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З А П О В Е Д  

 
№ОКД-08-02-2    

 
Добрич 04.09.2017 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 6 от Закона за 

военните паметници. 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

 І. Да се актуализира състава на Областна комисия „Военни паметници”, както следва: 

 1. Председател: Красимир Йорданов Кирилов – Областен управител. 

 2. Заместник председател: Красимир Христов Николов – Заместник областен 

управител на област Добрич. 

 3. Секретар – Красимир Трендафилов Куртев – Главен експерт „Отбранително-

мобилизационна подготовка” в Областна администрация Добрич. 

4. Членове:  

- Живко Николов Желязков – Заместник областен управител на област Добрич; 

  - Иво Венциславов Антонов – Директор на дирекция „Социална политика” към 

Министерство на отбраната – представител на Министерството на отбраната; 

  - Радослав Симеонов Колев – Главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-

патриотично възпитание“ в дирекция „Социална политика“ към Министерство на отбраната 

– представител на Министерството на отбраната; 

- Енчо Маринов Иванов – Старши експерт в дирекция АКРРДС на Областна 

администрация на област Добрич; 

- Кемал Себайдин Асан – Главен експерт в дирекция АКРРДС на Областна 

администрация на област Добрич; 

- Добри Павлов Добрев – Директор на Регионален исторически музей Добрич; 

- Владислав Георгиев Димов – Началник сектор „Управление при кризи и 

Отбранително-мобилизационна подготовка” в община гр. Добрич; 

- Наташа Захариева Венева – Началник отдел „Хуманитарни дейности” в община 

Добричка; 

- Маргарита Димитрова Великова – Началник отдел „Култура, вероизповедания и 

международно сътрудничество” в община Генерал Тошево; 

- Николай Илиев Антонов – Главен архитект на община Генерал Тошево; 
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- Радостина Енчева Енчева – Директор на исторически музей гр. Балчик; 

- Стоян Койнов Йорданов – Началник отдел „Духовни и социални дейности” в 

община Каварна; 

- Илиян Христов Христакиев – Старши експерт „Културно-историческо наследство” 

в община Шабла; 

- Севдалина Ненова Колева – Директор на дирекция „Образование, култура, 

младежки дейности и ритуали” в община Тервел; 

- Георги Иванов Желев – историк, представител на община Тервел; 

- Стойка Георгиева Жекова – учител по история в СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел; 

- Желка Стойкова Великова – Заместник кмет „Регионално развитие и хуманитарни 

дейности” на община Крушари; 

- капитан ІІ ранг Бисер Николаев Бонев – Началник на Военно окръжие Добрич; 

- Иван Господинов Петров – Председател на Областния съвет на съюза на 

ветераните от войните гр. Добрич. 

 

7. Технически секретар на комисията – Надежда Димитрова Михайлова – Младши 

експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Добрич. 

 

ІІ. Дейността за работата на комисията „Военни паметници” да се ръководи от Закона 

за военните паметници и определените, приети и утвърдени Правила за работата на 

комисията. 

 

ІІІ. Копие от настоящата заповед да се връчи на състава на областната комисия 

„Военни паметници” за сведение и изпълнение. 

 

ІV. Настоящата заповед отменя Заповед №ОКД-08-02-1/07.06.2017 г. 

 

 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич 

 


