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ПРОТОКОЛ 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ “ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” 

 
 Днес 02.04.2015 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 Ивайло Манушев, Заместник-областен управител.  
 Присъстваха представители на 5 от общините от област Добрич, 
Регионален исторически музей – Добрич, Регионален инспекторат по 
образование – Добрич и Национално дружество „Традиция“ , членове на 
комисията. По покана присъстваха председателя на Областния съюз на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва, г-н Кольо Димитров, 
председателя на Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите, г-н 
Петър Велчев и г-н Георги Казанджиев, писател. 
 Г-н Манушев поздрави присъстващите и откривайки заседанието заяви, 
че то се провежда във връзка с обсъждане на внесените предложения за 
организиране на инициативи за чествания на 100 г. от боевете на 
Добруджанския фронт през Първата световна война. Той представи на 
присъстващите систематизиран проект на Областен план за отбелязване на 
годишнината, като уточни, че някои от предложенията са отпаднали, тъй като 
се повтарят. Относно финансирането на мероприятията, заместник областният 
управител припомни, че една част от средствата ще се поеме от Националния 
комитет по организация на честванията, а за останалата част ще се търси 
дофинансиране, както от общините, така и от бизнеса. Уточни, че до момента 
необходимите средства за посочените мероприятия са в размер на 130 220 лв.  

Предложи всяко едно от представените мероприятия да бъде разисквано 
отделно, с цел приемане, допълнение или премахване.  
 За мероприятие „Експониране на фотоизложба „Тутраканска епопея и 
освобождаването на Добруджа през 1916 г.“, г-н Илиян Христакиев 
/представител на община Шабла/ направи предложение да се предвидят 
средства в размер на 300 лв., за пътни разходи. Също така освен община 
Шабла, г-н Георги Милчев /представител на община Каварна/ предложи 
изложбата да посети и община Каварна. Допълнението бе прието. 
 За мероприятие „Издаване на книга в тираж 400 бр., която да се 
предостави на всички населени места в област Добрич“, по предложение на г-
жа Маргарита Великова /представител на община Генерал Тошево/ се прие да 
се увеличи тиража на 500 бр.  
 За мероприятие „Изграждане на паметник посветен на загиналите чинове 
от 6 Бдинска дивизия между селата Росеново и Козлодуйци“, по предложение 
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на  г-н Кольо Димитров /председател на Областния съюз на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва/, се прие да бъдат заложени средства в размер 
на 2000 лв.  
 Г-жа Василева /представител на РИО/ представи инициативата „Осинови 
паметник“. През 2014 г. дейностите, включени в тази ежегодна инициатива са 
почистване на паметници, организиране на конкурси, есета, представяне на 
презентации, табла, разположени на видни места. Г-жа Василева потърси 
съдействие за по-голямо отразяване на всички дейности по тази инициатива. 
 Г-н Манушев пое ангажимент да съдейства за организиране и отразяване 
на мероприятията.  
 За мероприятие „Рехабилитация на Паметника на загиналите във 
войните жители на община Ген. Тошево“ бе изразено мнение от г-н Пламен 
Петров /главен архитект на община Ген. Тошево/, средствата да се завишат с 
2 500 лв., което се прие.  

За мероприятие „Разработване на презентация от РИМ Добрич, която да 
се представи пред всички ученици в областта чрез РИО Добрич и учителите по 
история в училищата“, г-н Манушев помоли презентацията да е интерактивна, 
за по-добро възприемане от децата. 

В предложение „Преименуване на площад в гр. Добрич на името майор 
Таслаков“ да се коригира на Полковник Таслаков, отбеляза г-н Цветелин 
Иванов /представител на РИМ - Добрич/. 

За мероприятие „Изработване и поставяне на паметни плочи на 
загиналите от с. Градини, с. Изворово и с. Преселенци“, г-н Петров предложи да 
се добави с. Красен, съответно да се коригират средствата на 4000 лв. 
Допълнението бе прието. 

За мероприятие „Историческа реконструкция на Добричката 
реконструкция  на Добричката епопея от НД „Традиция“ и чуждестранни 
клубове по историческа реконструкция от Русия и Румъния“, г-н Добрин Добрев 
/ръководител на Регионален клон на НД „Традиция“/ уведоми, че се водят 
преговори със сръбски реконструктури. Той предложи да се направят 
възстановки в двата града – Добрич и Тутракан, в два последователни почивни 
дни. 

За мероприятие „Тържествено отбелязване на битка на 05.09.2016 г.“, по 
предложение на г-н Кольо Димитров /председател на Областния съюз на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва/, се прие към посочените 
населени места да се добави с. Плачи дол.  

За отразяване на дейностите по честванията г-жа Великова (началник 
отдел в община Ген. Тошево) предложи освен местни медии да бъдат 
ангажирани и централни. 

Г-н Манушев отговори, че е водил разговори с националното радио и 
националната телевизия и има уверение, че ще съдействат.  

В допълнение, зам. областният управител заяви, че предстои да бъдат 
организирани срещи в различни институции на централно ниво, на които да 
бъдат координирани дейностите, предложени в Областния план за 
честванията, и да се търси финансова подкрепа за тях. След като има вече 
яснота по тези въпроси, Областният план за честванията ще бъде 
актуализиран. 
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След проведените дискусии, членовете на Областна комисия „Военни 
паметници“ приеха предложените допълнения да бъдат включени в проекта на 
Областния план, който подлежи на допълнително актуализиране. 

 
Г-н Манушев благодари на присъстващите и закри заседанието. 

 
  
 
Зам. председател: …………………. 
Ивайло Манушев 
Заместник областен управител 
на Област Добрич 

 

Изготвил протокола:……………….  
Мария Йорданова 
Специалист в Дирекция „АКРРДС” 
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