РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№ ОКД-02-3
23.01.2015 г., гр. Силистра
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 6, ал. 4 от Закона
за военните паметници
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Актуализирам състава на Областната комисия „Военни паметници” както следва:
Председател: г-н Стоян Бонев – областен управител на област Силистра;
Зам. председател: г-н Младен Минчев - заместник областен управител на
област Силистра
Секретар: г-н Жулиан Раданов – младши експерт в Областна администрация
Силистра.
и членове:
1. г-жа Радостина Иванова – старши експерт в Областна администрация
Силистра;
2. г-жа Цветана Игнатова – началник отдел „Култура” в община Силистра;
3. г-жа Йорданка Стойчева - заместник кмет на община Дулово;
4. г-жа Елисавета Кърова – заместник кмет на община Ситово;
5. г-жа Валентина Токушева - заместник кмет на община Кайнарджа;
6. г-жа Стефка Станкова - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" в
община Тутракан;
7. г-жа Елена Маркова - заместник кмет на община Главиница;
8. г-жа Красимира Колева - Славова – старши експерт в община Алфатар;
9. г-н Иван Бъчваров – директор на Исторически музей – гр. Силистра;
10. г-н Петър Бойчев – директор на Исторически музей – гр. Тутракан;
11. г-н Белчо Маринов – директор на Исторически музей – гр. Дулово;
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12. г-н Иво Антонов – представител на Министерството на отбраната;
13. подп. Ивайло Александров – началник на Областен военен отдел – гр.
Силистра;
14. г-н Стоян Пейчев – председател на Областния съвет на „Съюза на
офицерите и сержантите от запаса и резерва” – гр. Силистра;
15. г-н Стоян Колев – председател на „Съюза на ветераните от войните” – гр.
Силистра;
16. г-жа Цветана Цанова – секретар на РК на НДФ „XIII века България”.
II. Организирането, разпределението и извършването на дейността на Областната
комисия да се осъществява по общи Правила, съгласувани с Министъра на отбраната.
III. Областната комисия „Военни паметници” да извършва следните дейности:
1. Да предоставя на Министъра на отбраната постъпилата информация за
военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването,
опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им;
2. Да предлага на Министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат
обявени за културни ценности по реда на Закона за културното наследство;
3.

Да води областен регистър и картотека на военните паметници;

4. Да координира изпълнението на дейностите и задачите по Закона за
военните паметници от общините, отделните физически и юридически лица,
гражданските комитети и други.
IV. Дейността на Комисия да се подпомага от Областна администрация Силистра.
Настоящата заповед отменя Заповед № ОКД-02-19 от 19.08.2013 г.
Копие от Заповедта да се изпрати до упоменатите членове на Комисията.

СТОЯН БОНЕВ
/П/
Областен управител на област Силистра
и Председател на Областната комисия”Военни паметници”
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