
       

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация Търговище 

 

                  

 

 

 

                     П Р О Т О К О Л   

 
                                                            от  

заседание на Областна комисия “Военни паметници” към 
Областния управител на област Търговище 

25.01.2016 г. 
. 
        Днес, 25.01.2016 г. в пресцентъра на  Областната администрация Търговище се 
състоя редовно заседание на Областна комисия “Военни паметници”. 
В заседанието взеха участие: 
 
1. Светлин Бонев – Областен управител на област Търговище 
2. подп. Борислав Калчовски – Началник на Военно окръжие Търговище 
3. Ивелина Ботева – община Търговище 
4. Петър Петров – Секретар на Областна комисия “Военни паметници”. 
5. Магдалена Жечева -  Директор на Исторически музей в Търговище 
6. Хюсеин Ахмедов - представител на община Антоново 
7. Петя Стоянова – гл. специалист  ОПКК в областна администрация Търговище 
 
   

След като приветства присъстващите с добре дошли Областният управител г-н 
Светлин Бонев откри заседанието и разясни накратко и повода за свикване на 
заседанието, а именно разглеждане и одобряване на подготвените документи за 
новооткритият военен паметник на загиналите за България в Балканската, 
Междусъюзническата и Първата световна война от селата Руец, Овчарово и Баячево.  

В допълнение към направените разяснения Областният управител представи и 
дневния ред на заседанието както следва: 

1. Обявяване на открития на 27.11.2015 г. паметник в с. Руец за военен и 
регистрирането му в Областния регистър за военните паметници.  

2. Дискусия по организационни въпроси. 

 
 

По първа точка Областният управител даде думата на г-н Петров да запознае 
присъстващите с изготвените документи съвместно с община Търговище и Регионалния 
исторически музей. 
          Г- н Петров в хронологичен ред представи изготвената Анкетна карта на откритият 
на 27.11.2015 г. новоизграден военен паметник в с. Руец и в презентационен вид показа 
направените 6 бр. снимки. 
          По така представените документи и по тяхното изготвяне и събирането на 
необходимата информация отношение взеха г-жа Жечева – Директор на Регионалния 
исторически музей и  г-жа Ботева – представител на община Търговище.   
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          След приключване на изказванията Областния управител г-н Бонев подложи на 
гласуване точка първа от дневния ред на заседанието и единодушно се взе следното 
решение: 
          Заседанието «Обявява открития на 27.11.2015 г. паметник в с. Руец за военен» и 
задължава секретаря на Комисията «Военни паметници» г-н Петров да го включи в 
Областния регистър и изпрати необходимите документи на Министъра на отбраната за 
регистрирането му в Националния регистър на военните паметници.  
 Във втора точка от дневния ред в дискусия от всички присъстващи се уточниха 
мероприятията, които следва да се проведат от общините и Регионалния исторически 
музей за установяване на паметници в лошо състояние и мерките които да се вземат за 
изготвяне на реални КСС с цел финансиране на ремонта им. 
 Поради изчерпване на дневния ред Областният управител г- Светлин Бонев закри 
заседанието. 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
Областен управител: 
     

/Светлин Бонев/ 
 
 
 
Протоколчик: 
   / инж.Петър Петров/ 
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