ПРОТОКОЛ
№ РД-18-15
Кюстендил 30.01.2018 г.
На 29.01.2018 г. от 15.00 в Голямата зала на втория етаж на Областна
администрация гр. Кюстендил се проведе Заседание на Областната комисия „Военни
паметници“, назначена със Заповед № РД-35-182/26.06.2017 г. на Областния управител
на Област Кюстендил.
Г-н Виктор Янев приветства присъстващите и откри заседанието и обяви следния
ДНЕВЕН РЕД :
1.Разглеждане и даване на становище от Областната комисия „Военни паметници“,
на постъпило писмо от Главния архитект на община Кюстендил с вх. № 08-013/15.01.2018

г.

в

Областна

администрация

Кюстендил,

относно

предложение

от

Инициативен комитет за изграждане на паметна плоча на загиналите от с. Полетинци,
общ.Кюстендил в Балканската, Първата и Втората световни войни. С Решение №
615/26.10.2017 г. на Общинския съвет гр.Кюстендил е прието поставянето на паметна
плоча в с. Полетинци, общ.Кюстендил.
2.Разглеждане на писмо с вх.№ 04-04-1/11.01.2018 г. в Областна администрация
гр.Кюстендил от Министъра на отбраната на Република България, относно предложения
за включване в Националния план на честванията за отбелязване на 100 години от
Първата световна война през 2018 г.
3.Други
Дневният ред беше приет от всички присъстващи на комисията.
1.По първа точка:
Г-н Виктор Янев даде думата на г-жа Стояна Чавдарова-Главен архитект на
община Кюстендил да запознае комисията, относно изграждане на паметна плоча на
загиналите от с. Полетинци, общ.Кюстендил в Балканската, Първата и Втората световни
войни. Копие от част от документация беше изпратена до членовете на комисията за да
се запознаят.
Г-жа Чавдарова запозна комисията с документацията и предложи искането за
изграждане на паметника за изпрати в Министерство на отбраната, като предложение за
включване в Националния план на честванията за отбелязване на 100 години от Първата
световна война през 2018 г. за финансиране на стойност 1250 лв.

С Решение № 615/26.10.2017 г. на Общинския съвет гр.Кюстендил е дадено
съгласие да бъде поставена паметна плоча в с. Полетинци, общ.Кюстендил, по реда на
Закона за устройство на територията.
Г-н Янев предложи за гласуване на предложението за поставяне на паметна плоча
в с. Полетинци, общ.Кюстендил. Предложението за поставяне на паметна плоча в с.
Полетинци, общ.Кюстендил беше прието единодушно.
РЕШЕНИЕ: Комисията реши, че подкрепя и дава положително становище за
поставянето на паметна плоча в с. Полетинци, общ.Кюстендил.
2.По втора точка: Г-н Янев запозна комисията с писмо с вх.№ 04-041/11.01.2018 г. в Областна администрация гр.Кюстендил от Министър на отбраната на
Република България, относно предложения за включване в Националния план на
честванията за отбелязване на 100 години от Първата световна война през 2018 г.
Писмото е във връзка с Решение № 449 на Министерския съвет на Република България
за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
(2014-2018 г.)
Г-н Янев даде думата на г-жа Стояна Чавдарова-Главен архитект на община
Кюстендил и на г-н Ангел Джонев да запознае на кратко с предложенията.
Г-жа Стояна Чавдарова и г-н Ангел Джонев запознаха комисията на кратко с
предложения за включване в Националния план на честванията за отбелязване на 100
години от Първата световна война през 2018 г. от община Кюстендил и от Регионалния
исторически музей-академик Йордан Иванов – Кюстендил.
Г-н Янев даде думата на г-н Й. Глогов – Зам. кмет и член на комисията от община
Невестино. Г-н Глогов предложи отново за финансиране за изграждане на паметник,
посветен на загиналите от с. Невестино, с.Четирци, с.Лиляч и с.Пастух, общ.Невестино,
обл.Кюстендил в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни
чрез включването му в Националният план на честванията през 2018 г., защото през
2017 г. не беше включено.
Г-н Янев даде думата на г-жа Любка Йорданова зам.кмет и член на комисията да
запознае

на

кратко

с

предложенията.

Г-жа

Йорданова

запозна

комисията

с

предложенията от община Кочериново.
Г-н Янев даде думата на г-н Петър Петров - член на комисията от община Бобов
дол да запознае на кратко с предложенията. Г-н Петров запозна комисията с
предложенията.
Г-н Янев даде думата на г-жа Мариана Костова от община Рила да запознае на
кратко

с

предложенията.

Г-жа

Костова

запозна

комисията

с

предложението

за

допълнително финансиране за паметника на загиналите през войните в община Рила.
Г-н Янев каза, че всички постъпили предложения до 31.01.2018 г. в Областна
администрация

ще

бъдат изпратени

в

Министерство

на

отбраната

за

да

бъдат
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предложени да влязат за разглеждане на Националния комитет през 2018 г. и за
включването им в Националният план на честванията през 2018 г.
По т.3 – други:
Г-н Янев даде думата на г-н Тодор Гогов

- Областен председател на “Съюза на

ветераните от войните в България”.
Г-н Гогов предложи общините да изпратят информация, относно състоянието на
военните паметници и на следващото заседание да се представи тази информация на
комисията.
Г-н Янев каза, че е съгласен с предложението, защото паметниците са собственост
на общините и той като областен управител и председател на комисията ще изпрати
писмо до всички общини за информация, относно състоянието на военните паметници,
които са военни паметници, съгласно чл.4, ал.1 от Закона за военните паметници.
Други изказвания нямаше и поради изчерпване на дневния ред, г-н Янев –
председател на Комисията, благодари на присъстващите членове и закри заседанието.
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