
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ,,ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”  

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

РЕШЕНИЯ 

от 28.04.2017 г. 

РЕШЕНИЕ № 1/28.04.2017 г. 

 

В изпълнение на писмо, вх. №  ОА04-3127/06.04.2017 г., на НИНКН да 

бъдат предоставени: 

1. Областния Регистъра на военните паметници по чл. 7, т. 3 от Закона за 

военните паметници – заверен от областен управител на област Велико 

Търново; 

2. Регистрационните карти на военните паметници, в работен формат. 

 

РЕШЕНИЕ № 2/28.04.2017 г. 

 

Разделът за Община Велико Търново в Областния Регистъра на военните 

паметници, да бъде допълнен и да бъдат регистрирани допълнително следните 

паметници: 

 

РЕШЕНИЕ № 3/28.04.2017 г. 

 

Разделът за Община Елена в Областния Регистъра на военните 

паметници, да бъде актуализиран, както следва: 

1. От регистъра да бъдат изключени паметните знаци „По пътя на 

българското Опълчение“, разположени в гр. Елена, в с. Марян и в с. Яковци, т.к 

същите не са военни паметници по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за военните 

паметници. 

2. Регистърът да бъде допълнен и в него да бъде включена Паметна 

плоча  „В памет на загиналите еленчани във войните“, находяща се в центъра 

на гр. Елена, до „Паметник на свободата“, увековечаваща паметта на 

загиналите във войните 1885 г.; 1912 г. – 1913 г.; 1915 г. – 1918 г.; 1944 г. – 1945 

г. 

3. По отношение на паметниците на загиналите от с.Томбето и с. 

Петковци – същите да не бъдат дерегистрирани, а Община Елена отново да 

предприеме действия по тяхното издирване и да докладва на следващото 

заседание на Комисията за резултатите. 

 

РЕШЕНИЕ № 4/28.04.2017 г. 

 

Утвърждава без промяна разделите в Областния регистър на военните 

паметници  за Община Горна Оряховица, Община Златарица, Община 



Лясковец,  Община Полски Тръмбеш, Община Свищов, Община Стражица и 

Община Сухиндол. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 5/28.04.2017 г. 
 

1. Регистърът, в частта за Община Павликени, да бъде допълнен и в 

него да бъде включен „Паметник на загиналите във войните през периода 1912 

г. – 1918 г., разположен в центъра на с. Димча, Община Павликени. В 

останалата си част – регистърът не се променя.; 

2. По отношение на включените в утвърдения от кмета на Община 

Павликени „Списък на военните паметници, изградени на територията на 

Община Павликени“, за които няма представени Анкетни карти до 

настоящия момент, а именно: в гр. Павликени – Паметник на Илия Златев; в с. 

Вишовград – Паметник на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и 

паметник на сраженията на четата; в с. Върбовка – Паметник в м. Косматица в 

чест на четниците на Филип Тотю; в с. Горна Липница – Паметник на четата на 

Филип Тотю; в с. Караисен – Паметник на сраженията на четата на Филип Тотю 

и в с. Росица – Войнишки паметник на загиналите във войните 1912 г.  – 1945 

г., Община Павликени да прецени попадат ли същите в обхвата на чл. 4 от 

Закона за войнишките паметници, да подготви и внесе в Областна 

администрация – Велико Търново анкетни карти за всеки паметник по образец, 

след което същите да бъдат внесени за разглеждане и вземане на решение на 

следващо заседание на Комисията. 

 

РЕШЕНИЕ № 6/28.04.2017 г. 

 

До вносителите на Становище, вх. № ОА04-3344/18.04.2017 г., 

адресирано и до Областната комисия „Военни паметници“, срещу Решение №  

473/22.02.2017 г. на Общински съвет – Свищов, да бъде изготвен отговор, с 

който да се разясни, че визирания в становището паметник не е военен 

паметник по смисъла на Закона за военните паметници, т.к. същият не е 

недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на военнослужещи от 

Българската армия, взели участие във война, водена от българската държава, на 

загиналите български военнослужещи при участие в операции и мисии извън 

територията на страната и при изпълнение на служебния им дълг в мирно време 

при защита на населението, както и на участниците в Българското опълчение по 

време на Руско-турската освободителна война и на участниците в Македоно-

одринското опълчение, поради което е извън компетентността на Областната 

комисия „Военни паметници“. 

 


