Да подкрепим изграждането на Войнишкия паметник
на 57-те ГЕРОИ от с. Ясеново/община Казанлък/, загинали
във войните за национално обединение на България

Скъпи български ориентировачи!
102 години след завършването на Първата Световна Война и 75 години от
края на Втората Световна Война, в село Ясеново/на 15 км северозападно от Казанлък/
няма паметник на загиналите във Войните за България! Почти всички Ясеновски герои са
погребани на фронтовите линии на Големите Български земи, в общи гробове, безследно
обезличени от враговете и времето! Само в кратките справки на Държавния Военноисторически архив се споменават последните дати и местата на гробовете: Маслака,
Бааларъ Съртъ, Инжекьой/Одринско/, Върденица/Сърбия/, Долно Егри, Скочивир, Крап,
Джамат ери, Каймакчалан, Полог, Арменефенди, Кенали/Битолско/, Горничево, Петърско,
Баница/Леринско/, Оролик/Хърватия/.
Духовете на 57 младежи и мъже, оставили костите си по бранните полета на Тракия,
Западните покрайниния, Македония и Хърватия, се реят и напразно търсят паметта на
следващите поколения, ненаправили още Ясеновски Войнишки мемориал!

Загинали в Балканската война- 8 герои
Загинали в Междусъюзническата война- 2 герои
Загинали в I Световна война- 46 герои
Загинал във II Световна война- 1 герой
От тях: Българи-38 ; Турци-19
Загинали в бой-40; Починали от раните си- 10 ; Безследно изчезнали- 7
Останали вдовици: 23 ; Останали сираци: 54

Общо паднали за България 57 човека от с. Ясеново!
Вечна им памет!
На 23.3.2019 г., Клубът по ориентиране „Орлово гнездо 1957“- Казанлък, със
съдействието

на

Народно

читалище

„Алеко

Константинов

1919“-с.

Ясеново,

създаде..Местна..Гражданска..Инициатива/МГИ/(Инициативен
комитет).за..построяване..на..Войнишки..паметник..в.състав:.Ваня.Андреева,.Стилиан.Дим
итров.и.Христо.Ангелов- председател. С подписка подкрепа на идеята дадоха 89 жители
на с. Ясеново и 200 родолюбци и съмишленици oт България/общо 289 човека!/ за
осъществяване на паметното намерение.
Архитектурно-скулптурно-строителният проект,

дарен от

художника

Иван Гайдаров,

архитектите Иван и Виолета Бакунини, строителните инженери Ангелина Муерова,
Валентин Узунов и геодезиста Анатолий Даскалов е одобрен с решение N 339/28.1.2021 г.
Паметното място ще се разположи на северозападия ъгъл на Ясеновския площад/ източно
от УПИ II -209, кв.29/.

Скулпторната композиция, концентрирана в изчистените пластични форми на
мемориала, изразява недописаното войнишко писмо до майката, прекършеното перо,
последната капка мастило, протегнатите към Бог майчини ръце, зловещия смъртоносен
куршум, бойните щикове на защитниците на Родината. На паметните стени, на мраморни
плочи са издълбани имена на ГЕРОИТЕ................На
По-голямата част от строително-монтажните дейности ще са с доброволен труд от
специалисти-съмишленици и помагачи. Проектната стойност на мемориала е 48 000 лева.
Финансирането е от доброволни дарения. Започна събирането на средства чрез
дарителски календарчета и вноски в

дарителската сметка за Ясеновския Войнишки

паметник в „УниКредит Булбанк“ АД:
BIC:.UNCRGSF;.IBAN:.BG11UNCR70001523598563

Молим Ви, да дадете скромната си лепта, превеждайки я в гореспомената
сметка, за да знаят и помнят децата ни своите предци!

По всички въпроси, свързани с Войнишкия паметник,
търсете
председателя на Инициативния комитет Христо Ангелов- GSM O8999 88
200/hangelov@abv.bg

Очакваме Вашата подкрепа!
Председател на Инициативния комитет.за..построяване.
.на..Войнишки..паметник в с. Ясеново и на СК „Орлово гнездо 1957‘‘

Христо Ангелов

