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Областна администрация Разград

09.05.2019 | Заместник областният управител Евгени Драганов и
Главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров бяха
гости на Вечер на военните поделения, съществували в Разградски
гарнизон
Заместник областният управител Евгени Драганов и Главният секретар на Областна
администрация Михаил Тодоров бяха гости снощи на Вечер на военните поделения,
съществували в Разградски гарнизон в периода 1878-2009 г., събитието бе старт на дарителска
кампания за изграждане на военен мемориал на тези поделения. Близо 5000 лева събраха
инициаторите на изграждането на паметен знак за войсковите подразделения, функционирали
в Разград през годините.
Автор на идеята за изграждане на мемориал е майорът от запаса Румен Вълчев. Пгред
участниците в събитието той представи вече извършените дейности, част от родолюбивото
дело. Създаден е 17-членен Инициативен комитет, в който участва и заместник областният
управител Евгени Драганов. Изготвен е и одобрен идейният проект на монумента. Открита е
сметка за набиране на парични средства и в нея са постъпили първите дарения. Определено е
мястото на разполагане на Военния мемориал на гарнизон Разград - това е пространството от
страна на оградата на Бизнес зона „Перистър“, в непосредствена близост до кръстовището на
бул. „Априлско въстание“ с пътя Разград-Попово. Това място е избрано, тъй като имотът, в
който понастоящем е разположена Бизнес зона „Перистър“, е бивш военен имот, в който
първоначално се е намирала Държавната барутна фабрика, основана през 1843 г., после там са
се разполагали в различни периоди Разградски артилерийски склад; Пети конен полк;
поделение 18 230 (ЕМЗ „Георги Дамянов“); поделение 26 550 (115-ти Централен свързочен
склад на БНА).
На събитието бе представена историческа справка и кратка презентация за полковете и
военните формирования, както и идейният проект за мемориала.
Сумата, необходима за изграждането на мемориала, е около 58 000 лева. Предвижда се тя да
бъде събрана до края на годината, а мемориалът да бъде изграден до Гергьовден 2020 г.
Инициативата бе приветствана и от генерала от резерва Димитър Шивиков, който заедно с
режисьора Андрей Слабаков бе сред гостите на събитието и предостави дарение.
Вечерта на поделенията бе уважена и от: кмета на Разград д-р Валентин Василев, заместниккмета Галина Георгиева, началника на РУО-Разград Ангел Петков, началника на Военно
окръжие-Разград майор Диян Желев и други.
В музикалната програма на Вечерна на поделенията участваха: деца от ДГ“Зорница“,
танцова студия „Капанче“ към НЧ“Напредък 1901“, Николая Пламенова от НЧ“Напредък
1901“, Дея Куманова и Дарина Минева от Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ“Развитие
1869“-Разград, Андреа Начева, Пламена Петрова и Мартин Пенев от Класа по поп пеене към
ЦПЛР Център за работа с деца-Разград, Средношколска формация към Капански ансамбълРазград
Пълна галерия

