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УТВЪРЖДАВАМ:      п 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ ВРАЦА 

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ“ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1/24.03.2015 г. 

от заседание на Областна комисия „Военни паметници“ 

 

Днес 24.03.2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на шести етаж в сградата на 

Областна администрация – Враца, се проведе редовно заседание на Областна комисия 

„Военни паметници“.  

       На заседанието присъстваха: 

       Ирина Йорданова Иванова – Зам. областен управител и Зам. председател на 

Областна комисия „Военни паметници“; 

       Цветан Гоцев Василев – Главен експерт и секретар на комисията; 

       Членове на комисията: 

       Любомир Николаев Маринков – Главен експерт в Дирекция „АКРРДС“ – 

Областна администрация Враца; 

       Светла Стефанова Дамяновска – Главен експерт „Култура“ – Община Мездра; 

       Людмила Христова Геормезовска – Главен експерт „Образование и култура“ – 

Община Борован; 

       Радослав Спасов Божинов – Председател на Областния съвет на СОСЗР – Враца; 

       Димитър Иванов Димитров – Началник на Военен клуб – Враца; 

       Валентин Цветанов Николов – Председател на СВВП – Враца; 

       Маргарита Николова Станева – Представител на Община Роман; 

       Радосвета Иванова Крумова – Главен експерт „Култура“ – Община Враца; 

       Лъчезар Ангелов Генов – Председател на Областния съвет на СВВ – Враца; 

       Мирослав Кирилов Димов – Старши специалист „ОМП“ – Община Хайредин; 



       Боряна Василева Пешкова – Директор дирекция “Хуманитарни дейности“ – 

Община Бяла Слатина; 

       Ваня Желязкова Колева – Представител на Регионален исторически музей – 

Враца; 

       Евгения Георгиева Найденова – Директор на Исторически музей – Оряхово; 

       Радка Пламенова Венкова – Специалист „ЕВМППС“ – Община Мизия; 

       Отсъстваха представители от общини Криводол и Козлодуй, а така също от 

Министерството на отбраната и военно формирование 54990 – Враца.  

       Съгласно чл.7 от Правила за работа на Областна комисия „Военни паметници“, 

заседанието имаше необходимия кворум. Същото беше открито от г-жа Ирина Иванова. 

Допълнения към предварително предложения дневен ред не бяха направени и 

заседанието протече при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1.Откриване на заседанието и обявяване на дневния ред. 

2. Запознаване със Заповед № РД-158/11.12.2014г. на Областния управител на 

Област Враца, във връзка с координацията по въпросите на издирването, проучването, 

картотекирането, опазването,  поддържането, възстановяването и изграждането на 

военни паметници на територията на Област Враца и представяне на комисията. 

3. Запознаване членовете на комисията с Правилата за работа на Областна 

комисия „Военни паметници” към Областния управител на Област Враца. 

4. Представяне на Областния регистър на военните паметници. 

5. Запознаване членовете на Областна комисията „Военни паметници” с 

Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност за 

дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, относно координиране на 

дейностите по проучване и поддържане на военните паметници и гробове. 

6. Разни. 

7. Разискване и приемане на предложения. 

8. Закриване на заседанието. 

  Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ирина Иванова – Заместник 

областен управител на област Враца и Заместник председател на Областна комисия 

„Военни паметници”. 

  По т.1 от дневния ред: 

 Г-жа Ирина Иванова откри заседанието, приветства присъстващите и запозна 

членовете на комисията с дневния ред. Предложения към него не бяха направени и 

същия беше приет с мнозинство.  

  По т.2 от дневния ред: 

        Заместник председателя на комисията запозна присъстващите на заседанието 

със Заповед № РД-158/11.12.2014г. на Областния управител на Област Враца, във 

връзка с координацията по въпросите на издирването, проучването, картотекирането, 

опазването,  поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници на 

територията на Област Враца и представяне на комисията.   

  По т.3 от дневния ред: 

  Г-н Цветан Василев запозна членовете на комисията с Правилата за работа на 

Областна комисия „Военни паметници” към Областния управител на Област Враца 



като акцентира на начините за свикване на заседания и периодичността им. 

Предложения за изменение и допълнение на настоящите правила не бяха направени 

съгласно §2 от Преходните и заключителни разпоредби.    

  По т.4 от дневния ред: 

  Секретаря на комисията презентира  Областния регистър на военните 

паметници. Бяха представени по няколко слайда с военни паметници от десетте 

общини от Област Враца.  

  Г-н Василев изрази своята благодарност към представителите на  общини за 

предоставената информация за наличните военни паметници на територията на техните 

общини. Същият помоли членовете на комисията, ако имат допълнителна информация 

за военни паметници, тя да бъде предоставена в Областна администрация – Враца, за да 

бъде актуализиран Областния регистър на военните паметници и изпратен в 

Министерство на отбраната. Беше посочено, че в общините  Враца и Мездра все още 

има пропуски при отчета и воденето на регистър за наличните военни паметници и 

гробове.   

  Председателя на Областния съвет на съюза на ветераните от войните г-н Лъчезар 

Генов сподели опита си от посещение си в гр. Ниш и призова присъстващите за 

достойно отбелязване на 70-годишнината от края на Втората световна война като се 

отдаде почит и уважение на 107-те живи участници във нея живеещи на територията на 

Област Враца. 

  В отговор г-жа Иванова отбеляза, че на 9 май ще има подобаващо честване, за 

организацията, на което има инициатива за съвместна дейност с институциите. 

         В заключение секретаря на комисията припомни на членовете, кои паметници 

съгласно ЗВП се считат за такива и заповед № ОХ-605/21.08.2014г. на министъра на 

отбраната относно определяне на реда за водене регистър и картотека на военните 

паметници. 

   По т.5 от дневния ред: 

    Г-н Василев  запозна  членовете на Областната комисия „Военни паметници” с 

Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност за 

дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, относно координиране на 

дейностите по проучване и поддържане на военните паметници и гробове. 

   Секретаря представи Указанията и указа сроковете за изготвяне на заявки за 

финансиране на военни паметници в тежко състояние. Председателят на Община Роман 

– Г-жа Маргарита Станева изрази несъгласието си към изготвянето на тези заявки, 

поради причината, че всяка година се изготвят такива, но парични средства не се 

предоставят. В отговор  г-жа Иванова заяви, че при посещението на Министъра на 

отбраната във Враца му е предоставен списък  за отпускане на средства за ремонта на 

военни паметници в тежко състояние. В допълнение каза, че ще стартира инициатива за 

дарителска кампания за възстановяване на войнишките паметници. 

   Г-н Василев, каза че Указанията, както и наличната информация за военните 

паметници в Областна администрация - Враца, ще бъдат изпратени на общините, като в 

срок до 15 април, общините следва да представят информация за допълване на 

регистъра. 

   По т.6 от дневния ред: 



   Представителя на СВВП – предложи регистъра на бъде публикуван на сайта на 

Областна администрация – Враца. Беше му отговорено, че Областния регистър на 

военните паметници е публикуван на официалния сайт. 

   По т.7 от дневния ред: 

   Г-жа Иванова отправи запитване към присъстващите дали имат предложения за 

въпроси, които да бъдат разгледани на следващото заседание на комисията, но такива 

не бяха отправени. 

   Беше зададен въпрос, кога ще бъде насрочено следващото заседание. В отговор 

г-жа Иванова поясни, че следващото заседание ще се проведе през месец юни 2015г., 

като за това членовете ще бъдат предварително уведомени за датата, часът и мястото на 

провеждане, съгласно Правилата за работа на комисията. 

          След станалите разисквания и направените предложения Областната комисия 

„Военни паметници“ взе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Няма промени в Правилата за работа на Областната комисия „Военни 

паметници“; 

2. В срок до 15.04.2015г.  в Областна администрация – Враца да бъде 

представена актуална информация  на военните паметници намиращи се на 

територията на съответната община на хартиен и  електронен носител; 

3. В срок до 15.04.2015г. да се изготвят заявки за целево финансиране на 

ремонта на паметници в тежко състояние и възстановяване на разрушени 

такива на хартиен и електронен носител. 

          След изчерпване на дневния ред г-жа Иванова закри заседанието.  

 

1. Заместник председател:     п 
                 Ирина Иванова 

                 Зам. областен управител на област Враца 

 

2. Секретар:    п 

                  Цветан Василев 

                  Главен експерт в Дирекция АПОФУС 

 

       

 

 

 


