РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ.ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Областен управител

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание (проведено Online чрез платформата Webex) на Областната
комисия „Военни паметници“
състояло се на 15.12.2020г., в 14.00 ч., в Областна администрация Перник,
пл. „Св.Иван Рилски“ 1Б, в заседателна зала „Струма“

Днес, 15.12.2020г., от 14.00 ч.в заседателната зала „Струма“ се проведе редовно
заседание на Областния щаб, на което присъстваха и взеха участие:
1.Иво Иванов – Зам.областен управител
2.Мариана Михайлова – Директор на дирекция „АПОФУС“ – О.А. Перник
3.Красимир Борисов – Гл.спец. ОМП– О.А. Перник
4.майор Виктор Якимов – Началник на военно окръжие – Перник
5.инж.М.Димитрова – Началник на отдел „Образование, култура, младежки дейности и
духовно развитие“ в община Перник
6.Милан Миланов – Директор на Регионален исторически музей – Перник
7. Марин Първанов - Гл.спец. ОМП в община Трън
8.Димитър Боянов – Заместник кмет на община Земен
9.Емилия Свиленова – Младши експерт „Образование, младежки дейности и духовно
развитие“ в община Брезник
10.Камен Ангелов – Председател на дружество „Военноинвалид“ - Перник

Заседанието откри и проведе г-н Иво Иванов – зам. областен управител на Област
Перник.
Той запозна присъстващите с повода за свикване на заседанието на Комисията „Военни
паметници“ а именно да бъдат обсъдени и подложени на гласуване предложенията за
изменения на Правилата за работа на комисията.

След като се установи наличието на кворум от присъстващите членове на комисията,г-н
Иванов откри заседанието. Членовете и гостите бяха запознати с дневния ред на
заседанието, като се даде възможност за допълване му с допълнителни точки за
разглеждане. Такива не бяха предложени и г-н Иванов предложи за гласуване на
дневния ред. Той бе приет.
г-н Иванов предостави думата на г-жа Михайлова да запознае членовете на комисията
с предложенията за изменения на Правилата за работа на комисията„Военни
паметници“.
г-жа Михайлова докладва , че на заседанието ще бъдат обсъдени и подложени на
гласуване следните предложения за изменение на Правилата за работа на Комисията и
и запозна с тях комисията:
1. В чл. 10 се създава ал. 4:
„(4) По изключение и по предложение на областния управител Комисията може да
провежда заседания и дистанционно.“
2. В чл. 11, ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите, когато заседанието
се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на
членовете на Комисията при спазване на изискванията за кворум.“
3. В чл. 12, ал. 2 се създава изречение второ: „Протокол се изготвя и в случаите
на заседание, проведено дистанционно.“

г-н Иванов предложи за гласуване на предложените за изменение Правила за работа
на Комисията. След провеждане на гласуване същите бяха приети.
г-жа Михайлова напомни на представителите на общините да подадът необходимата
информация /ако имат промяна от 2019г./

относно военните паметници

на

територията на техните общини за да се актуализира Регистъра на военните
паметници.
г-н Иванов попита членовете на Комисията имат ли допълнителни въпроси за
разглеждане. След като такива не бяха поставени, той закри заседанието.

Съгласувал:
Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС
Изготвил на 17.12.2020 г.
Красимир Борисов – гл.специалист ОМП,о.з.подп.,ст.асис.,инж.
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