна администрация - Перник се проведе второто за 2016 г. заседание на
Областната комисия „Военни паметници”, на което присъстваха:

Председател: д-р Александър Александров – Областен управител на област
Перник
Зам.-председател: инж.Валентин Димитров - Заместник областен управител на
Област Перник
Секретар: Петко Петков – Главен специалист ОМП
Екатерина Петрова – Главен експерт „Регионално развитие“
Марчела Василева – Мл. експерт „Регионално развитие“
Гергана Първанова - Исторически музей,гр.Радомир
Венцислава Крумова - Регионален исторически музей,гр.Перник
Камен Ангелов - Военноинвалид
Юлиана Ефремова – Община Перник
Любомир Лазаров - ОбЛС на СОСЗР- Перник
Наталия Първанова - Община Брезник
Виктор Викторов - кмет на с. Драгичево
Евгени Евгениев - кмет на с. Люлин

Заседанието бе открито в 10 часа от председателя на Областната комисия
„Военни паметници” д-р Александър Александров - областен управител на област
Перник. След като се установи наличието на кворум от присъстващите членове на
Областната комисия „Военни паметници” , бе пристъпено към дискусия на основните
точки по дневния ред:

1. Откриване на заседанието
2. Отчет на дейността на Областна комисия „Военни паметници” за 2016 г.
3. Други
4. Закриване на заседанието

На представителите на институциите предварително бе раздаден дневният ред
за провеждане на заседанието. Д-р Александров попита членовете на комисията
относно предложения за промени във връзка с така изложения дневен ред на
заседанието. Членовете на комисията нямаха предложения за промени, следователно
д-р Александров даде думата на г-н Петков да запознае комисията с първа точка
от дневния ред - Отчет на дейността на Областна комисия „Военни паметници” за
2016 г.
Г-н Петков докладва: За своята дейност през 2016 г. ОК „Военни паметници“
изготви годишен план за работа, който бе приет на първото заседание на 01.03.2016
г. На заседанието на комисията бяха представени проектни документи за изграждане
на нови войнишки паметници в с. Люлин и с. Драгичево, община Перник и гр.
Брезник, община Брезник. Комисията разгледа документите и даде положително
становище за изграждането на военните паметници. Документите бяха изпратени за
съгласуване с Министъра на отбраната. Същите бяха одобрени и за паметниците в
селата Люлин /10 497.48 лв./ и Драгичево /5 574.00 лв./ в община Перник бяха
изпратени финансови средства за изграждането им. За паметника в гр. Брезник
Министерството на отбраната даде уверения, че неговото финансиране ще стане през
2017 г. На заседанието се предложиха промени в правилата за работа комисията,
които бяха одобрени от членовете й. Същите бяха съгласувани с Министъра на
отбраната и изпратени обратно в областна администрация.
През месец февруари в Министерството на отбраната бе изпратен календар на
честванията и мероприятията, свързани с военните паметници на територията на
областта, на база заявени такива от общинските администрации.
Зам. областният управител инж. Димитров проведе работна среща през месец
април с архитекта на община Перник, г-н Велинов за определяне на място за
построяване на общ войнишки паметник н загиналите за свобода и независимостта на
България. Арх. Велинов е казал, че община Перник е определила място, но
Министерството на отбраната трябва да помогне с финансирането му.
От община Земен също бе представен списък на военните паметници в тежко
състояние, който бе изпратен в Министерството но отбраната. Финансиране за 2016 г.
за тях не е одобрено.
През месец септември бяха изготвени предложения с мероприятия от област
Перник, които да бъдат включени в Националния план на честванията за отбелязване
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на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. Заедно със
списъка и количествено – стойностните сметки на военните паметници в тежко
състояние в областта, мероприятията бяха изпратени в Министерството на отбраната.
Той

попита присъстващите за възникнали

въпроси

и

коментари

относно

представеният от него отчет и при липса на такива думата взе г-н Димитров. Той
обясни, че се е състояла среща през месец април с архитекта на община Перник, на
която среща е обсъдено мястото на което ще бъде позициониран войнишкият
паметник в град Перник. Изтъкна нуждата от изготвянето на проект и количествено –
стойностна сметка. Общинският съвет трябва да одобри предложеното място. Той
благодари на кметовете на село Драгичево и село Люлин за изрядното подготвяне на
документацията, на базата на която се изградиха паметниците в селата. Приветства и
община Брезник за активното си участие в процедурата за изграждането на „Арка на
входа на Vти конен полк”, в памет и прослава на загиналите офицери и войници от Vти конен полк в боевете по време на Балканската война, Междусъюзническата и
Първата световна война.
В дискусията се включи г-жа Ефремова, която докладва: Състояла се е среща с
архитекта, на която са обсъждани процедурите за изграждането на паметника. В град
Батановци има изграден войнишки паметник, но той се намира в частна собственост,
идеята е да се извърши преместване, тъй като този паметник вече го има.
Съществува проблем със собственика на имота, който възпира преместването на
паметника.
Премина се към трета точка от дневния ред – други, в която присъстващите
кметове да коментират изградените вече паметници в селата Драгичево и Люлин.
Г-н Викторов – кмет на село Драгичево изказа благодарности към Областна
администрация и Министерство на отбраната за оказаната помощ. Показа снимки на
изградения вече паметник, създаден в памет на 20-те загинали във войните и отново
изказа благодарности.
Г-н Евгениев – кмет на село Люлин също изказа своите благодарности, обясни че
паметникът е напълно завършен, показа снимки, 12 са загиналите във войната от
село Райово и Църнел, обединени по – късно в село Люлин и прочете добавените от
него две изречения в тяхна чест.
Г-н Лазаров докладва: Необходимо е да се състои среща с г-жа Вяра Церовска –
кмет на община Перник, за да се направи конкурс, на който да се разгледа визията
на предстоящия войнишки паметник. Има предложение от негова страна и от страна
на РУО – Перник и Регионалния исторически музей, определени училища да поемат
патронажа на всички паметници на територията на община Перник, за поддръжка и
почистване.

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

Г-н Петков докладва: Състояла се е среща с РУО – Перник на която е определено
да се изпратят на директорите на училищата, на територията на община Перник
писма, с които да се създаде необходимата организация за почистване на
паметниците. Ще се провери докъде се е стигнало с тази процедура от страна на РУО
– Перник и ще се уведомят членовете на комисията до края на месеца. Има регистър
на военните паметници на електронната страница на Областна администрация, в него
са включени всички паметници на територията на областта, категоризиращи се като
военни. За да бъдат включени в съответния регистър двата паметника, изградени в
селата Люлин и Драгичево, е необходимо е община Перник да предостави на
Областна администрация пет снимки, от които да се вижда местоположението на
паметниците и тяхната визия. Г-н Петков се обърна с молба към г-жа Ефремова, ако е
възможно да се организира среща с архитекта на община Перник, за да се разгледа
визията на бъдещия войнишки паметник. По този начин ще се кандидатства в
Министерството на отбраната за отпускане на финансови средства на два пъти – за
проекта и за изграждането на паметника. Това е по – добрият вариант за отпускане
на финансови средства, ако се кандидатства на два етапа.
Г-жа Ефремова се обърна към г-н Лазаров с обяснение, че община Перник
отговоря за директорите на детските градини, на територията на област Перник ,
отговорност за директорите на училищата носи РУО – Перник. В тази връзка тя
сподели, че някои от младежките организации са изявили желание за осиновяване на
паметници, както и за основаване на алея на паметниците, които инициативи са в
процес на решение.
Д-р Александров коментира необходимостта от свикване на извънредно
заседание, ако се налага. Той благодари на присъстващите и допълни, че с общи
усилия и добра комуникация поставените цели ще бъдат постигнати. След което
закри заседанието.
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