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

ПРОТОКОЛ
№ 01/22.05.2015 г.
от проведено заседание на Постоянно действаща междуведомствена областна
комисия „Военни паметници” (ПДМОКВП)
Днес, 25.05.2015 г. от 13,30 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на ПДМОКВП. Налице беше необходимия кворум за провеждане на
заседанието.
Заседанието се свиква в изпълнение на месечен план на Областна администрация
Русе и във връзка с постъпила докладна записка от г-жа Марийка Генова – кмет на с.
Николово относно реновиране на паметник на загиналите във войните жители на с.
Липник (комплектна документациая, внесена от граждани от кв. Липник в с. Николово,
община Русе).
Г-н Явор Янчев – заместник областен управител на област Русе откри
заседанието и запозна участниците в него с дневния редкакто следва:
ДНЕВЕН РЕД

1. Регистриране на членовете, вписване в предварително изготвен присъствен
списъки раздаване на Копия от документи на Инвестиционен проект на обект „Реновация
на паметник на загиналите във войните жители на с. Липник“.
Тодор Георгиев – Секретар на ПДМОКВП
Десислава Пенчева – Заместник секретар на
ПДМОКВП
13.20 ч. – 13.30 ч.
2. Откриване на заседанието и отчитане на извършените мероприятия, съгласно
приетите с Протокол №01/19.12.2014 г. ПДМОКВП.
Стефко
Бурджиев
–
Председател
на
ПДМОКВП
Тодор Георгиев – Секретар на ПДМОКВП
13.30 ч. – 13.40 ч.

3. Разисквания по предварително изпратените до членовете на комисията документи
и раздадените преди откриването на заседанието, касаещи проктно – сметна
документация, внесена от граждани от кв. Липник в с. Николово, община Русе на
Инвестиционен проект на обект „Реновация на паметник на загиналите във войните
жители на с. Липник“.

Стефко
Бурджиев
–
ПДМОКВП
Членове на ПДМОКВП

Председател

на

4. Оформяне на предложения под формата на решения и вписването им в протокола
от заседанието.
Стефко
Бурджиев
–
Председател
на
ПДМОКВП .
Тодор Георгиев – Секретар на ПДМОКВП
Десислава Пенчева – Заместник секретар на
ПДМОКВП
14.30 ч. – 14.40 ч.
Г-н Янчев подложи на гласуване дневния ред, който беше приет единодушно.
В изпълнение на точка 2, г–н Янчев информира членовете на комисията в
хронологичен ред за изпълнението на решенията , взети на проведеното на 19.12.2014 г.
заседание на ПДМОКВП. След това заседанието продължи да води г-н Тодор Георгиев–
служител в Областна администрация Русе.
По точка 3 от дневния ред г-н Георгиев даде думата на арх. Яна Райкова –
архитект и проектант на идеен проект на обект „Реновация на паметник на загиналите във
войните жители на с. Липник“, която да го презентира.
Тя говори за мястото, където се намира паметника, терена около него и за
състоянието му в момента. Първоначално паметника е издигнат в центъра на с. Липник
(сега с. Николово) в чест на Ангел Гецов – член РМС (21.11.1921 г. – 09.07.1943 г.). По
желание и инициатива на жителите на селото, той ще бъде реновиран и ще се сложи плоча
на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първа световна и Втора световна
войни, жители на селото.
Арх. Райкова описа подробно обемно – пространствена концепция за реновирането
на паметника, като акцентира върху ситуационното решение, историческите данни,
озеленяването и благоустрояването, както и материалите, които ще бъдат използвани.
Изнесената от арх. Райкова информация предизвика дискусия, в която се включиха
членовете на Комисията.
Отношение и становище по темата взеха о.р. к-н Димитър Вълков – председател на
РСОСЗР Русе, подп. Иван Иванов – началник на Регионален военен сектор – Русе към
Военно окръжие – Русе, арх. Мария Костадинова – член на Съюза на архитектите в
България, дружество Русе, коитонаправиха допълнения и препоръки по проекта.
На въпросите на участниците,отговориха г-жа Марийка Генова – кмет на с.
Николово и арх. Яна Райкова. Г-жа Генова благодари за компетено изложените
забележки и изрази своята готовност те да бъдат използвани при преработването му.
След изчерпване на дискусия, г-н Георгиев направи предложение да бъдат обсъдени
следните проекторешения, които да бъдат съобразени с направените в хода на заседанието
предложения за промени:
ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ:
1. Актуализиране състава на ПДМОКВП в съответствие с разпоредбите на чл.
6, ал. 4 от Закона за военните паметници (ЗВП), който 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. 13, ал. 2
и ал. 3 от ЗВП, прикрепяне към обект „Реновация на паметник на загиналите във

войните жители на с. Липник”и изпращането му до МО, с искане за съгласуване, с
цел стартиране изграждане на паметника, след нанасяне на корекции по така
представения идеен проект и неприсъствено съгласуване с членовете на комисията;
3. Изготвяне и изпращане до МО на протокол от настоящото заседание, в т.ч.
и копие на Заповед на областния управител за актуализиране състава на ПДМОКВП
в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 4 от ЗВП.
Членовете на Комисията се обединиха около становището, че идейният проект
„Реновация на паметник на загиналите във войните жители на с. Липник“ ще бъде
съгласуван след нанасяне на необходимите корекции и пълната документация ще бъде
изпратена в МО.
Г-н Георгиев предложи да се гласуват анблок проекторешенията и същите да станат
решения на заседанието.
Решенията бяха приети единодушно.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Георгиев закри заседанието на ПДМОКВП.

