
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№  РД-18-140 

Кюстендил  08.09. 2016 г. 

  На 08.09.2016 г. от 11.00 в Голямата зала на втория етаж на Областна 

администрация гр. Кюстендил се проведе Заседание на Областната комисия „Военни 

паметници“ назначена със Заповед № РД-22-89/23.03.2015 г. и заповед № РД-20-

184/02.07.2015 г.на Областния управител на Област Кюстендил, председателствано от 

секретаря на комисията-Величка Баровска - гл.експерт в д-я „АПОФУС“(поради участие 

на г-н Виктор Янев –Областен управител и председател на комисията в Регионален съвет 

за развитие на Югозападен район,а г-жа Силвия Велкова-Зам.областен управител и 

зам.председател на комисията в платен годишен отпуск) и следните членове: 

1. Валентин Дебочички - Директор на РИМ Кюстендил; 

2.  Красимира Методиева- община Бобов дол; 

3. Гергана Бицова- общ.Кочериново; 

4. Стефан Стоичков-общ.Трекляно; 

5. Йордан Глогов-общ.Невестино; 

6. арх.Стояна Чавдарова - община Кюстендил; 

7. Йордан Шишков - Председател на областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите 

от запаса и резерва” 

8. Тодор Гогов -Областен председател на “Съюз на ветераните от войните в България” ; 

9.Валентин Николчев Общ. съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва” 

10. Иван Шопов-Председател на общинския съвет на Съюза на офицерите и сержантите от 

запаса и резерва гр.Дупница”; 

11.Марияна Стаменова –община Бобов дол; 

Присъства и г-н Мите Чудомиров - скулптор, във връзка с изграждане на 

паметник, посветена на загиналите във войните от с.Невестино, с.Пастух, с.Лиляч и 

с.Четирци в общ.Невестено. 

Величка Баровска –секретаря на Комисията приветства присъстващите и откри 

заседанието и обяви следния  

ДНЕВЕН РЕД : 

1.Разглеждане и даване на становище от областната комисия „Военни паметници“, 

относно получено писмо с вх.№ 08-08-16/14.07.2016 г. в Областна администрация 

гр.Кюстендил от Кмета на община Невестино за изграждане на паметник на загиналите 
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от селата Невестино, с.Четирци, с.Лиляч и с.Пастух в Балканската, 

Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни.  

2.Други въпроси. 

Величка Баровска предложи да се допълни дневния ред в точка други, а именно: 

Разглеждане на получените предложения от РИМ  „Акад. Йордан Иванов-Кюстендил“ в 

писмо с вх.№ 08-08-16/02.09.2016 г., във връзка с получено писмо с вх.№ 04-04-

11/11.08.2016 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 2017 г. 

Дневният ред беше приет от всички присъстващи на комисията. 

Г-н Йордан Шишков предложи да се допълни дневния ред с разглеждане от 

комисията и даване на становище за изграждане на паметник на участници в 

Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война, но без да 

представи проект, решение на общински съвет и др. документация за  комисията. 

Г-жа Баровска предложи на г-н Шишков да се разгледа това предложение на 

следващото заседание и да представи изискващите се документи, както и да запознае  

комисията с проекта.  

Г-н Шишков каза, че ще представи на следващото заседание изискващата се 

документация и ще запознае комисията с проекта. 

Поради това, че не се представи изискващата се документация, съгласно Закона за 

военните паметници, не се прие да бъде допълнен в дневния ред. 

1.По първа точка: Г-жа Баровска запозна комисията с постъпилото писмо с вх.№ 

08-08-16/14.07.2016 г. в Областна администрация гр.Кюстендил от Кмета на община 

Невестино за разглеждане и даване на становище от областната комисия „Военни 

паметници“, относно изграждане на паметник на загиналите от селата Невестино, 

с.Четирци, с.Лиляч и с.Пастух в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората 

световни войни. 

Г-жа Баровска даде думата на г-н Й.Глогов - зам. кмета на община Невестино и 

член на комисията, за да запознае членовете с проекта за изграждане на паметник на 

загиналите от селата Невестино, с.Четирци, с.Лиляч и с.Пастух в Балканската, 

Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. 

Г-н Й.Глогов 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 2017 г. за финансиране. Г-н Глогов предложи да се даде думата на 

г-н Мите Чудомиров. 

Г-жа Баровска даде думата на г-н Мите Чудомиров, скулптора, който представи 

макет на проекта на паметника и запозна комисията с характеристиките на паметника. 
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 Г-жа Баровска предложи на комисията да се гласува за подкрепа и положително 

становище за изграждането на паметник на загиналите от селата Невестино, с.Четирци, 

с.Лиляч и с.Пастух в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни 

войни. 

 Предложението беше предложено на гласуване и прието единодушно. 

 

 РЕШЕНИЕ: Комисията реши, че подкрепя и дава положително становище за 

изграждането на паметник на загиналите от селата Невестино, с.Четирци, с.Лиляч и 

с.Пастух в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. 

 

2.По втора точка:Г-жа Баровска запозна комисията с писмо с вх.№ 08-08-

16/02.09.2016 г. от РИМ  „Акад. Йордан Иванов-Кюстендил“, във връзка с получено 

писмо с вх.№ 04-04-11/11.08.2016 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 2017 г. 

Г-жа Баровска даде думата на г-н Валентин Дебочички да запознае на кратко с 

предложенията. 

Г-н Валентин Дебочички запозна комисията на кратко с предложения за включване 

в Националния план на честванията за отбелязване на 100 години от Първата световна 

война през 2017 г. 

Г-жа Баровска каза, че всички постъпили предложения до 29.09.2016 г. в Областна 

администрация ще бъдат изпратени в Министерство на отбраната за да бъдат 

предложени да влязат за разглеждане на Националния комитет през 2017 г. и за 

включването им в Националният план на честванията през 2017 г. 

Други изказвания нямаше и поради изчерпване на дневния ред, г-жа Величка 

Баровска - секретар на Комисията, благодари на присъстващите членове и закри 

заседанието. 

 

 

 


