ОДОБРЯВАМ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от проведена работна среща на 21.02.2014 г. в с. Щръклево

Днес, 21.02.2014 г. от 10.00 ч., в кметството на с. Щръклево, община Иваново се
проведе работна среща с участието на г-жа Айлян Карамехмедова – заместник областен
управител на област Русе, г-н Симеон Иванов – главен секретар на Областна
администрация Русе, г-жа Диляна Кирова – главен експерт в Областна администрация
Русе, г-жа Цветелина Михайлова – кмет на с. Щръклево, г-н Николай Ненов – директор на
Регионален исторически музей Русе, г-н Мариян Димитров – представител на Фондация
„Бузлуджа”, г-н Георги Николов – председател на Регионален съюз на офицерите и
сержантите от запаса и резерва и г-жа Петя Чернева – председател на СДХУ „Кураж” Русе.
От всички поканени отсъстваха г-н Георги Миланов – кмет на община Иваново, г-жа
Мануела Симеонова – експерт в Регионален експертно-консултативен и информационен
център „Читалища” Русе и г-н Вили Икономов – преподавател в НУК „Проф. В. Стоянов”
Русе. Срещата се протоколира от г-жа Надежда Шанова – младши експерт в Областна
администрация Русе.
В началото работната група извърши оглед на сградата паметник на културата
„Светлоструй”, с. Щръклево, направи се снимков материал, след което работната среща
протече в кабинета на г-жа Цветелина Михайлова – кмет на с. Щръклево.
Г-жа Айлян Карамехмедова – заместник областен управител на област Русе
поясни, че срещата и огледа на паметника „Светлоструй” е във връзка с взето решение на
проведеното на 23.01.2014 г. заседание на Обществения съвет към Областния управител на
област Русе. Темата за състоянието на паметника е внесена от г-н Мариян Димитров –
представител на Фондация „Бузлуджа” и е разглеждана на заседания на Обществения
съвет, на които не е имало присъствие от страна на община Иваново. В тази връзка г-жа
Карамехмедова покани г-жа Михайлова да присъства на следващото заседание на
Обществения съвет, което е предвидено да се проведе на 25.02.2014 г. в Зала 1 на Областна
администрация Русе и даде думата на г-жа Диляна Кирова – строителен инженер и
главен експерт в Областна администрация Русе да изрази своето становище след
извършения оглед на паметника.
Г-жа Кирова изрази мнение, че според нея сградата като цяло е в сравнително
добро състояние, но е видно, че има необходимост от ремонт. Дървената конструкция
видимо е ремонтирана, но има разместени керемиди и не се вижда дали има
хидроизолация. По сградата има пукнатини, които има начин да бъдат укрепени.
Г-н Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей Русе също
изрази мнение, че сградата не е компрометирана и не е за събаряне. При огледа е
установил проблем с хидроизолацията и пукнатини на едната страна на сградата, но това
не са причини за нейното събаряне.
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Думата взе г-жа Цветелина Михайлова – кмет на с. Щръклево, която поясни, че
всяка година се правят козметични ремонти по сградата и хората в селото недоволстват,
защото било по-добре тези пари да бъдат вложени в ремонт на пътната настилка в селото.
Г-н Ненов попита г-жа Михайлова точно колко пари са използвани за ремонти и
кога за последно са правени такива.
Г-жа Михайлова отговори, че през последните три години не са влагани средства
за ремонт. Основният ремонт е бил през 2005 г. и по нейни сведения на стойност около 50
000 /петдесет хиляди/ лв. През годините са търсени и спонсори, но не е имало резултат.
Г-н Мариян Димитров – представител на Фондация „Бузлуджа” се обърна с
въпроса към г-жа Михайлова вярно ли е, че ще се направи референдум в с. Щръклево
относно събарянето на паметника „Светлоструй” и че е по-важно да се дават пари за
запълване на дупките по пътищата отколкото за паметника.
Г-жа Михайлова поясни, че въпроса с референдума все още не е решен и че не е
казвала, че е по-важно да се дават пари за запълване на дупките по пътищата отколкото за
паметника.
Г-н Симеон Иванов – главен секретар на Областна администрация Русе попита
г-жа Михайлова дали е запозната кой е източника на финансиране за ремонт на паметника
през 2005 г., за да се знае как да се процедира в бъдеще.
Г-жа Михайлова отговори, че няма информация.
На въпроса на г-жа Карамехмедова дали са използвани собствени средства за
ремонт на сградата, г-жа Михайлова отговори отрицателно, като допълни, че знае само
ориентировъчно сумата, която е 50 000 лв.
Г-н Георги Николов – представител на Регионалния съюз на офицерите и
сержантите от запаса и резерва взе думата и запозна присъстващите с традицията през
годините. Всички, които са служили в Щръклево, са посещавали този музей. Обърна се с
въпрос към г-жа Михайлова дали знае какво е решението или предложението на
Общински съвет Иваново относно бъдещето на сградата.
Г-жа Михайлова отговори, че това, което знае е, че Общински съвет Иваново не
иска събаряне на сградата, а нейното отписване като паметник.
Г-н Ненов изрази мнение, че не можем да се намесваме в решението на Общински
съвет Иваново. Нашата работа като работна група е да установим състоянието на сградата,
след което Обществения съвет към Областния управител да излезе със становище, което
евентуално да се изпрати на Общинския съвет с възможност за преразглеждане на
решението.
Г-н Димитров каза, че веднъж отпише ли се сградата като паметник, тя ще бъде
разрушена. Добави още, че има слух, че половината от експонатите са унищожени.
Г-жа Михайлова поясни, че според нея е най-добре сградата да бъде ремонтирана
и след това да функционира по предназначение. Поради тази причина всички експонати са
преместени, прибрани и съхранени и слухът не е верен.
Г-н Ненов изказа мнение, че на първо място е необходимо да се изготви проект, за
да се види каква ще е стойността на ремонта.
Г-жа Карамехмедова и г-н Иванов се съгласиха с г-н Ненов.
По време на срещата, г-н Иванов се свърза по телефона с представител на община
Иваново и поиска информация относно начина и размера на финансиране, както и фирмата,
извършила ремонта на паметника. От получената информация се установи, че средствата
са отпуснати през 2005 г. от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет /МКВПМС/. Фирмата, извършила ремонта е „Път
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Инженеринг” ООД. Г-н Иванов поясни, че начините за финансиране са няколко. Един от
тях е отново кандидатстването в МКВПМС, като разясни накратко и процедурата.

След проведената дискусия и гласуване се оформиха следните решения:
1. Работната група счита, че сградата е в добро техническо състояние, но е
необходимо да бъде ремонтирана;
2. Да се изготви писмо до кмета на община Иваново относно
необходимостта от подготовка на необходимия пакет документи за паметника на
културата „Светлоструй”, с. Щръклево и последващото кандидатстване в МКВПМС;
Срок: 07.03.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе.
3. Настоящият протокол да бъде представен на вниманието на членовете на
Обществен съвет към Областния управител за сведение;
Срок: 25.02.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе.
4. Да се направи предложение до Общински съвет Иваново относно
преразглеждане на решението за отписване на сградата като паметник на
културата „Светлоструй”.
Срок: 10.03.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
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