РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 478
от 9 август 2013 г.
за създаване на Национален инициативен комитет за честването на 110 години
от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.)
На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет
от 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Чл.1 Създава Национален инициативен комитет за честване на 110 години от
Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) в поименен състав съгласно
приложението.
Чл.2 Възлага на Националния инициативен комитет да изготви План за
националните чествания на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание с
финансов разчет.
Чл.3 Министерстърът на отбраната да изготви и предложи на Министерски
съвет проект на постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити
по бюджетите на Министерството на отбраната, Министерския съвет и общините за
изпълнение на мероприятията по Плана за националните чествания на 110 години от
Илинденско-Преображенското въстание.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:
НИНА СТАВРЕВА

Приложение към т. 1
СЪСТАВ
на Националния инициативен комитет за честване на 110 години от ИлинденскоПреображенското въстание
Председател:
Ангел Найденов – министър на отбраната
Членове:
1. Иван Жерков – началник на политическия кабинет на министъра на отбраната.
2. Красимир Премянов – председател на Съюза на тракийските дружества в
България.
3. проф. Кирил Топалов – секретар по духовност, култура и национална идентичност
към президента на Република България.
4. Мирослав Ризински – Български културен клуб – Скопие, Граждански
инициативен комитет „БМОРК 2013 Илинден-Преображение”.
5. Владимир Тодоров – Сдружение на българските родове от Македония,
Граждански инициативен комитет „БМОРК 2013 Илинден-Преображение”.
6. проф. Божидар Димитров – директор на Националния исторически музей.
7. д-р Ваня Стоянова – Тракийски научен институт.
8. академик д.и.н. Георги Марков – Институт за исторически изследвания при БАН.
9. доц. Александър Гребенаров – Институт за исторически изследвания при БАН.
10. Михаил Развигоров – Граждански инициативен комитет „БМОРК 2013 ИлинденПреображение”.
11. Райна Дрангова – Граждански инициативен комитет „БМОРК 2013 ИлинденПреображение”.
12. проф. Трендафил Митев – Македонски научен институт.
13. генерал Симеон Симеонов – началник на отбраната.
14. полк. Станчо Станчев – Военна академия „Г. С. Раковски”, секция
„Военноисторически изследвания и поуки от практиката”.
15. Иво Антонов – главен експерт в дирекция „Управление на човешките ресурси”
на Министерството на отбраната.
16. Соня Пенкова – директор на Националния военноисторически музей.
17. Вяра Анкова – генерален директор на Българската национална телевизия.
18. Радослав Янкулов – генерален директор на Българското национално радио.
19. Росен Иванов – председател на Държавната агенция за българите в чужбина.
20. доц. д-р Мартин Иванов – председател на Държавна агенция „Архиви”.
21. генерал-лейтенант о.р. Стоян Топалов – председател на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва.
22. Петко Колев – председател на Общобългарска фондация Тангра – ТанНакРа.
23. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столичната община.
24. Атанас Камбитов – кмет на община Благоевград.
25. Илиян Янчев – кмет на община Малко Търново.
26. Николай Мелемов – кмет на община Смолян.
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