РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ЗАПОВЕД
№ РД-56/22.05.2018 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.6, ал.4 от Закона за
военните паметници,
О П Р Е Д Е Л Я М:

Състава на Областна комисия „Военни паметници”

Председател:
Ирена Соколова – областен управител на област Перник
Зам. председател:
Иво Иванов - заместник областен управител на област Перник
Секретар:
Петко Петков –главен специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка”,
Областна администрация - Перник
Членове:
1. Иво Антонов – директор на дирекция „Социална политика”, Министерство на
отбраната;
2. Радослав Колев – главен експерт в отдел „Военни паметници и военно патриотично
възпитание“ на дирекция „Социална политика”, Министерство на отбраната;
3. Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС;
4. арх. Екатерина Петрова – главен експерт „Регионално развитие” в дирекция АКРРДС,
Областна администрация – Перник;
5. Станислава Георгиева – началник на отдел „Държавен архив“ – Перник;
6. инж. Юлиана Серафимова – началник на отдел „Образование, култура, младежки
дейности и духовно развитие”, община Перник;
7. Венцислава Крумова – директор на Регионален исторически музей – Перник;
8. Елисавета Кирилова – началник на отдел „Култура, образование, социални дейности
и спорт”,община Радомир;
9. Гергана Първанова – директор на Общински исторически музей – Радомир;
10. Марин Първанов – старши специалист УК и ОМП;
11. Иво Симеонов – заместник-кмет на община Ковачевци;

12. Росица Анева – секретар на община Земен;
13. Наталия Първанова – старши експерт „Образование, култура и младежки дейности”
– община Брезник;
14. ор.ст. л-т Любомир Лазаров – председател на Областния съвет на Съюза на
офицерите и сержантите от резерва и запаса – Перник;
15. Камен Ангелов – председател на дружество „Военноинвалид” – Перник.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД- 148/06.10.2017 г.
Заповедта да се публикува на електронната страница на администрацията и да се
доведе до знанието на изброените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ИРЕНА СОКОЛОВА
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Областен управител

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
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