Одобрявам:
Ирина Митева
Областен управител
на област Ловеч

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 08.07.2016 г.
в зала 101 на Областна администрация - Ловеч
Днес, 08.07.2016 г., от 11:00 ч. в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе
заседание на Областна комисия „Военни паметници“, свикано с писмо ОМ-0672/01.07.2016 г. Заседанието беше открито от г-жа Ирина Митева, председател на Областна
комисия „Военни паметници“ и областен управител на област Ловеч.
Присъстваха 13 членове от състава на комисията съгласно приложения присъствен лист.
При направената проверка се установи, че е налице необходимия кворум за провеждане на
заседанието.
Г-жа Митева предложи за гласуване следния проект на дневен ред:
1. Приемане на обосновка за включване на паметника „Арка на свободата“ в
Областния регистър на военните паметници.
2. Обсъждане на дейности по издаването на областен каталог на военните паметници.
3. „Дойранските защитници излизат от забравата“ – беседа с г-н Волен Василев,
историк.
4. Други
Участниците не направиха предложения за допълнения към дневния ред и се премина към
неговото гласуване.
С 13 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” Областна комисия „Военни паметници“ прие
дневния ред.
По т. 1 от дневния ред г-жа Митева даде думата на г-жа Капка Кузманова – директор на
РИМ – Ловеч да запознае присъстващите с обосновка за включване на паметника „Арка на
свободата“ в Областния регистър на военните паметници. Тя предостави на комисията
списък на загиналите в Руско-турската освободителна война.
Г-жа Елена Вълчева, гл. експерт в община Троян подкрепи становището на г-жа
Кузманова и предостави Акт за публично-общинска собственост на паметника.
Други изказвания не бяха направени и след проведено гласуване с 13 гласа “за”, 0
“въздържал се” и 0 “против” комисията
РЕШИ:
Приема обосновка за включване на паметника „Арка на свободата“ в Областния регистър
на военните паметници.
По т. 2 от дневния ред г-жа Митева даде думата на членовете на комисията за становища
и предложения.
Капитан Дочо Николов представи на присъстващите 3 броя музейни издания. Неговото
предложение е да бъде издадена книга-алманах, подобна на тези музейни издания, която да
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бъде с по-ограничен тираж, но да бъде изработена от по-качествени материали. Според
него е необходимо да се кандидатства от името на неправителствена организация, да се
изготви проект на алманаха, който да бъде одобрен и съгласуван от комисия, след което да
бъде изпратен на Националния комитет за отбелязване на 100 години от Първата Световна
война и на национално ниво вече дa бъде одобрен и финансиран.
Г-жа Кузманова изложи становище, че от всяка община трябва да се избере служител,
който да отговаря за изготвянето на алманаха и да бъде включен в комисия. Според нея е
необходимо на първо място да се изясни структурата на този алманах – история на
паметника, списък на загиналите, какъв да бъде размерът на снимките и т.н. Едва след като
се събере необходимата информация от общините, тогава да се мислят източници за
финансиране.
Други изказвания не бяха направени и след проведено гласуване с 13 гласа “за”, 0
“въздържал се” и 0 “против” комисията
РЕШИ:
Да се създаде комисия към Областна комисия „Военни паметници“, която да изготви
структурата и критериите на книга-алманах на военните паметници на територията на
област Ловеч, в следния състав:
Kапитан Дочо Николов
Капка Кузманова – директор на РИМ-Ловеч
Петко Петков – главен експерт „Култура“ в община Тетевен.
По т. 3 от дневния ред г-жа Митева даде думата на г-н Волен Василев, който представи
беседа на тема: „Дойранските защитници излизат от забравата“.
Г-жа Митева благодари на г-н Василев за изнесената беседа и даде думата на
присъстващите за мнения и коментари.
След като не постъпиха изказвания по темата, г-жа Митева пристъпи към т. 4 от дневния
ред: Други.
По т. 4 от дневния ред не бяха направени други предложения.
Г-жа Митева благодари на участниците и ги уведоми, че информация за днешното
заседание и взетите решения ще бъде предоставена на медиите и публикувана на интернет
страницата на Областна администрация Ловеч, след което закри заседанието.

Протоколирал:
Деница Мончева
Член на Областна комисия „Военни паметници“
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