ОДОБРЯВАМ:
ПЛАМЕН
СТОИЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ РУСЕ

ПРОТОКОЛ
№2/19.07.2011 г.
от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна комисия
„Военни паметници” /ПДМОКВП/
Днес, 19.07.2011 г. от 10.30 ч. в Зала № 1 бе проведено заседание на Постоянно действащата
междуведомствена областна комисия „Военни паметници”. На заседанието присъстваха 11 от общо
21 членове на Комисията и същото протече при следния дневен ред:
1. Регистриране на членовете, вписване в предварително изготвен присъствен лист,
получаване копие на Заповед за актуализиране състава на комисията и внасяне на мотивирани
предложения на хартиен и електронен носител;
2. Откриване на заседанието и акцентиране върху основните моменти от официалното
становище от Министерството на отбраната на наши запитвания, касаещи дейността на ПДМОКВП;
3. Разисквания по предварително изпратената до членовете на комисията проектно - сметна
документация от инициативен комитет по изграждане на паметник на загиналите военнослужещи във
войните 1885 - 1945 г. в кв. Средна кула, гр. Русе и вземане на решение за евентуалното му
реализиране в предложения обем;
4. Утвърждаване на Областен регистър на паметниците, базиран на получените от общините
анкетни карти;
5. Оформяне на предложения под формата на решения и вписването им в протокола от
заседанието.
По т. 1:
Регистриране на членовете на комисията и вписване в предварително изготвен присъствен
лист: Регистрацията бе проведена от Тодор Георгиев - специалист по поддръжка на техниката във
временния и основния пункт за управление.
По т. 2:
Във встъпителното си слово Заместик-председателят на комисията г-н Петър Даскатов обясни
липсата на заседания на комисията към момента със забавянето на процедурята по утвърждаване на
Правила за работа на ПДМОКВП от Министерството на отбраната.
Пот. 3:
Г-н Даскаюв направи преглед на внесените от Инициативен комитет документи, касаещи
построяването на паметник в кв. Средна кула, гр. Русе и даде думата на членовете от комисията за
становища, относно цитирания проект.
Арх. Тончо Тончев - служител в отдел „Култура” при община Русе изрази неодобрението си
относно проекта и направи следното предложение:
да се повдигне тревната площ, на която е предвидено построяването му;
повдигане долната част на паметника с около 20 см;
трите плочи, които ще се залепят да не бъдат на едно ниво. Поради лесното им

каквато и да била вертикална планировка.
Г-н Димитър Дончев - зам. кмет по културата и образованието на община Иваново изказа мнение за
надписите на паметниците, изработени от варовик! че с времетй^е ронят и

не се четат, затова предложи като най - подходящ за направата им материал-врачанския камък.
В гази връзка арх. Тончев обясни предпоставките, поради които врачанският камък е
подходящ за изработването на склуптори. а не на паметници.
Думата бе дадена на г-жа Капка Иванова, която се яви на заседанието в качеството на
представител на община Две могили. Тя отбеляза, че е необходимо да има правила и изисквания при
изработването на паметниците.
В отговор г-н Даскалов уточни, че комисията не е орган, който може да налага такива
изисквания. Това не е в нейните компетенции.
Заместник-председателят на комисията предложи г-н Тончев да формулира и внесе в писмен
вид мотивираното си предложение за обсъдените и приети след гласуване промени в разгле ждания
проект на паметника в кв. Средна кула, гр. Русе.
По т. 4:
Утвърждаване на Областен регистър на паметниците, базиран на получените от общините
анкетни карти. Г-н Даскалов даде думата на секретаря на комисията г -н Симеон Иванов. Той направи
кратък преглед на попълнените анкетни карти, като обърна внимание на представителите на
общините Борово и Ветово, че в комисията са налични попълнени анкетни карги, но липсва снимков
материал. Г-н Иванов се обърна към г-н Димитър Дончев
- зам. кмет по културата и образованието на община Иваново, че за паметника в с. Щръклево.
община Иваново, който е новопостроен също няма попълнена анкетна карта и приложен снимков
материал.
Заместник-председателят на комисията внесе предложения - за утвърждаване Областния
регистър на военните паметници и задължение на кметовете на общини да изпратят при
необходимост в ПДМОКВП попълнени анкетни карти и снимков материал.
Всички предложения бяха приети единодушно от членовете на комисията след гласуване.
След това се пристъпи към т. 5 ог дневния ред: оформяне на предложенията под формата на
решения и вписването им в протокола от заседанието. Обобщавайки всичко казано дотук, той
предложи след гласуване да се вземат следните решения:
1.
Членовете на ПДМОКВП не одобряват в този си вид проекта на за построяване на
паметник на загиналите във войните жители от квартал „Средна
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2.
Арх. Тончо Тончев - служител в отдел „Култура” при община Русе да внесе в писмен
вид гласуваното от комисията решение за промяна на проект за построяване на паметник на
загиналите във войните жители от квартал Средна кула
- гр. Русе, което да стане неделима част от настоящия протокол.
Срок: 22.07.2011 г.
Отг.: Тончо Тончев
3.
Копие от настоящия протокол, ведно с предложението по предходната точка да се
изпрати до г-н Каракашев - председател на инициативен комитет за построяване ни паметник на
загиналите във войните жители от квартал Средна кула
- гр. Русе. Същите да се изпратят до членовете на ПДМОКВП и Министерството па отбраната.
Срок: 29.07.2011 г.
Отг.секретар на ПДМОКВП
4.
Утвърждава Областен регистър на военните паметниците на електронен носител
и задължава кметовете на Борово и Ветово да изпратят попълнени анкетни карти в електронен
вариант, придружени със снимков материал.
Сппк: 10.0X7011 а

Отг.: Кметове на общини
Борово и Ветово

5.
Предвид разпоредбите на Закона за военните паметници и за поддържане
актуалност на утвърдения областен регистър, задължава всички кметове на общини да внасят в
ПДМОКВП - Русе всички проекти за изграждане на нови военни паметници, както и за
последващото им отразяване в анкетни карти, съпътствани от снимков материал.
Срок: съгласно текста.
Отг.: Кметове на общини
6.
След окончателното окомплектоване на Областния регистър на паметниците,
същия да се изпрати на електронен носител до Министерството на отбраната.
Срок: 16.09.2011 г.
Отг. секретар на ПДМОКВП
Предложените решения бяха приети единодушно от членовете на щаба.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от г -н Даскалов.
Приложение: предложение за промяна на проект „ Изграждане на паметник на
загиналите военнослужещи във войните 1885 - 1945 г. в кв. (?редш кула. гр. Русе”.

