Паметник на загиналите във войните за освобождение и
обединение на България от кв. „Попишка“, гр. Троян
Сряда, 23 Декември 2020
Наименование:
Паметник на загиналите във войните за освобождение и обединение на България от кв. „Попишка“, гр.
Троян
Местоположение: кв. „Попишка“, гр. Троян, Община Троян
Точно място на което се намира: На главната улица на квартала, разположен в поземлен имот с
идентификатор 73198.510.76 в кв.508.
Какъв е паметника: /паметник, монумент, костница, военно гробища и др./: Паметник.
Размери, описание:
Ширина – 2 м.; Дължина – 1,27 м. Височина – 0,56 м.
Паметникът е разположен на терен 8 м. х 8 м. и ограден с 5 бр. артилерийски гилзи. Зад него е
разположено 37 мм. зенитно оръдие, обр. 1939 г.
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От какъв материал е направен: Теренът е от армирана бетонова основа и бетонни плочи. Паметникът
е с бетонна основа. Плочите са три, от черен гранит, със златни букви.
Проектант и изпълнител:
Идеята за паметника е на Георги Цонковски.
Идейният проект е на к-н Дочо Николов.
Проектант – проектантско ателие „Троянарх” – арх. Пенко Терзиев.
Изпълнител на проекта - Общинско предприятие „Комунални услуги“.
Дата на откриване /от кого/:
Паметникът е открит на 24.06.2016 г. от Министъра на отбраната на Република България – г-н Николай
Ненчев и кмета на община Троян – г-жа Донка Михайлова.
Присъстват още:
Негово високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил, г-жа Ирина Митева - областен управител
на област Ловеч, Николай Тодоров - председател на Общински съвет - Троян, Иван Миховски - депутат, гжа Валерия Кардашевска - началникът на политическия кабинет на военния министър, г-н Антон
Ластарджиев директор на дирекция „Управление на човешките ресурси” в Министерство на
отбраната, г-н Иво Антонов - директор на дирекция „Социална политика”, полк. Румен Димитров началник на Военно-географска служба, полк. Лъчезар Марковски - началник на Военен географския
център (Троян), о. р. полк. Тотю Ангелов - председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса
и резерва, г-н Румен Тодоров - председател на Съюза на ветераните от войните в Троян,
г-жа Ганка
Христова - председател на Дружество „Военноинвалиди“, Троян.
Каква сума е изразходвана за построяването: 6 000 лв., отпуснати след кандидатстване по
програма за честване на 100 години от включването на България в Първата световна война 1915-1918 г.
Чия собственост е паметника и земята на която е построен /държавна, общинска,
частна/: Паметникът е собственост на Община Троян, земята върху, която е построен е собственост на
Община Троян и РПК „Стара Планина” – Троян.
Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните/:
Руско-Турската война 1877-1878 г.
Балканска и Междусъюзническа войни

1912 -1913 г.

Първа световна война 1915-1918 г.
Кога се чества паметника и с какво мероприятие: Надписи на паметника:
Централна плоча:
Загинали във войните за България от кв. „Попишка“, Троян
„Ний сме народа за чест, за свобода,
За мила родина който знай да мре!“
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