РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

З А П О В Е Д
№ ОКД-29-1-(1)
30.09.2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 6, ал. 4 от Закона за
военните паметници,
ОПРЕДЕЛЯМ
поименния състав на Областна комисия „Военни паметници” към Областния
управител на област Монтана, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Димитров – областен управител на област Монтана;
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Кирил Делев – заместник областен управител на
област Монтана;
СЕКРЕТАР: Красимир Стоянов – главен специалист в дирекция АПОФУС, Областна
администрация Монтана и
ЧЛЕНОВЕ:
Представител на Регионален исторически музей – Монтана:
Д-р Ваня Иванова – директор на Регионален исторически музей – Монтана;
Представители на общините:
1. Георги Цинцарски – специалист „ОМП“ – община Берковица;
2. Ваня Симеонова – старши експерт „Хуманитарни дейности и образование” в
дирекция ИСПУТ – община Бойчиновци;
3. Костадинка Петрова – главен експерт „Здравеопазване, образование и ОМП” в
Дирекция ОТС и ПХД – община Брусарци;
4. Любимка Копривчина – младши експерт в община Вълчедръм;
5. Благовест Драгиев – главен специалист „Туризъм, културно дело и проекти” –
община Вършец;
6. Лорета Ценова – младши експерт „Връзки с обществеността, култура и туризъм”
– община Георги Дамяново;
7. Бистра Дамянова – уредник „Нова и най-нова история на България” в
Исторически музей – Лом, община Лом;
8. инж. Николай Динчев – старши експерт ОПЕФ и ГЗ – община Медковец;
9. Иванка Генинска – главен експерт „Култура” в дирекция „Хуманитарни
дейности” – община Монтана;

10. Петко Петков – заместник-кмет на община Чипровци;
11. Любомир Георгиев – главен специалист „Гр.З и ОБЗ” – община Якимово;
12. Ангелина Цветанова – началник отдел „Държавен архив“ – Монтана.
Представители на Областните родолюбиви съюзи:
1. Димитър Тихолов – Съюз на ветераните от войните;
2. Александър Александров – Председател на управителния съвет на дружество
„Военноинвалид” гр. Монтана;
3. Йордан Герасимов Йорданов – Почетен член на Съюза на краеведите в
България.
Представители на Министерството на отбраната на Република България:
1. Радослав Симеонов – главен експерт в отдел „Военни паметници и военнопатриотично

възпитание”

на

дирекция

„Социална

политика”

в

Министерство

на

отбраната;
3. Подполковник Илиян Илиев – началник на Военно окръжие II степен –
Монтана.
Настоящата заповед отменя Заповед № ОКД-29-1/11.03.2021 г. на Областния
управител на област Монтана за определяне поименния състав на Областната комисия
„Военни паметници” – Монтана.
Със заповедта да се запознаят съответните длъжностни лица от Областна
администрация Монтана, а копие от същата да се изпрати до членовете от състава на
комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Красимир Стоянов – главен
специалист в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана и секретар на
Областна комисия „Военни паметници”.

ВАЛЕРИ РАЙКОВ ДИМИТРОВ /п/
Областен управител на област Монтана
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