РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе

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

ПРОТОКОЛ
№ 01/19.12.2014 г.
от проведено заседание на Постоянно действаща междуведомствена областна
комисия „Военни паметници” (ПДМОКВП))
Днес, 19.12.2014 г. от 110,30 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на ПДМОКВП под председателството на гг-н
н Стефко Бурджиев –
Областен управител на област Русе. Налице беше необходимия кворум за провеждане
на заседанието.
По силата на писмо, изпратено на 11.12.2014 г. на Областния управител на
област Русе се свиква днешното заседание, за да бъдат обсъдени редица актуални
въпроси.
Г-н Бурджиев поздрави присъстващите и ги запозна с дневния ред както следва:
ДНЕВЕН РЕД

1. Регистриране на членовете, вписване в предварително изготвен присъствен
списък и внасяне на мотивирани предложения на хартиен и електронен носител.
Тодор Георгиев – Секретар
екретар на ПДМОКВП
Десислава Пенчева – Заместник секретар
на ПДМОКВП
10.20 ч. – 10.30 ч.
2. Откриване на заседанието и запознаване присъстващите с процедурата по
регистриране на участниците и вписването им в присъствен списък, както и с текста на
проектозаповед за актуализиране състава на Комисията.
Стефко Бурджиев – Председател на
ПДМОКВП
Тодор Георгиев – Секретар
екретар на ПДМОКВП
10.30 ч. – 10.40 ч.

3. Разисквания по предварително изпратените до членовете на комисията
документи, касаещи проектно – сметна документация внесена от иниациативен комитет
за изграждане на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение, в
улично озеленен участък на ул. „Александровска” югоизточно от УПИ VІ-3759, кв. 300
гр. Русе.
Стефко Бурджиев – Председател на
ПДМОКВП
Членове на ПДМОКВП
10.40 ч. – 11.30 ч.
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
11.30 ч. – 11.40 ч.
Г-н Стефко Бурджиев подложи на гласуване дневния ред, който беше приет
единодушно.
В изпълнение на точка 2, г–н Бурджиев даде думата на г-н Тодор Георгиев –
служител в Областна администрация Русе, който запозна присъстващите с
процедурата по регистриране на участниците и вписването им в присъствен списък. Г-н
Тодор Георгиев зачете и текст на проектозаповед за актуализиран състав на Комисията.
Проектозаповедта е включена и в проекторешенията, които ще бъдат гласувани в края
на заседанието.
По точка 3 от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на г-н Димитър Вълков председател на РСОСЗР – Русе, който предложи арх. Мария Костадинова –
Инициативен комитет да запознае членовете на комисията с хронологията на
дейностите, които е извършил Инициативният комитет (създаден месец май 2013 г.). В
няколко заседания е обсъдено къде да бъде разположен и по какъв начин да изглежда
Мемориала. Решението е подмомогнато от решение на Общински съвет прието през
месец септември 2014 г. за изграждане на паметник в района на Пети полк (ул.
Гладстон и Александровска). Организиран е местен конкурс между архитекната
колегия. Организирано е обсъждане, анкета между гражданите. Жури, назначено със
заповед на г-н Пламен Стоилов – кмет на община Русе определя като предложение за
изграждане – проекта с ръководител арх. Силвия Алексиева.
Г-н Бурджиев благодари на арх. Костадинова и предложи тя да бъде включена в
актуализирания състав на комисията. След това той даде думата на арх. Силвия
Алексиева да презентира проекта за изграждане на Мемориал на загиналите русенци
във войните за Национално обединение на България. Концепцията за Мемориал е
разработен на основание обявения архитектурен пленер през май 2014 г. от
Инициативен комитет под председателството на Кмета на община Русе. Тя представи
обемно – пространствена концепция за изграждането на Мемориала, като акцентира
върху
ситуационното
решение,
историческите
данни,
озеленяването
и
благоустрояването, както и материалите от които ще бъде изграден. Материалите са
изпратени предварително на всички участници в заседанието.
Тя говори за мястото, върху което ще се изгради мемориала, а именно ул.
Александровска – в улично озеленен участък. Тази территория е непосредственно пред
бившите територии на Пети полк и бившата Военна болница. В този район са

концентрирани няколко важни елемента от историческата памет на града: Паметник –
костница Альоша, Русенските военни гробища, утвърдено от Общински съвет за
паметник на офицерите – русофили.
Арх. Алексиева описа подробно обемно – пространственото предложение за
изграждането на Мемориала.
Г-н Бурджиев направи предложение освен капсулите, в които ще бъдат поставени
имената на загиналите да се направи мултимедия, която да дава възможност на
гражданите и туристите да се запознаят с имената на загиналите и различни
исторически факти.
Арх. Алексиева отговори, че идеята е интересна и трябва да се включи като
елемент от реализацията в изграждането на Мемориала.
Представената от арх. Алексиева информация предизвика дискусия, в която се
включиха членовете на комисията.
Г-н Вълков в допълнение на казаното от арх. Алексиева и арх. Костадинова
отбеляза, че вече е открита и банкова сметка, в която да се набират средства за
изграждането на паметника. Той помоли присъстващите да разпространят
информацията, че съществува такава сметка както и че е създадена фейсбук група „За
изграждане на паметник на загиналите във войните русенци за национално обединение
на България”.
Г-н Бурджиев подчерта, че е необходимо да се даде по-голяма гласност на
набирането на средства с оглед на ограничените възможности на Съюза и да се обявят
номерата на банковата сметка. Той предложи да се проведе работна среща с
представители на Съюза и други заинтересовани страни, за да се обсъдят начините за
набиране на средства.
Арх. Живка Бучуковска – главен архитект на община Русе запозна членовете на
комисията с решение на Кмета на община Русе за предвидени 20 000 лв. в бюджета на
Общината за 2015 г. за изграждането на този паметник.
Г-н Бурджиев от своя страна каза, че ще направи всичко възможно да бъдат
събрани повече средства. В допълнение г-н Вълков отбеляза, че в Министерството на
отбраната има планирани средства в бюджета годишно по отношение на военните
паметници и ще разчитат на съдействие от страна на Областния управител, за да се
осигурят и от там средства.
След проведената дискусия по приетия проект, г-н Бурджиев направи предложение
за обсъждане на следните проекторешения:
1. На 29.12.2014 г. в 11.00 часа, да се проведе работна среща при Областния
управител, с участието на членовете на инициативния комитет за изграждане
на Мемориала, началника на Русенския гарнизон и началника на Военно окръжие –
Русе, на която да се обсъдят въпросите свързани с финансиране на паметника;
2. Да се актуализира състава на комисията в съответствие с разпоредбите на
чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници (ЗВП), в който да се включи и арх.
Мария Костадинова в срок до 30.12.2014 г.;
3. Изготвяне на положително становище, съгласно разпоредбите на чл. 13, ал.
2 и ал. 3 от ЗВП, прикрепяне към проект „Мемориал на загиналите във войните за
национално обединение” и изпращането му до МО, с искане за съгласуване, с цел
стартиране изграждане на паметника, в срок до 30.12.2014 г.;
4. До 30.12.2014 г. да се публикува на интернет-страницата на Областна
администрация – Русе на адрес: www.ruse.bg актуализирания областен регистър на
военните паметници;
5. 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 в срок до 30.12.2014 г.

Г-н Бурджиев предложи да се гласуват анблок направените проекторешения и
същите да станат решения на заседанието.
Решенията бяха приети единодушно
Поради изчерпване на дневния ред г-н Бурджиев закри заседанието на ПДМОКВП
и пожела щастливи Коледни и Новогодишни празници на всички присъстващи.

