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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Крепост,  община  Димитровград    Дата: 28.10.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: Ветерани от Втората световна война от село Крепост 

Описание на проблема: Участниците в Групата за самопомощ и солидарност знаят, че има жители на 

село Крепост, които са участвали във Втората световна война. Но никой не знае с точност колко души са 

и кои точно. Същевременно отдавна част от жителите на селото предлагат да се направи паметна плоча 

на ветераните от Втората световна война. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: По време на 

дискусията в групата се откроиха следните предложения: да се издирят ветераните от село Крепост, 

участвали във Втората световна война, да се изготви списък с имената им и да се изработи паметна 

плоча. Петко Патаров предложи да се потърси информация от Военен архив гр. Велико Търново. Друга 

идея бе да се напише писмо до Министерство на отбраната за пълен списък с имената на участниците 

във Втората световна война от село Крепост. Предложено бе да се проведе среща с наследниците на 

ветераните, които да разкажат своите спомени и случките, които са научили от ветераните, а историите 

да бъдат събрани и запазени за бъдещите поколения и всички жители на село Крепост. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши: 

1. Да се изготвят списъци с познатите ветерани от Втората световна война; 

2. Участници в групата да се ангажират с издирването на други ветерани и вписването им в 

първичните списъци; 

3. Да се организира благотворителен концерт с цел събиране на средства за изготвяне на паметна 

плоча; 

4. Да се организира среща с потомците на участвалите във Втората световна война. 

Ангажирани лица:  Димитрия Русева, Петко Патаров и петима потомци на участниците във ВСВ. 

Предприети действия:  

1. Размножихме първичните списъци за допълване на имената, които по данни на Димитрия 

Шопова, наследник на участник във войната, са 96 души; 

2. Подготвихме официално писмо до Министерство на отбраната; 



                                                         Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                            
www.ngogrants.bg    финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.         www.hdgender.eu 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х&Д Джендър 

перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“  

www.ngogrants.bg 

3. Подготвихме писмо до военния архив във Велико Търново.  

Постигнти резултати: Срещата премина под формата на задълбочена дискусия. Участниците бяха 

активни, правеха множество предложения и демонстрираха готовност да изпълнят планираните от 

групата стъпки и изработването на паметна плоча на ветераните от Втората световна война.   

 

Дата: 30.10.2015 год. 

Изготвил: Димитрия Русева  


