ОДОБРЯВАМ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ РУСЕ
ПРОТОКОЛ
№ 3/23.03.2012 г.
от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна комисия
„Военни паметници” /ПДМОКВП/

Днес, 23.03.2012 г. от 10.30 ч. в Зала № 1 бе проведено заседание на Постоянно
действащата междуведомствена областна комисия ..Военни паметници”. На заседанието
присъстваха 19 от общо 21 членове на Комисията и същото протече при следния дневен ред:
1. Регистриране на членовете, вписване в предварително изготвен пр исъствен
лист.
2. Откриване на заседанието и отчитане на мероприятията, касаещи дейността на
ПДМОКВП.
3.
Разисквания по предварително изпратената до членовете на комисията
документация, касаеща проектно - сметна документация от инициативен комитет по изграждане
на паметник на загиналите военнослужещи във войните 1885 - 1 с )45 г. в кв. Средна кула, гр.
Русе и официалния отговор на ОА-Русе за поставяне паметна плоча на Васил Левски в центъра
на с. Ряхово, община Сливо поле.
4. Оформяне на предложения под формата на решения и вписването им в протокола о г
заседанието.
По г. 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 председателят на комисията г -н Стефко Бурджиев обясни, че
настоящото заседание се провежда в изпълнение на месечен план на Областна администрация и
информира в хронологичен ред за изпълнените решения, който са взети на заседанието на
ПДМОКВП, проведено на 19.07.2011 г.
По повод на внесената сметна документация от инициативен комите! за
изграждането на паметник в кв. Средна кула. председателя на ПДМОКВП уточни, че проектът
не е приет в първоначалният му вид, което е отразено в Решение № 1 от Протокол
№2/19.07.2011 г.
С писмо № 0400-318/08/25.07.2011 г. инициативния! комитет е информиран за
възникналата необходимост от среща с арх. Тончо Тончев, с цел да се прецизира проекта и
въвеждането му във вид съответстващ на изискванията на ПДМОКВП и последващото му
внасяне за повторно разглеждане.
С оглед на горното арх. Тончо Тончев е извършил необходимите корекции по проекта,
като с това е изпълнил взетото от комисията решени за промяна и прецизиране на п роекта.
Председателя на комисията уведоми членовете, че с писмо № 0400 - 3186/08/25.07.2011 г..
в което са приложени копие от Протокол № 2/19.07.20011 г. и предложението за промяна на
проект „Изграждане на паметник на загиналите военнослужещи във войните 18 85-1945 г. кв.
Средна кула, гр. Русе“, са изпратени за съгласуване по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗВП и до г -н
Николай Милков-постоянен

секретар на отбраната в Министерството на отбраната. Но към настоящия момент в Областна
администрация не е постъпвал отговор от МО, че проекта е съгласуван.
В тази връзка г-н Бурджиев направи предложение едно от решенията на настоящето
заседание да е свързано с повторно изпращане на цитирния, но вече коригиран проект до МО.
11о отношение на взето решение за утвърждаване на областен регистър на военните
паметници председателят на комисията припомни, че е задължително занапред всички кметове
на общини дапродължат да внасят в ПДМОКВП - Русе всички проекти за изграждане на нови
военни паметници с цел последващото им отразяване в анкетни карти, с цел поддържане на
актуален регистър, чрез снимков материал.
По г. 3:
Г-н Бурджиев направи разяснение по проведената кореспонденция е арх. Тончо Гончев, в
която на последния се вменява задължението да направи необходимите корекции по проекта е
цел прецизирането му.
Г-н Тончо Тончев взе думата и поясни . че е взел под внимание поставената му задача и е
коригирал проекта, като е повдигнал с 20 см. долната част па паметника.Във връзка е
необходимите корекции по проекта арх. Тончо Тончев изрази и своето мнение относно
облицовката на паметника, като предлага тя да не е от мраморни плочи, а от гранитни с
дебелина от 3 см. Това му предложение е обусловено от факта, че метсрологичните условия в
района ни са много тежки, сурови особено през зимните месеци. Така предложената облицовка,
от структурни по-здравия гранит, ще е . гьлготрайна.
Г-н Бурджиев благодари на арх. Тончо Тончев за свършената от него работа и изрази
съгласието си с неговото становище за промяна на облицовката, породено от тежките зимни
метерологични условия в региона.
Арх. Тончо Тончев доизясни мотивите си относно смяна материала за омлицовка, като се
мотивира със състоянието на настоящи паметници находящи се на територията на областта.
Г-н Симеон Иванов се обърна с въпрос към арх. Тончо Тончев, дали направените промени
и корекции отговарят на проектанските изисквания.
Арх. Тончо Тончев потвърди, че допълнително извършените корекции но проекта са в
пълен синхрон с проектанските изисквания.
Г-н Йордан Маринов повдигна въпроса, който е свързан с Протокол № 6 от проектно сметната документация, дали от трите посочени в нея проекти този. който се обсъжда е одобрен
от жителите на кв. Средна кула и се има съгласието им гочно той да бъде изграден.
Г-н Симеон Иванов доуточни въпроса па г-н ЙОрдан Маринов към г-н Каракашев.
Г-н Каракашев отговори че не е налице спор относно този проект и че той е приет от
жителите на кв. Средна кула.
Арх. Симеон Рангелов изказа своето мнение, че на проекта може да му се даде ход. като
направи предложение в паметника да има паметна плоча с имената на загиналите във войните от
кв. Средна кула.
Г -н Бурджиев - председател на комисията взе думата, като изрази своато счановище. че
не е спорен въпроса относно избирането на прое кт, а дали той да бъде повдигнат съобразно
предложеното от арх. Тончо Тончев.
Г-н Димитър Денев изказа своето мнение, че този въпрос може да се уточни и след
задвижването на проекта и да се реализира в хода на техническото изпълнение.
Г-н Йордан Борисов взе думата и изрази подкрепата си да се даде ход на процедурата по
предвижване на проекта. Друго, което подкрепи в речта си е да се

направи нов актуализиран списък на загиналите във войните, като се поиска такъв от Архива
във Велико търново.
Тук се породи дискусия относно това дали е необходимо да се прави такова искане и
доколко настоящия такъв списък, намираш се в г -н Каракашев е актуален.
Г-н Каракашев взе думата и даде пълно и подробно разяснение как е съставен н амиращият
се в него списък на загиналите от кв. Средна Кула. Той доуточни че жителите на квартала са
съгласни е така изготвения списък.
Г-жа Капка Иванова подкрепи думите на г-н Каракашев като се мотивира, че е запозната в
детайли с източниците на информация, от който г-н Каракашев е придобил данни за загиналите
във войните.
Г-н Стефко Бурджиев, изслушвайки дебата взема думата .като изрази своето несъгласие
да се черпи информация за загиналите само от литература, а че е коректно да се направи стъпка
за изискване на такава от РД „Архиви“ Велико Търново, с цел съставянето на точен списък на
загиналите и избягване появата на едно последващо недоволство от засегнати граждани, чийто
загинали близки не са споменати в списъка, ако има такива.
След приключването на дебатите по проекта „Изграждане на паметник на загиналите
военнослужещи във войните 1885-1945 г. в кв. Средна кула, гр. Русе“, се премина към дискусия
по писмото на г-жа Атанаса Крумова Беджева-Халачева, с което иска съдействие от Областна
администрация- Русе за изграждане на паметна плоча на Васил Левски в центъра на е. Ряхово.
община Сливо поле.
Г-н Стоян Йорданов взе думата, във връзка с този въпрос, като коментира източника на
информация за пребиваването на Васил Левски в с. Ряхово. Той потвърди съществ уването на
такава литература, която е била написана върху основата на разкази от местното население,
който са тип легенди, сказки и прочие. Изхождайки от това той е категоричен, че тази
информация не може да е точен източник затова, че Васил Левски е преби вавал в с. Ряхово и
поради това искането за изграждане на паметна плоча е неоснователно. Другото становище
изразено от г-н Йорданов, е че Васил Левски не е загинал в някоя от войните и поради това
искането за изграждане на паметна плоча в негова памет не м оже да е предмет на дейност на
ПДМОКВП. а също тка това искане не може ад бъде обхванато от разпоредбите на Закона за
военните паметници.
1 -н Димитър Денев изрази подкрепата си по повод казаното от г -н Стоян Йорданов, като
добави, че искането на г-жа Халачева трябва да се отхвърли от комисията по процедура, а не тю
същество, защото 01 фактическа гледна точка поставянето на паметна плоча във връзка с
пребиваването на Васил Левски в с. Ряхово няма характер на военен паметник, който да
отговаря на разпоредбите на чл. 4 ал. 1 от Закона за военните паметници.
Г-жа Васка Бойчева - председател на съюза на ветераните от войните в България 1 р. Русе
взе думата в края на дискусията и изрази удовлетвореността си. благодарността си за дейността
на комисията, за старанието й да поддържа светлата памет на загиналите във войните, като
поддържа и подпомага изграждането на нови паметници на падналите за свободата на България.
По г. 4:
Се пристъпи към оформяне на предложенията под формата на решения и вписването им в
протокола от заседанието:
/. Актуализиране състава на ПДМОКВП в съответствие с разпоредбите па чл. 6, (и. 4
от ЗВП, които гласи, че поименният състав на ПДМОКВП - Русе и последващото му
текущо актуализиране се определя със заповед на Областния управител;
2.
Изготвяне на положително становище, съгласно разпоредбите на чл. Ь\ ал. 2
и ал. 3 от ЗВП, прикрепя не към коригирания проект „Изграждане на

паметник на загиналите военнослужещи във войните 1885 1945 г. в кв. Средна кула, гр. Русе”
и новторното му изпращане до МО, с искане за съгласуване, с цел стартиране изграждане на
паметника в кв. Средна кула;
3.
Предприемане на действия за качване на интернет -страницата на Областна
администрация - Русе на адрес: \\>пю.гме.Ь$> на получените анкетните карти и снимков
материал от общини Борово и Ветово, с цел окончателно окомплектоване на областния
регистър на военните паметници;
4.
Изпращане до МО на проткол от настоящото заседание, в т.ч. и копие на
Заповед па областния управител за актуализиране състава па ПДМОКВ11 в съответствие с
разпоредбите на чл. 6, ал. 4 от ЗВП,
Към представените проекторешения, в хода на работата среща на комисия та, бе
направено още едно:
5. Да се изготви писмо от Областна администрация Русе до Централния военен
архив, намиращ се във Велико Търново, с официално искане за справка на загиналите във
войните офицери и войници от кв. Средна кула, в периода 1885 1945 г., целяща изготвяне на
точен списък с имената им.
Гласуването се проведе при наличието на кворум. Пре дложените решения бяха приети
единодушно ог членовете на комисията.
След приключване на гласуването се зароди дискусия на различни тематики:
Г-н Сгефко Бурджиев - председател на комисията, уведоми нейните членове за
започналата организация по повод честването на 100 г. (>1 Балканската война.
Г-жа Капка Иванова- старши специалист „Култура" община Две могили обясни за
поставеното от нея начало на кампания за почистване на паметници в общината от учениците и
изрази огорчението си как част от тези деца бивали умишлено възпрепятствани. Друго, от което
е останала раочарована е гледка в с. Батишница където паметник е ограден от частно лице, така
достъпа до него се ограничава и в задната му страна е изграден казан за ракия. В продължение
то на реч та си I -жа Иванова подчерта необходимостта от продължаване на кампанията ..Свети
Георги победоносец“ като модел за подържане паметта на загиналите в съзнанието на
подрастващото поколение.
Г-н Огнян Жеков поиска думата и в словото си подкрепи г -жа Иванова за кампанията и
обясни, че е имало инициатива за поставяне на склуптура па светеца в гр. Русе, но всичко
останало в застой. В този аспект той подчерта, чс споделя тази идея и смя та да я изложи в
писмо до комисията, с цел разглеждането й на следващо заседание.
След приключване на дискусията и изчерпване на шевния ред заседанието бе закрито О! г н Стефко Бурджиев - председател на ПДМОКВП.
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