РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
на Област Перник
ПРОТОКОЛ
От заседание на Областна комисия „Военни паметници”
състояло се на 26.02.2019 г. от 10.00 часа, в Областна администрация Перник,
пл. „Св. Иван Рилски”1Б, в заседателна зала „Струма”

Днес, 26.02.2019г. от 10.00ч. в заседателна зала „Струма” се проведе
заседание на Областна комисия „Военни паметници”, на която присъстваха:
Зам. председател: Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник
Секретар: Петко Петков – Главен специалист „ОМП”
Членове:
Мариана Михайлова – Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация
Перник
Станислава Георгиева – Началник на отдел „Държавен архив” – Перник
Милена Илиева – Директор на общински исторически музей – Радомир
Юлиана Серафимова – Началник на отдел ”Образование, култура, младежки
дейности и духовно развитие”, Община Перник
арх. Екатерина Петрова – Главен експерт „Регионално развитие” в дирекция
АКРРДС, Областна администрация Перник
Емилия Свиленова – Младши експерт „Образование, култура и младежки
дейности” – Община Брезник
Илиян Илиев – Специалист ОМП – Община Ковачевци
Марин Първанов – Старши специалист УК и ОМП – Община Трън
Венцислава Крумова – Директор на РИМ – Перник
Камен Ангелов – Председател на дружество „Военноинвалид” – Перник
Любомир Лазаров – ст. л-т от СОСЗР – Перник
На заседанието присъстваха и поканените:
Румяна Младенова – зам. кмет на община Трън
Арх. Младен Янкулов – главен архитект на община Трън
Соня Евтимова – специалист в отдел „УТ“ в община Трън
Василка Паунова – гл. уредник в Рим – Перник

Иван Лозанов – БАС
Моника Джорджина – представител на сдружение „Трънски глагорец“
Хубен Николов – представител на сдружение „Трънски глагорец“
Методи Петков - представител на сдружение „Трънски глагорец“
Парка Денева - представител на сдружение - Трънско културно-просветно
дружесто „Руй“
Заседанието бе открито в 10.00 часа от зам. председателят на комисията г-н
Иво Иванов, който приветства членовете на комисията и гостите на заседанието.
Той запозна присъстващите с повода за свикване на заседание на Комисията, а
именно инициативата на двете дружеста „Трънски глагорец“ и Трънко културнопросветно дружесто „Руй“ за възстановяване в оргинален вид на паметник
„Слишовска могила“ в с. Слишовци, община Трън.
След като се установи наличието на кворум от присъстващите членове на
Комисията, г-н Иванов отри заседанието. Членовете и гостите бяха запознати с
дневния ред на здаседанието, като се даде възможност за допълването му с
допълнителни точки за разглеждане. Такива не бяха предложени и г-н Иванов
предложи за гласуване на дневния ред. Той бе приет.
Г-н Иванов предостави думата на представителите на сдружение „Трънски
глагорец“ да споделят идеята си за паметника „Слишовска могила“.
От името на сдужението се изказа неговия председател Хубен Николов, които
сподели, че идеята е да се възстанови в първоначалния вид паметника, както е бил
изграден с доброволен труд от трънчани в самото начало на тридесетте години, да го
въстановим като камбанна кула, да въстановим тази прекрасна синволика, която по
своя смисъл е двойна, паметника е бил замислен като войнишки, който да почете
жертвите, които трънчани са дали до този момент, както ѝ да напомня на
откъснатите наши сънародници от Ньойския договор останали отвъд граничната
бразда, че те не са забравени, че България и трънчани ги мислят и се надяват те по
същия начин да не забравят своята Родина. Г-н Николов разказа за спомените си за
Трънския партизански отряд и за началото на идеята за възстановяване на
паметника и

за запазването на

синволиката на паметника.

Той

сподели и

предложението на дружествата да се изгради нов постамет, на който да има
възможност да се монтира статуята на партизанина и плочите с имената на
загиналите. В предложението на дружествата е включено и възстановяване на
парковото пространство около паметника в вид, който да респектира влизащите хора
през ГКПП – Стрезимировци в нашата страна. Г-н Николов сподели и вижданията за
сградата, която е музей на партизанското движение и до момента в конструктивно
отношение е все още запазена. Той сподели, че паметника задължително трябва да
бъде ремонтиран, защото според него той е опасен за минаващите покрай него. Има
и идея да бъде организиран и доброволен конкурс за начина, по който да бъде
възстановен на паметника.
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След, като благодари на г-н Николов, г-н Иванов даде думата на представителя
на представител на сдружение - Трънско културно-просветно дружесто „Руй“.
Г-жа

Парка Денева се представи и поднесе извинение от председатела на

дружеството Сашо Гюров за отсъствието му. Тя даде съгласието си за представяне на
идеята на дружество „Руй“ за възстановяване на паметника от г-н Николов. Идеята
за паметника не е самоцел, тя е за обединяване на трънчани да направят Трънската
община да изглежда по приветливо не само за гостите ѝ, но и за самите тях. Тя
сподели, че паметника е войнишки и затова Министерството на отбраната е
подкрепило идеята за възстановяването му. Паметника е замислен да бъде изграден
за загиналите в Първата световна война.
Г-н Николов поиска думата за да добави, че тази година се навършват 100
години от подписването на Ньойския договор и много ще се радва да се осъществи
инициативата за въстановяване на паметника, с което да отбележим тази неприятна
дата и да покажем, че знаем какво сме загубили и какво значи за нас България. Той
сподели, че е приятно изненадан от това, че Областната администрация се е отнела
към инициятивата положително и е свикала това заседание.
Г-жа Денева също благодари на Областната администрация за създадената
организация за предприемане на действия по предложената инициатива.
Г-н Иванов даде думата на представителите на община Трън да споделят своите
въждания и да предоставят документи за паметника.
Думата взе г-жа Соня Евтимова, която сподели, че в община Трън няма
строителни документи за този паметник.
Арх. Младен Янкулов представи единствения документ, който е Акт №97 от
31.03.211г. за публично общинска собственост. Той добави, че всички действия,
които ще се случат в последствие на терена на този имот трябва да има решение на
Общински съвет – Трън. Няма никакви пречки общината да изпълни решението на
Общинския съвет, като спази всички законови норми за въстановяването на
паметника. Г-н Янкулов поясни видовете строителни книжа, които ги има в общината
представени от здруженията и след като бъде взето решение от Общинския съвет,
какви документи трябва да бъдат изготвени.
Г-н Петков поиска думата и сподели, че община Трън не е регистрирала
паметника „Слишовска могила“, като военен паметник и той не фигурира в
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възстановяване. Паметника може да се регистрира, като военен само ако отговяря
на определението за военен паметник посочено в Закона за военните паметници.
Г-н Иванов даде думата на г-жа Венцислава Крумова, която сподели, че арх.
Якнулов каза, че няма законова пречка нещата да бъдат променени, но всичко което
искаме да се случи с паметника трябва да бъде съобразено със Закона за културно
наследство. Чл. 6 и последващите го в Закона много добре и изчерпателно обясняват
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какво трябва да разбираме под паметник, паметни места и паметни знаци. Това не
трябва да се пренебрегва и колегите от Общинския исторически музей в град Трън
могат да бъдат много полезни в тази връзка. Съгласно закона община Трън
стопанисва обекта. Един добър проект може да запази съществуващото и това, което
предстой да се направи.
Дадена бе думата на г-н Методи Петков, които каза, че паметника е изграден
върху антична могила, което допълнително може да усложни нещата.
Г-н Иванов даде думата на г-жа Василка Паунова, която сподели неините
познания и проучвания, относно могилата под паметника. Тя каза, че г-н Динев
директор на музея в град Трън, познава процедурата за строителни работи при
наличия на античен паметник в района на строежа и може да бъде полезен. Обекта е
регистриран, като обект „А“ и няма право на никакво вкопаване.
Г-н Николов сподели, че в Пернишкия архив е открит строителен план на
паметника, преди да се превърне на паметник на партизаните и има и снимков
материал.
Дадена бе думата на г-жа Станислава Георгива, която спдели, че е добре
запозната с инициативата на дружествата и е предоставила на тях документи, които
са налични в архива, относно паметника. Това, което се съхранява в държавен архив
Перник е проектно-сметна документация от довършването на паметника, тоес този
които е изграден през тридесетте години. Документацията, която се съхранява е от
1955 година и може да се ползва от всеки, на който му е необходима. Паметника е
изграден на основите на стария съществуващ паметник. Проекта е одобрен от
Околийски съвет Трън.
Г-н Иванов попита какво може да се случи при наличието на могила под
паметника.
Г-н Николов сподели, че отговор може да дадат документите, които ще бъдат
изготвени в зависимост от бъдещите строителни работи за възстановяване на
паметника.
Арх. Янкулов добави, че въпреки всичко до сега казано трябва да има
съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство и то ще
започне още на ниво „виза“.
Г-н Николов каза, че при консенсус межди всички представители и под егидата
на Областната администрация ще може инициативата да стане реалност.
Г-н Иванов, след като изслуша всички изказвания предложи да бъдат изготвени
становища относно възстановяване на паметника от община Трън, от Регионалния
исторически музей, от Държавен архив Перник, от всички които могат да дадът
такива, за да може Областна администрация Перник да излезе с общо становище,
което да изпрати в Министерството на отбраната.
Г-жа Крумова добави, че комплекса е имал национален статут и тя не може да
каже дали този статут е премахнат. На паметника могат да се видят редом с
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българските имена и еврейски и английски имена. Община Трън да изясни статута на
комплекса.
Дадена бе думата на г-жа Юлиана Серафимова, която сподели че инициативата
е прекрасна, но докато не бъде установен статута на паметника, комисията не може
да взима решения по неговото възстановяване.
Г-н Иванов даде думата на г-н Любомир Лазаров, които след като се представи,
каза, че организацията, която представлява е взела решение още през 2017 г. да
подпомогне финансово реставрирането на този паметник. Той сподели, че според
него този паметник е войнишки, поради това, че е запознат в детаили с
изграждането му, но община Трън не го е регистрирала, като такъв и за да се спази
закона общината трябва да извърши регистрация на паметника по критериите, които
той притежава.
След, като бяха изслушани всички изказвания г-н Иванов пледложи да бъдат
формулирани предложения за решения на Комисията, които след гласуване да бъдат
приети.
Г-н Петков предложи да изказванията да се обединят в две решения:
1. Община Трън да изясни статута на паметника в с. Слишовци, община Трън,
област Перник със срок 30 март 2019 г.
2. Всички присъстващи институции имащи отношение и можещи да дадът
становище по мотивите за изграждане, самото изграждане и възможното
преустройство на паметника да изготвят такова и го предоставят на
Комисията в срок 30 март 2019 г.
След като нямаше допълнения към предложенията за решения те бяха
гласувани. При гласуването и на двете предложения се получиха следните
резултати:
- Гласували „за“ – 13 членове от 13 присъствали
- Гласували „против“ – 0 членове от 13 присъствали
- Гласували „въздържал се“ – 0 членове от 13 присъствали
Решенията на Комисията бяха приети и зам. председателят на комисията г-н
Иванов, след като пожела успешна работа на присъстващите закри заседанието
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