РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе

ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
№ 02/29.12.2014 г
от проведенаа работна среща относно начините за финансиране по изграждане на
Мемориал на загиналите във войните за Национално обединение на България
Днес, 29.12.2014 г. от 11,00 часа в кабинета на г-н
н Стефко Бурджиев –
Областен
астен управител на област Русе се проведе работна среща относно начините на
финансиране по изграждане на Мемориал на загиналите във войните за Национално
обединение на България.
Идейният проект беше презентиран на редовно заседание на Постоянно
действащата междуведомствена областна комисия „Военни паметници” – проведено на
19.12.2014 г.
На работната среща присъстваха представители на Военен клуб – Русе,
Инициативен комитет, Гарнизон – Русе, Военно окръжие – Русе, Регионален съюз на
офицерите и сержантите от запаса и резерва,
Г-н Бурджиев поздрави присъстващите като напомни, че срещата се свиква във
връзка с обсъждането на начините, по които ще се набират средства за изграждането на
Паметника.
Предмет на дискусията беше и изготвянето на писмо до Министерството на
отбраната (МО),, в което дда се поиска финансиране в съответствие с чл.15 и чл.16 от
Закона за военните паметници, според който МО планира ежегодно средства за
изграждането и поддържането на военните паметници. Г-н
н Бурджиев отбеляза, че
трябва да се проучи дали
али съществува та
такава практика в Министерството
инистерството и да се
използва нормативната уредба, за да бъде изготвено официално писмото до МО с
молба за подкрепа, след одобряване на проекта. Г
Г-н
н Бурджиев пое ангажимент да
проведе предварителни разговори с представители на МО за финансова помощ.
по
Арх. Мария Костадинова информира участниците в срещата,
срещата че са предвидени
80 000 лв. за изграждането на паметника
паметника, като 20 000 лв. ще бъдат осигурени от
Община Русе и 3 700 лв. са събрани от Съюза на ветераните от войните – Русе.

Г-н Бурджиев постави като задача да се популяризира набирането на средства и
да се публикуват банковите сметки в местните печатни и електронни медии, както и да
бъде качено прессъобщение от срещата на електронната страница на Областна
администрация Русе, където също да бъде посочена банковата сметка.
Г-н Бурджиев предложи още да бъде разкрита и валутна сметка, за да може
всички, които имат желание от чужбина да се включат в набирането на средства.
Присъстващите се обединиха около решението след откриването и на валутната
сметка тогава да се ангажират медиите в популяризиране на инициативата за
финансиране изграждането на Мемориала.
В хода на дискусията се стигна и до идеята да се призоват всички строителни
фирми, които искат да се включат с труд, услуги и материални средства. За поподробна информация те ще могат да се свържат с г-н Димитър Вълков –
представител на Инициативния комитет (телефони и e-mail за връзка също ще бъдат
посочени в прессъобщенията).
О.р. п-к Иван Иванов - заместник председател на РСОСЗР - Русе предложи
да се обърнат с молба за финансиране и от кметовете на останалите 7 общини. Писмо
от името на Областния управител на област Русе до кметовете на общини на
територията на област Русе с молба да се включат във финансирането на паметника ще
бъде изготвено от Областна администрация Русе.
По време на работната среща бяха обсъдени и други организационни въпроси
свързани с изграждането на Мемориала.
Поради изчерпване на дискусията г-н Бурджиев закри срещата и пожела на
всички присъстващи успешна Нова година.

