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Областният управител Кр. Кирилов съгласува проекта на плана за честване на 100
г. от Първата световна война за 2018 г.
Адрес на новината dobrich.government.bg/news.php?id=3084

Областният управител Красимир Кирилов в качеството си член на Националния комитет за
отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея,
съгласува утвърдително проекта за Национален план за честване на годишнината през
2018 г.
Във връзка с отбелязването на събитието, съгласно т. 3 от Решение на Министерски съвет
№ 449/03.07.2017 г., след като са били разгледани всички постъпили предложения за
отбелязването на 100 г. от Първата световна война и участието на България в нея (
2014-2018 г.) от Организационния комитет, е решено на област Добрич да бъдат
отпуснати за различни събития общо 17 300 лв.
Финансиране се отпуска, както следва:
-

За ремонт на възпоменателна плоча в памет на боевете от Добричката епопея 1916 г. в с. Царевец – 1300 лв., организатор е Община

Добричка;

-

За рехабилитация на паметна плоча на лобното място на опълченеца Васил Контаров – патрон на с. Василево, убит мъченически от

румънски войници през 1916 г. – 1000 лв., организатор е Община Генерал Тошево;

-

За рехабилитация на кенотаф на редник Васил Хр. Василев, загинал през 1916 г. в Северна Добруджа и преместването му в центъра

на с. Бежаново – 1500 лв., организатор е Община Генерал Тошево;

-

За ремонт на покривна конструкция на параклис – костница „Св. Архангел Михаил“ във Военно гробище – музей в гр. Добрич – 6000 лв.,

организатор е Община град Добрич;

-

За провеждане на Национална научна конференция „Добруджа в края на Първата световна война“ с научен ръководител проф. д-р

Антонина Кузманова – 3000 лв., организатор е Община град Добрич;

-

За издаване на сборник с докладите от Националната научна конференция „Добруджа в края на Първата световна война“ – 1000 лв.,

организатор е Община град Добрич;

-

За преиздаване на юбилейния албум „Сто години от освобождението на Добруджа по време на Първата световна война“ с твърди

корици в тираж 100 броя – 3500 лв., организатор е Община град Добрич.
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