РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Областната комисия „Военни паметници”
паметници
Днес, 22.02.2018 г. от 10.00 часа, се проведе заседание на Областната комисия
„Военни паметници” под председателството на Заместник - областния
бластния управител Петко
Шаренков. Гости на заседанието бяха
бяха: официалният представител на Министерство на
отбраната – г-н Радослав Симеонов Колев – главен експерт „Военни
оенни паметници“
паметници в МО и
архитект Красимир Генов – изготвил проекта за военния паметник-портал
паметник
на „7-ми
Преславски пехотен полк“.. Заседанието се проведе по следния

ДНЕВЕН РЕД:
Първа точка – Актуализиране на Областния регистър и картотеката на военните
паметници на територията на Област Шумен във връзка с писмо Рег. №21
№21-34-28 от
06.02.2018 г. от Директор на Дирекция „Социална политика“ в МО до Областния управител.
Втора точка – Обсъждане промяната на досега предложенат
предложенатаа визия за завъртането на
паметника – портал на 7-ма
-ма Преславска пехотна дружина под ъгъл спрямо оста на
прилежащия булевард „Славянски“, във връзка с писмо с Рег. №20
№20-40
40-21 от 18.12.2017 г. от
Директор на Дирекция „Социална политика“ в МО до Областния упра
управител на Област
Шумен.
По първа точка взеха отношение:
Инж. Неделчо Неделчев запозна присъстващите със съдържанието на полученото
писмо с Рег. №21-34-28
28 от 06.02.2018 г. от Директор на Дирекция „Социална политика“ в
МО до Областния управител. От него става ясно, че за да се актуализира Националния
регистър на военните паметници, е необходимо да се попълнят областните регистри. В
нашата шуменска област има два нови военни паметника, които не са включени в областния
регистър.. Това са паметниците в с. Върбица и този в с. Върбяне общ. Каспичан. Той похвали
инициаторите и изпълнителите на двата паметника и пожела техните представители да
разкажат за нелеките моменти съпътстващи създаването им.
Думата бе дадена на гг-жа Къймет Мустафова Узунова – секретар
етар на община Върбица.
Тя сподели за проявената упоритост и настойчивост на всички членове на общинския съвет,
кметското ръководство и гражданите на Върбица при реализирането на идеята за паметника.
Сега това е любимо място за отдих и преклонение на жител
жителите
ите и гостите на Върбица.
Кметът на с. Върбяне гг-н
н Николай Найденов сподели за изминатия
из
път при
изграждането на паметника в тяхното село
село.. Той обърна внимание на тясното сътрудничество
между: община – кмет – Областна управа – Министерство на отбраната,
отбраната благодарение на
което паметникът е вече факт
факт.
След като нямаше други изказвания, Господин Шаренков призова членовете на
комисията да гласуват предложе
предложения проект за решение за актуализиране на Областния
регистър и картотеката на военните паметници на територия
територията
та на Област Шумен, като бъде
вписана цялата информация за “Паметник
Паметник на загиналите жители от Община Върбица във

войните за обединението на България“ и „Паметна плоча на участниците и загиналите във
войните от с. Върбяне“.
Членовете на комисията гласуваха единодушно „ЗА“.
Проектът за решение стана решение на днешното заседание.
По втора точка взеха отношение:
Инж. Неделчо Неделчев запозна членовете на комисията със съдържанието на
полученото писмо с Рег. № 20-40-21 /18.12.2017 г. от Дирекция „Социална политика“ на МО
подписано от г-н Иво Антонов до Областния управител на Област Шумен. От него става
ясно, че МО не одобрява проекта за паметника – портал на 7-ма Преславска пехотна
дружина в частта му отнасяща се до промяната на досега предложената визия за
завъртането му под ъгъл спрямо оста на прилежащия булевард „Славянски“. Освен това г-н
Неделчев спомена за изминатия път до сега. Ако не се стигне до консенсус за положението
на паметника съществува опасност да загубим досега отпуснатите 25000 лв. от МО и
построяването на паметника да не бъде възможно.
Представителят на МО г-н Симеонов сподели, че той не е запознат с предишните
решения на областната комисия, но потвърди становището на МО за положението на
паметника. Освен това изрази аргументи, че парите от МО са отпуснати за възстановяване на
съществуващ паметник-портал на 7-ма Преславска пехотна дружина, а не за създаването
на нов такъв. Според г-н Симеонов проектът не отговаря на описанията дадени в анкетна
карта, намерена в архивите.Според нея размерите на паметника са с 6 метра по-малки от
предишните. В този полк са служили и представители на други общини.
Архитект Красимир Генов в своето изказване защити проекта за паметника. След като
е била предложена идеята са се състояли няколко заседания на областната комисия. След
дискусии е станало ясно, че паметникът не може да бъде поставен на първоначалното му
място, поради новото съдържание на бившия военен район. Около това място вече има нови
структури и изградени други паметници, сред които паметникът-портал вече не се вписва.
Заради това са направени творчески компромиси от архитекта и за новоизбраното място от
комисията този проект задоволява неговите творчески изисквания. Архитект Генов изрази
огорчението си от становището на МО и отказа по-нататъшно сътрудничество.
Архитект Калин Костадинов, началник отдел ТСУ към Община Шумен, изказа
съжаление, че ръководството на общината не може да вземе участие в срещата, поради
заседание на Общинския съвет. За проучване ситуирането и композирането на Паметникпортал на Седми преславски пехотен полк е назначена комисия от Кмета на Община Шумен,
с представители от Инициативен комитет, Община Шумен, Областна администрация Шумен,
Факултет „А, ПВО и КИС“ към Националния военен университет, браншовите организации
на архитекти и художници. Предизвикателствата които е срещнала комисията в работата си,
са от наситената с паметници градска среда, големината на паметника и факта, че става дума
за портал (вход) към поделението. Избраното решение след повече от десет заседания на
комисията е компромисно, но в крайна сметка задоволява всички заинтересовани страни.
Арх. Костадинов препоръча да се продължи работата на комисията, с цел
отстраняване на забележките по проекта от МО.
Г-н Шаренков призова членовете на комисията и представителят на МО всеки да
направи всичко по силите си за да се завърши това родолюбиво дело.
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