РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
на Област Перник

ПРОТОКОЛ
От заседание на Областна комисия „Военни паметници”
състояло се на 04.12.2017г., 14.00 часа, в Областна администрация Перник,
пл. „Св. Иван Рилски”1Б,в заседателна зала „Струма”

Днес, 04.12.2017г. от 14.00ч. в заседателна зала „Струма” се проведе
заседание на Областна комисия „Военни паметници”, на която присъстваха:
Председател: Ирена Соколова – Областен управител на област Перник
Секретар: Петко Петков – Главен специалист „ОМП”
Членове:
Мариана Михайлова – Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация
Перник
Станислава Георгиева – Началник на отдел „Държавен архив” – Перник
Гергана Първанова – Директор на общински исторически музей – Радомир
Юлиана Серафимова – Началник на отдел ”Образование, култура, младежки
дейности и духовно развитие”, Община Перник
арх. Екатерина Петрова – Главен експерт „Регионално развитие” в дирекция
АКРРДС, Областна администрация Перник
Наталия Първанова – Старши експерт „Образование, култура и младежки
дейности” – Община Брезник
Илиян Илиев – Специалист ОМП – Община Ковачевци
Марин Първанов – Старши специалист УК и ОМП – Община Трън
Венцислава Крумова – Директор на РИМ – Перник
Елисавета Кирилова – Началник отдел „КОСДС” – Община Радомир
Камен Ангелов – Председател на дружество „Военноинвалид” - Перник
Заседанието бе открито в 14.00 часа от председателя на комисията г-жа Ирена
Соколова, която приветства членовете на комисията и им благодари за положения
труд. След като се установи наличието на кворум от присъстващите членове на
Комисията, се пристъпи към разглеждане на основните точки по дневния ред:

1. Откриване на заседанието.
2. Приемане на Правила за работа на областна комисия „Военни паметници”
при област с административен център Перник.
3. Обсъждане на постъпило писмо от Асоциацията на сухопътните войски на
България.
4. Отчет на дейността на Областна комисия „Военни паметници” за 2017г.
5. Закриване на заседанието.
Г-жа Ирена Соколова направи анализ на финансовите средства заявени от
общините в областта за ремонт и възстановяване на военни паметници и за
отпуснатите такива от Министерството на отбраната. През 2017г. са подадени
документи за отпускане на финансови средства за седем военни паметника.
Отпуснати са за пет военни паметника.
Г-жа Соколова даде думата по точка двора от дневния ред на г-н Петков и като
се извини на присъстващите за служебния ангажимент, който има напусна
заседанието.
Г-н Петко Петков попита членовете на комисията, имат ли допълнения към
правилата за работа на комисията, които бяха публикувани на електронната
страницата на областната администрация за обсъждане. Предложения нямаше и се
пристъпи към гласуването им. От присъствалите тринадесет члена, всички гласуваха
„за” приемането на новите правила. Г-н Петков сподели, че те ще бъдат изпратени
на Министъра на отбраната за съгласуване и след това ще бъдат публикувани на
сайта на областната администрация.
По тока трета взе думата г-жа Михайлова. Тя запозна членовете на комисията с
постъпилото писмо от асоциацията на Сухопътните войски на България във връзка с
инициативата „Да наречем поне една улица в града на нашия полк и дивизия”.
Обяснено бе на присъстващите, че съгласно справка на асоциацията полк и дивизия
в нашия окръг е имало в градовете Радомир и Брезник. В град Перник е нямало
такова военно формирование, но поради факта, че 26-ти пехотен Пернишки полк
носи името на града е целесъобразно да има улица с неговото име. На общините бе
раздадена

справката

на

асоциацията

на

Сухопътните

войски

за

военните

формирования дислоцирани на територията им.
Във връзка с наименованието на улиците на името на военните формирования
се изказаха г-жа Серафимова и г-жа Крумова. Те заявиха, че преименуването на
улиците в населените места ще доведе до промяна на адресните регистрации на
населението живеещо на тях, както и на институциите имащи такъв адрес. Г-жа
Серафимова сподели, че процедурата не се заплаща от държавата, а от гражданите
и социалния ефект ще бъде отрицателен. Г-жа Крумова каза, че институцията, която
представлява, ако се наложи да смени адресната си регистрация трябва да смени и
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всички документи свързани с дейността ѝ. Нейното мнение е да се именуват нови
улици с имената на военните формирования.
По точка четвърта взе думата г-н Петков. Той направи отчет на работата на
комисията за изминалата 2017 година, като обърна внимание на активната работа на
членовете на комисията, свързана с провеждането на мероприятия свързани с
честванията на

военните паметници

и

добре

подготвената документация

за

финансиране от Министерството на отбраната на военни паметници, на които трябва
да се извърши ремонт. Запозна членовете на комисията с писмото на Националния
институт за недвижимо културно наследство, с което е изпратен „Списъка на военни
паметници” в област Перник със статут на исторически недвижими културни
ценности, съгласно чл.59, ал.4 от Закона за културното наследство. Той обърна
внимание, че при допълване в „Списъка на военните паметници” на територията на
област Перник с нови данни трябва да бъде уведомен и Националния институт за
недвижимо културно наследство.
Г-жа Ефремова попита защо не е финансиран и ще може ли отново да се
кандидатства пред Министерството на отбраната за финансиране за изработване на
албум на „Военните паметници на участници загинали във войните от Пернишка
област”.
Г-жа Михайлова обясни, че от общо поисканите средства за културни дейности
и ремонт на военните паметници от Министерството на отбраната са одобрени и
дадени на заявителите една трета от заявените финанси.
Г-н Илиев, направи запитване относно собствеността и територията, на която
се намира военния паметник в с. Пчелинци.
Г-жа Кирилова, отговори на въпроса като каза, че паметника не попада в
територията на община Радомир, съответно се намира на територията на община
Ковачевци.
Г-н Ангелов, попита възможно ли е да бъдат възобновени надписите на
паметната плоча на загиналите в Отечествената война 1944-45 г. намираща се в с.
Вискяр.
Г-н Петков отговори, че собственик на паметника е община Перник и тя трябва
да предприеме необходимите действия за ремонт на паметната плоча.
Г-жа Михайлова попита има ли допълнителни въпроси за разглеждане. След
като нямаше, тя закри заседанието.
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