
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМП-03-5 
13.02.2015г. 
 

ПРОТОКОЛ 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ “ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” 

 
 
 Днес 13.02.2015 г. от 1030 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация  Добрич се проведе заседание на Областната комисия „Военни 
паметници” към Областния управител на област Добрич. Заседанието 
председателства д-р Маргарита Новоселска, областен управител. Присъстваха 
представители на общините от област Добрич, Регионален исторически музей - 
Добрич и Областен военен отдел – Добрич, членове на комисията. 
 Д-р Новоселска поздрави присъстващите и откривайки заседанието 
упомена, че то се провежда в изпълнение на изискванията на Закона за 
военните паметници и Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна 
индустрия и сигурност на доставките. Уведоми присъстващите, че в Областна 
администрация са постъпили документи на новоизградени паметна плоча в с. 
Богдан и паметник в с. Паскалево, община Добричка, които е необходимо да 
бъдат включени в Областния регистър на военните паметници, с което същия 
ще бъде актуализиран. Разглеждането на тези документи и обсъждане 
честването на годишнината от Първата световна война, ще бъдат предмет на 
заседанието. Отбеляза, че присъстват повече от половината членове на 
комисията, което съгласно чл. 7 от Правилата за работа на Областната 
комисия „Военни паметници” прави настоящото заседание редовно.  
 

Д-р Новоселска предложи заседанието да протече в следния ред: 
 
1. Разглеждане на внесените от община Добричка документи и 
предложения за включване в Областния регистър „Военни паметници“. 
2. Обсъждане на инициативи по случай 100 г. от боевете на 
Добруджанския фронт през Първата световна война. 
 
По така предложения дневен ред нямаше други предложения. 
 
Д-р Новоселска даде думата на г-н Куртев да представи документите на 

паметниците с предложения за включване в Областния регистър. 
В качеството си на Секретар на Областната комисия Военни паметници, 

г-н Куртев информира, че е разгледал подадените документи за двете 
предложения и счита, че същите отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 1 от 
Закона за военните паметници. Анкетните карти са правилно и пълно 
попълнени, заложения снимков материал е съгласно указанията на 
Министерството на отбраната.  Към настоящия момент в област Добрич има 90 
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паметника описани в регистъра. Г-н Куртев предостави на присъстващите 
анкетните карти, за да се запознаят с тях и помоли  за мнения и изказвания 
относно двете предложения. 

Г-н Георги Димитров (представител на Съюз на офицерите и сержантите 
от гр. Добрич)  използва случая да представи на вниманието на членовете на 
комисията информация за паметната плоча на 35 врачански полк и 36 
козлодуйски полк – убитите офицери и сержанти са общо 1182 души, погребани 
между двете села. На мястото  е имало поставен паметен кръст. Той предложи 
да се възстанови паметния знак, разположен на пътя от с. Козлодуйци към с. 
Росеново. 
 Г-н Радослав Колев (уредник в Регионален исторически музей) изрази 
притеснение относно самоинициативите на кметства и общини при 
изработването и поставянето на текстове и имена върху паметни плочи и 
паметници. Доста често се срещат паметници, върху които текста е  с 
правописни или граматически грешки. Има определени критерии, по които 
трябва да се изписва текст върху паметна плоча или паметник, общоприети 
съкращения на наименованията, вид на разположение на текста. Г-н Колев 
предложи да се определи и приложи процедура по откриване на паметници. 
 Г-н Костадин Костадинов (директор на Регионален исторически музей) 
изрази мнение, че представител на Регионален исторически музей трябва да 
участва редакторски в подготовката на текстовете, които ще бъдат изписвани 
върху паметни плочи и паметници. 
 Г-н Куртев предложи да бъдат изготвени от Регионален исторически 
музей стандарти, по които да бъдат изписвани текстовете. 
 Д-р Новоселска подложи представените предложения на гласуване. 
Единодушно всички присъстващи членове на комисията приеха двата 
паметника да бъдат включени в Областния регистър „Военни паметници“.  

В такъв случай, Секретарят на Областната комисия „Военни паметници” 
да подготви и изпрати в Министерство на отбраната становището на комисията 
и документите за включване в Националния регистър „Военни паметници”. 

Д-р Новоселска посочи, че е уместно предложението на г-н Куртев за 
изготвяне на критерии, по които да се извършва изписването на текстове. Тя 
предложи след като бъдат разписани стандартите, да се предоставят в 
Областна администрация Добрич, след което ще бъдат разпространени до 
всички членове на комисията. На следващо заседание ще се обсъдят и 
приемат. 

Г-н Костадинов прие да изготви критериите. 
По т. 2 от дневния ред, д-р Новоселска даде думата на г-н Ивайло 

Манушев, заместник областен управител.  
Г-н Манушев запозна присъстващите с участието си в заседание 

проведено на 28.01.2015 г. в Централен Военен клуб, организирано от 
Националния комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна 
война. На срещата се е оказало, че област Добрич е една от малкото области 
без отправени предложения за чествания. Това ще бъде коригирано. Г-н 
Манушев е поставил акцент през 2016 г. да се отбележат чествания в област 
Добрич. Получил е подкрепа от участниците в заседанието.  

На вниманието на присъстващите бе предоставена таблица, в която 
всеки да попълни  своите предложения за отбелязване на 100 годишнината. В 
срок до 27.02.2015 г. попълнените таблици трябва да се изпратят в електронен 
вариант на e-mail: governor@dobrich.government.bg. 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/
mailto:governor@dobrich.government.bg
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Заместник областният управител предложи до края на месец Март 2015 
г. да се проведе отново заседание на комисията, в което да се разгледат 
систематизираните предложения за честванията. 

Относно финансирането на мероприятия, г-н Манушев уведоми, че една 
част от средствата ще се поеме от Националния комитет, а за останалата част 
ще се търси до-финансиране. 

Той информира членовете за амбициозната задача, която заедно с д-р 
Новоселска са си поставили, а именно отбелязването на 100 годишнината да 
има международен характер. Ще бъдат поканени президентите на България и 
Румъния. 

Над 25 000 души са загиналите от областта на целия фронт. Историята 
трябва да се помни и почита, призова г-н Манушев. 

Той предложи дейностите по честванията да се включат в културните 
календари на общините. Също така за Северна Добруджа да се изготви 
стратегия. 

Г-н Костадинов информира, че съвместно с фонд „Българска памет“ са 
решили да ремонтират паметник, намиращ се в Северна Добруджа, изцяло със 
средства от фонда, за което им е било дадено разрешение. 

Общо за ремонтиране в Северна Добруджа са около 10 паметника. 
Необходимите средства за ремонтните дейности не са много, а процедурата по 
получаване на разрешение вече е ясна. 

 
. 
Д-р Новоселска благодари на присъстващте за ползотворната работа. 

Поради изчерпване на дневния ред закри заседанието. 
 
  

 
 

Изготвил протокола:  
Мария Йорданова 
Специалист в Дирекция „АКРРДС” 
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