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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Крепост,  община  Димитровград    Дата: 20.11.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: Учредяване на Клуб „Потомци на ветераните от Втората световна война от 

село Крепост“ 

Описание на проблема: Въпреки предходната среща по същата тттема се оказа доста трудно 

издирването на потомците на ветераните и на имената на симе ветерани от Втората световна война от 

село Крепост. По идея на ГСС беше събран инициативен комитет, който свика учредително събрание на 

Клуб „Потомци на ветераните от Втората световна война от село Крепост“. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: ГСС обсъди най-

належащите проблеми, а именно откриването на имената на всички ветерани от ВСВ от село Крепост. 

Решено бе да се направят запитвания до историческите музеи в Хасково и Димитровград по темата; да 

се изиска от читалището в село Крепост цялата налична информация по темата; да се свика 

инициативен комитет за учредяване на Клуб „Потомци на ветераните от Втората световна война от село 

Крепост“. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1. Да се свика събрание за учредяване на Клуб „Потомци на ветераните от Втората световна война 

от село Крепост“; 

2. Да се изготви докладна записка до ОС – Димитровград за осигуряване на средства за изготвяне 

на паметник на ветераните от ВСВ от село Крепост; 

3. Всеки вторник да се провеждат срещи с потомци на ветераните и да се събират и записват 

спомени за ветераните.  

Ангажирани лица:  Райко Тенчев – председател на клуба, членове: Димитрия Шопова, Димитрия 

Русева, Руско Стойчев, Веска Божинова. Контролна комисия – председател: Янка Влишева, членове 

Славка Запрянова и Гинка Димитрова. 

Предприети действия:  
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1. Свикано беше събрание за учредяване на Клуб „Потомци на ветераните от Втората световна 

война от село Крепост“. На събранието присъстваха 21 потомци на ветерани от ВСВ от село 

Крепост. Избрано беше ръководство от 5 члена и Контролна комисия от 3 члена; 

2. Изготвена беше докладна записка до ОС – Димитровград за осигуряване на средства за 

изготвяне на паметник на ветераните от ВСВ от село Крепост; 

3. Всеки вторник се провеждат срещи с потомци на ветераните и да се събират и записват спомени 

за ветераните.  

Постигнти резултати: В село Крепост е учреден Клуб „Потомци на ветераните от Втората световна 

война от село Крепост“. Избрано беше ръководство на клуба и контролна комисия. Клубът взе решение 

за подготвяне на паметник на ветераните от Втората световна война от село Крепост. 

 

Дата: 25.11.2015 год. 

Изготвил: Димитрия Русева  


