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 08.06.2017г., 14.00 часа, в Областна администрация Перник,
пл. „Св. Иван Рилски”1Б,в кабинета на Областния управител

Днес, 08.06.2017г. от 14.00ч. в кабинета на Областния управител се проведе
заседание на Областна комисия „Военни паметници”, на която присъстваха:
Председател: Ирена Соколова – Областен управител на област Перник
Зам. председател: Иво Иванов – Зам. 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
Любомир Лазаров – Председател на Областния съвет на съюза на офицерите
и сержантите от резерва и запаса – Перник
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
Заседанието бе открито в 14.00 часа от председателя на комисията г-жа Ирена
Соколова, която приветства членовете на комисията и представи

заместник

областния управител, г-н Иво Иванов. 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. Разглеждане на документи за изграждане на военен паметник в кв. Църква,
община Перник, за даване на становище и вземане на решение за
изпращането им на Министъра на отбраната за съгласуване и финансиране.
3. Гласуване на становище относно изграждането на военен паметник в кв.
Църква, община Перник и решение за изпращане на документите на
Министъра на отбраната за съгласуване и финансиране.
4. Разни.
5. Закриване на заседанието.
Г-жа Ирена Соколова предложи да бъде добавена допълнителна точка „Разни”
към дневния ред. Тя бе гласувана и единодушно приета от членовете на комисията.
Г-жа Ирена Соколова даде думата на г-н Петко Петков, който да запознае членовете
с получената документация от кмета на кв. Църква, община Перник за изграждане
на военен паметник на генерал – майор Ваклин Церковски.
Г-н Петко Петков запозна присъстващите с реда за изграждането и поставяне
на военен паметник и представи пред тях постъпилите документи. Той разясни, че
същите отговарят на изискванията за разрешаване поставянето на монументалнодекоративни елементи – съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията.
Г-жа Ирена Соколова даде думата на кмета на кметство Църква да сподели как
е възникнала идеята за изграждане на паметника.
Г-н Румен Петров запозна членовете с биографията на генерал-майор Ваклин
Церковски, защо той е приел тази фамилия и как е възникнала идеята за поставяне
на паметника. Той сподели, че инициативния комитет има намерение да постави две
оръдия от двете страни на паметника и да оформи пространството около паметника,
като положи черен мрамор. За същия е направено искане до община Перник за
доставянето му.
Г-жа Соколова сподели, че е необходимо преди да се постави паметника, той
да се популяризира сред гражданите и жителите на кв. Църква и те да го припознаят
като свой. Тя попита членовете на комисията има ли някой, който да изрази
становище, мнение по въпроса. Нямаше желаещи и г-жа Ирена Соколова предложи
да се премине към т.3 от дневния ред, гласуване становище за изграждане на
военен паметник в кв. Църква, община Перник и решение за изпращане на
документите

на

Министъра

на

отбраната

за

съгласуване

и

финансиране.

Предложението бе гласувано и прието единодушно с 10 гласа „за”.
Г-жа Ирена Соколова предложи да се премине към т.4 „Разни” от дневния ред.
Тя сподели с членовете на комисията, че на предишни заседания на комисията е
разглеждан въпрос за изграждане на военен паметник на всички загинали за
свободата на България от област Перник. Помоли присъстващите да споделят идеите
си и да предложат последващи действия.
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Г-н Петко Петков взе думата и запозна присъстващите с досегашните действия
и документи, относно изграждането на такъв паметник. Той сподели и своето
виждане, как да изглежда паметника или монумента и ако се приеме на него да се
изпишат имената на всички загинали /около 3000 души/ ще трябва голяма площ.
Г-жа Ирена Соколова попита от кога е идеята за изграждането на такъв
паметник , официално ли е постъпила в областната администрация и гласувана ли е
от членовете на комисията.
Г-н Петко Петков отговори че на проведеното заседание на 20.04.2017г.
членовете на Областна комисия „Военни паметници” със свое решение излезе с
инициатива: ”Изграждане и издигане на паметник на всички загинали за свободата
на България на територията на областта, позициониран в областен център Перник”.
Г-жа Юлиана Ефремова допълни, че на предишното заседание е обсъдено този
паметник да се постави на мястото на предишния паметник на Г. Димитров – пред
Мемориала. Тъй като площада е изграден по проект не е позволено 5 години да се
извършват подобни дейности, г-жа Ефремова каза, че ще провери какво е
решението по писмото, което областната комисия е изпратила до кмета на община
Перник.
Г-жа Ирена Соколова сподели с членовете на комисията, че трябва да се
направи запитване, дали община Перник предвижда в общоустройствения план на
града да се изгради на такъв паметник и ако е съгласна, кой ще финансира
изграждането му.
Г-н Петко Петков поясни, че финансирането на паметника ще стане от
министерството на отбраната.
Г-жа Мариана Михайлова попита кой ще кандидатства за изграждане на
паметника, община Перник има ли желание и намерение да изгради подобен
паметник и ще подаде ли съответните документи, които да бъдат представени пред
министерството на отбраната.
Г-жа Ирена Соколова каза, че комисията може да подкрепи изграждането на
такъв паметник, но не и да вземе решение за изграждането му.
Г-жа Ирена Соколова предложи да се изчака отговора на писмото до община
Перник. След това да се изпрати идейното намерение, ако то не е включено в това
писмо, че комисията има идея и би подкрепила изграждането на такъв паметник.
Областната комисия може да съдейства с писмо до военния министър, с молба до
останалите общини за изграждането, само ако община Перник желае да бъде
активната част и да бъде активния фактор в създаването на подобен комплекс,
мемориал или паметник.
Г-н Иво Иванов попита има ли идеен проект.
Г-жа Юлиана Ефремова отговори на въпроса, като посочи документи на
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паметника, който предстои да се изгражда в кв. Църква. Тя сподели виждането си,
че при изписване на всички имена на загиналите ще се получи мемориал, а не
паметник.
Г-жа Ирена Соколова предостави председателството на г-н Иво Иванов, извини
се на членовете за напускането на заседанието, поради служебен ангажимент.
Г-н Иво Иванов каза, че трябва да изчакаме отговор на писмото изпратено до
община Перник и тогава ще се изяснят някои въпроси, по които сега не е желателно
да се дискутира.
След като бе дадена думата на г-жа Станислава Георгиева, тя сподели
вижданията на посетителите на читалнята в отдел „Държавен архив”. Те питат, защо
град Перник няма паметник на загиналите във войните за свободата на България, а
останалите общини имат. Предлагат да има обществено обсъждане, за това да има
ли Перник паметник, на който да са изписани имената на загинали перничани във
войните. Изграждането на паметник на областно ниво е нещо съвсем различно.
Г-н Иво Иванов даде думата на г-жа Гергана Първанова да сподели мнение
относно изграждане на общ паметник. Г-жа Гергана Първанова, каза че нейното
мнение съвпада с това на г-жа Станислава Георгиева, да се вслушаме в мнението на
перничани.
Г-н Иво Иванов даде думата на представителя на община Перник, г-жа Юлиана
Ефремова. Тя сподели, че всички имаме желание да бъде изграден такъв паметник,
но трябва да се спазят нормативните изисквания при определяне на мястото му.
След това да започне изготвянето на необходимата документация за изграждането
му.
Г-н Иво Иванов даде думата на г-жа Екатерина Петрова, която сподели, че
трябва да изчакаме отговора на община Перник, защото те се явяват, като водеща
фигура. В зависимост от отговора, след това трябва да бъде спазен определения ред
за изграждането на паметника. Г-жа Екатерина Петрова посочи, че може да

се

използва външната част на монумента на пернишките миньори в централната
градска част за изписване на имената на загиналите, в зависимост от общия
устройствен план на града.
Г-н Иво Иванов даде думата на г-жа Наталия Първанова да сподели нейното
виждане, относно изграждането на паметника. Тя каза, че община Брезник се
присъединява към идеята за изграждане на общ паметник.
Г-жа Юлиана Ефремова предложи на следващото заседание да бъде поканен и
главния архитект на община Перник за да могат членовете на комисията да чуят
неговото мнение.
Г-жа Мариана Михайлова попита относно съставянето и издаването на албум,
финансирането му, каква е идеята и колко броя ще бъдат издадени, въпрос който е
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бил разгледан на предишното заседание на комисията, на което тя не е присъствала.
Г-н Петко Петков поясни, че г-жа Юлиана Ефремова на заседание проведено на
20.04.2017г. е предложила в годишния план на комисията да бъде включена точка,
изготвяне на книжка-брошура, в която да бъдат илюстровани и описани всички
паметници на територията на областта. Книжката ще може свободно да се
разпространява сред гражданите и учениците от областта с цел постигане на поголяма информираност и повишаване на родолюбивото и патриотично възпитание у
децата. Предложението е прието единодушно от всички членове на комисията. Не бе
обсъждано кой ще финансира идеята.
Г-н Иван Иванов предложи идейните планове да бъдат придружени със
съответната финансова обосновка, защото ако няма такава идеите няма да мога да
се осъществят.
Г-жа Мариана Михайлова поиска думата, която и бе предоставена от г-н Иво
Иванов.

Г-жа

Мариана

Михайлова

запозна

присъстващите

с

два

постъпили

документа, касаещи членовете на комисията. Писмо на Посолството на Русия, с
което изразяват желание да им бъде оказана помощ за предоставяне на данни за
паметници и

воински

гробни

места на територията на областта. Писмо на

национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа” изпратено по повод предстоящата през
2018г., 150-та годишнина от организирането на четата на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа и гибелта на двамата войводи. Организаторите на честването желаят да им
бъде изпратена актуална информация за броя на изградените на територията на
областта паметници, паметни места и паметни знаци, свързани с четата и нейните
ръководители и отделни четници. Г-жа Мариана Михайлова предложи писмата да
бъдат изпратени до членовете на комисията с указания за изпълнение. Г-жа
Мариана Михайлова, сподели с присъстващите, че г-жа Ирена Соколова желае да и
бъде предоставена информация за г-н Димитър Страхилов – офицер от резерва.
Същият е предложен за награда за неговата дейност, относно поддържането на
военните паметници на територията на община Брезник. Информацията и бе
предоставена от г-жа Гергана Първанова.
Г-н Иво Иванов, даде думата на г-жа Гергана Първанова, която попита има ли
отговор на министерството на отбраната във връзка с финансирането на военния
паметник „Арката”, намиращ се на входа на бившето поделение в град Брезник.
Отговор на въпроса бе даден от г-н Петко Петков, който каза, че в списъка за
финансиране на военни паметници за ремонт за 2017г. този не е посочен. Той
сподели с г-жа Гергана Първанова, че ще направи ново запитване и ще я запознае с
отговора на министерството.
Г-н Лазар Лазаров попита инициативата „Осинови паметник” до къде се е
развила на територията на областта. Има ли отговор от регионалното управление на
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образованието.
Г-н Иво Иванов каза, че в областна администрация до сега не е постъпила
такава информация, ако постъпи членовете на комисията ще бъдат уведомени.
Г-жа Юлиана Ефремова направи бележки по отношение технически грешки в
документите, с които кметство Църква кандидатства за изграждане на нов военен
паметник. След уточняване се взе решение кмета на кметството да извърши
необходимите поправки и окомплектова документите за изпращане в министерството
на отбраната.
Г-н Иво Иванов попита има ли някой, който да вземе отношение по
разглеждания въпрос. Поради това, че нямаше желаещи, той закри заседанието и
пожела на присъстващите успех в работата им.
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