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Областна администрация Разград

26.06.2019 | Областната комисия „Военни паметници“ ще иска
финансиране за ремонт на 9 паметника в Разградска област
Заместник областният управител на област Разград Евгени Драганов откри и ръководи
заседанието на Областна комисия „Военни паметници“ днес. На него бяха обсъдени отчетите
за извършените ремонти на военни паметници в Лудогорието през миналата година и приети
нови девет предложения за възстановяване на паметници в региона.
Заседанието започна с актуализация на състава на комисията, наложила се поради
персонални промени в някои от институциите, чиито представители участват в структурата.
Три от седемте общини бяха изпратили свои представители за участие в заседанието, те
представиха отчети за ремонтите, извършени със средства от Министерството на отбраната и
исканията си за следващи възстановителни дейности по военни паметници.
В община Разград през миналата година е извършен ремонт на военния паметник в село
Побит камък, отпечатан е и сборникът „Военната слава на Разград“. През настоящата година
са отпуснати 1600 лева за ремонти на Мавзолея-костница и Паметника на Свети Георги на
площад „Възраждане“, планира се той да бъде извършен през месец юли, средствата обаче
няма да са достатъчни и затова и за 2020 г. ще се искат допълнително финанси, като колко
точно ще са те, от община Разград ще предоставят информация по-късно, за да може
исканията да се изпратят в Министерството на отбраната в срока до 28 юни.
В община Исперих до 10 дни приключва ремонтът на военния паметник в село Тодорово, от
местната управа предлагат за следващата година да се отпуснат 629 лева за ремонта на
паметника в село Малък Поровец.
В община Лозница са ремонтирани старият и новият военни паметници в село Гороцвет, а
искането за догодина е за 1685 лв. за паметника в село Студенец.
Заместник областният управител Евгени Драганов представи исканията и на две общини,
които не бяха изпратили свои представители за заседанието на Областната комисия „Военни
паметници“. Одобрени от комисията бяха ремонтите на два паметника в село Езерче в община
Цар Калоян на обща стойност 1210 лв., отпаднаха предложенията за ремонти на два руски
паметника в тази община, тъй като не отговарят на изискванията на Закона за военните
паметници. Община Самуил е поискала 1030 лв. за ремонт на паметник в Карамихал и 1748 лв.
за паметник в Желязковец.
На заседанието на Областната комисия бе обсъдено и предложение за финансиране от
Министерството на отбраната на Военен мемориал на поделенията в Разград, за което са
нужни 58 000 лева. Членовете на комисията решиха да бъде направена консултация с МО дали
този паметник отговаря на изискванията на Закона за военните паметници.

