Kратка история на изграждане на Ясеновския Войнишки
паметник
Около 1935, 1980 и 2015 г. в Ясеново са правени бледни опити строеж на Войнишки
паметник..На..23.3.2019.г,.в..Народно..читалище..„Алеко..Константинов.1919“,.на..общоселско..събрание..се..учреди..Местна..гражданска..инициатива/МГИ/(Инициативен..комитет)..с..ръководство:Ваня.Андреева,.Стилиан.Димитров.и.Христо.Ангелов- председател,.за.построяване.на.Ясеновски Войнишки паметник.
Със специална подписка за осъществяване на паметното намерение подкрепа на идеята
дадоха 289 родолюбци от Ясеново и България . Финансирането е от доброволни дарения.
Открита е дарителска сметка в:
„УниКредит Булбанк“ АД: BIC:.UNCRGSF;.IBAN:.BG11UNCR70001523598563
За установяване имената на загиналите герои от с. Ясеново са направени справки от:
архивен списък, съхраняван в НЧ „Алеко Константинов 1919“- с. Ясеново; г-н Иво Косевдиректор на музей „Петко Стайнов; г-н Пламен Стефанов- историк, г-жа Пепа Коскинаисторик, г-н д-р Чавдар Ангелов- директор на НПМ „Шипка-Бузлуджа“; г-жа Русалина
Стефанова- на място, в ДВИА- В. Търново; Христо Ангелов/с помощта на полк. Станчо
Станчев от Военното министерство/-от сайта на ДВИА- В. Търново и в Държавния архив в
Стара Загора, от книгата „Историята на 23 Пехотен Шипченски полк-1912-1918 г.“ на
Красимир Узунов и проф. Генчо Начев.
Ясеновският творец Иван Гайдаров дари проекта за Многопластовата пластична скулптура
на мемориала, изразяваща недописаното войнишко писмо до майката, прекършеното перо,
последната капка мастило, протегнатите към Бог майчини ръце, зловещия смъртоносен
куршум, бойните щикове на защитниците на Родината.
Община Казанлък одобрява идеята със Становище N 24-Х-300-2-5/9.9.2019 г. Исторически
музей „Искра“ дава положително становище с писмо N94-Х-300-2-1/6.8.2019 г.
Бяха издадени от Общинскя съвет одобрително решения N339/28.1.2019 г. и N
702/26.5.2022 г. Паметникът бе признат за ВОЕНЕН с писмо на Министерството на
отбраната N 08-00-17-17.3.2021 г. Включен е в регистъра на военните паметници с писмо на
Областната управя в Стара Загора N АП-07-27/23.3.2021 г.
Издадени бяха 4 визи за проектиране:
1. В градинката, северно от Кметството в с. Ясеново в УПИI-за кметство, кв.28 по реда на
ул.57, ал. 1 от ЗУТ. Скица 634/13.6.2019 г. Отпадна поради голяма близост до Кметството.
2. На тротоарното пространство, източно от УПИII-209,кв.2/Северно от Кметството в с.
Ясеново. Скица 88/23.01.2020 г. Отпадна поради минаване на главен водопровод през
мястото...............На
3..На тротоарното пространство, северо-източно от УПИII-209,кв.2/Северо-източно от
Кметството в с. Ясеново. Скица 88/23.01.2020 г. Отпадна поради несъгласие на съседа.
4..На..тротоарното..пространство..пред..УПИ..III-138,кв.33/Северо-източно..от..
Кметстството.в.с..Ясеново..Скица.97/31.1.01.2022.г..........................................
Последователно бяха изработени и ДАРЕНИ три архитектурно, конструктивно, геодезични
проекти от Архитектурна фирма ‚,Апропо“

от арх. Виолета Бакунина, арх. Иван Бакунин, инж. Ангелина Муерова, Инж. Валентин
Узунов, инж. Анатолий Даскалов. Строителният надзор е от фирма „Консулт 2014“-арх..
Тотка Костадинова, инж. Пенка Калинкова и арх. Иво Калинков. Възложител е Община
Казанлък. През целия период на подготовката, проектирането и строителството на
Мемориала пълно съдействие са оказвали Кмета Галина Стоянова, Зам. Кета Даниела
Коева, Главният архитект Георги Стоев, арх. Стефанка Духнева, инж. Венелия Георгиева,
инж. Добринка Караколева, инж. Ваня Колева.
С Договор за поръчка N 02-45/31.8.2022 г. Възложителят-Кмета на Община Казанлък
Галина Стоянова упълномощава Изпълнителя- Инициативен комитет за изграждане на
Войнишки паметник в с Ясеново, представян от Христо Ангелов, да направи със собствени
средства/събрани чрез дарения/ Мемориала и да го дари на Общината след построяването.
Скулптурната композиция е от неръждаема стомана и е конструирана от

Георги

Чекръков и изработена от фирма „Хранмеханика“ с ръководител Цветан Владков.
Арматурата е изработена и дарена от фирма „А ГРУП“ с ръководител Алдо Касабов.
Паметните плочи са направени от Стефан Кавалов. Основните строителни дейности се
извършват от фирма „Стройгруп 77“ЕООД с ръководител Огнян Бозуков. От Главният
архитект на Община Казанлък е издадено разрешение за строеж N121/13.6.2022, влязло в
сила от 1.7.2022. Откриването на строителната площадка е на 5.9.2022 г. Първата копка е
направена на 22.9.2022 г .от Кмета на с. Ясеново Пламен Вълев. На 26.9.2021г. е почистена
и нивелирана строителната площадка. На 27.9.2022 г. е отлята трапецовидната основа, а на
28.9.2022 г. бе издигната

Мемориалната стена. На 27,10.2022 г. бе монтираната

двуметровата скулптурна композиция от неръждаема стомана.
/Христо Ангелов/

