
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 

гр. Силистра, 15.06.2016 г. 

 

На 15.06.2016 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация 

Силистра се проведе заседание на Областната комисия „Военни паметници“ на област 

Силистра. На заседанието присъстваха: 

1. г-жа Елена Томова – зам. областен управител на област Силистра; 

2. г-н Паньо Иванов – служител по сигурността на информацията в Областна 

администрация Силистра и секретар на Областната комисия „Военни паметници“; 

3. г-жа Елка Михайлова – младши експерт в Областна администрация Силистра и 

член на Областната комисия „Военни паметници“; 

4. г-н Иво Антонов - началник отдел „Военни паметници и военно историческо 

възпитание“ към Министерството на отбраната и член на Областната комисия ,,Военни 

паметници“; 

5. г-жа Кристина Томова – представител на Министерството на отбраната; 

6. г-жа Нурай Исмаилова – старши експерт в община Силистра; 

7. г-жа Галина Йорданова – заместник кмет на община Ситово и член на 

Областната комисия „Военни паметници“; 

8. г-н Жулиан Раданов – младши експерт в Областна администрация Силистра; 

9. г-жа Стефка Станкова - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" в 

община Тутракан и член на Областната комисия „Военни паметници“; 

10. г-н Ерол Али - заместник кмет на община Главиница; 

11. г-жа Красимира Колева - Славова – старши експерт в община Алфатар и член 

на Областната комисия „Военни паметници“;    

12. г-н Петър Бойчев – директор на Исторически музей – гр. Тутракан и член на 

Областната комисия „Военни паметници“;                

13. г-н Стоян Колев – председател на „Съюза на ветераните от войните” – гр. 

Силистра и член на Областната комисия „Военни паметници“. 

14. г-н Белчо Маринов - директор на Исторически музей гр. Дулово и член на 

Областната комисия ,,Военни паметници“; 

15. г-н Стоян Пейчев – председател на Областния съвет на ,,Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва“ и член на Областната комисия ,,Военни паметници“; 

16. г-жа Цветана Цанова - председател на Общински комитет ,,Васил Левски“ и 

член на Областната комисия ,,Военни паметници“; 

17. г-н Николай Тодоров - директор на Исторически музей гр. Силистра и член на 

Областната комисия ,,Военни паметници“. 

 

Г-жа Елена Томова приветства присъстващите и извърши проверка на кворума, 

като поясни, че заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от 

половината членове (Раздел ІІІ, чл. 7 от Правилата за работа на Областната комисия 

„Военни паметници“ на област Силистра). 
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Г-жа зам. областния управител информира присъстващите за наличието на кворум 

за провеждане на заседанието и то бе открито, след което обяви предварителния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане на проект за поставяне на паметни плочи с актуализиран списък с 

имената на загиналите и погребани във военното гробище гр. Силистра през Първата 

световна война. 

2. Обсъждане на Решението на Общинския съвет гр. Главиница за преместването и 

монтирането на ,,Паметник на загиналите в Отечествената война“. 

3. Други. 

 

По първа точка г-н Стоян Пейчев представи предварителния проект за поставяне на 

паметни плочи с имената на погребаните във военното гробище гр.Силистра. 

При разискването на проекта отношение взе г-н Иво Антонов - началник отдел 

,,Военни паметници“ към МО и уточни, че при промяна на външният вид на паметника 

трябва да се изготви идеен проект и същият да се изпрати за съгласуване в МО. 

Г-жа Цветана Цанова също подкрепя проекта и го определи като родолюбива 

инициатива. 

Председателя на комисията предложи да се гласуват направените предложения и 

след изготвяне на новия проект и съгласуването му с МО да бъде представен за 

утвърждаване на следващото заседание на Областната комисия ,,Военни паметници“.  

След проведеното гласуване единодушно беше прието следното  

 

Решение № 1 

Областна комисия „Военни паметници“ на област Силистра връща проекта за 

поставянето на паметни плочи с актуализиран списък с имената на загиналите и 

погребани във военното гробище гр. Силистра и след изготвянето и съгласуването  с 

МО на новия идеен проект, същият да се утвърди на следващото заседание на 

Областната комисия ,,Военни паметници“. 

 

По втора точка от утвърдения дневния ред г-жа Томова предложи да се пристъпи 

към обсъждане на Решението на Общинския съвет гр. Главиница за преместването и 

монтирането на ,,Паметник на загиналите в Отечествената война“.  

Г-н Ерол Али, зам. кмет на община Главиница представи решението на Общинския 

съвет за преместването на паметника.  

Във връзка с решението г-н Иво Антонов уточни, че при преместване на паметник 

трябва да се изготви мотивирано предложение до Областната комисия ,,Военни 

паметници“ и след като комисията извърши проверка на място, да се изготви проект и 

същият да се съгласува с МО. 

 

Решение № 2 

Областна комисия „Военни паметници“ на област Силистра предлага на Общински 

съвет гр. Главиница да изготви проект за преместването и монтирането на 

,,Паметник на загиналите в Отечествената война“ и същият да бъде представен за 

утвърждаване на следващото заседание на комисията.  
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По трета точка от дневния ред г-жа Томова даде думата на г-н Петър Бойчев –

директор на Историческия музей гр. Тутракан да запознае комисията с предстоящото 

честване  на годишнината от Тутраканската епопея. 

Г-н Бойчев покани всички членове на комисията да присъстват на честването на 

Тутраканската епопея, което ще се състои на 04.09.2016 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Томова благодари на присъстващите и  

закри заседанието на Областната комисия ,,Военни паметници.“ 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:        /п/ 

 

СТОЯН БОНЕВ 

 

Областен управител на област Силистра  

и Председател на Областна комисия „Военни паметници“ 
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