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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 04/ 2022 г. 

 

 
Ямбол 
 

На 21.04.22 г. в град Ямбол беше 

отбелязан празника за Деня на община Тунджа, 

който се празнува на 22-ри април –  

Международен ден на Земята. Общината е 

създадена през 1987 година и обединява 44 

села в Ямболска област. Програмата 

включваше тържествена сесия на Общинския 

съвет и церемония, която се проведе пред 

сградата на общината, където гости и 

тунджанци отбелязаха заедно празника. Гости 

на тържеството бяха председателят на 

Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, началникът на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол 

подп. Валери Христов и представители на побратимената полска община Варта. 

Благодарствен молебен отслужи свещеноиконом Стоян и с благослова „На многая лета” 

пожела просперитет на Общината и благополучие на нейните жители. 

 

 
Русе   
 

На 12 април 1961 година един човек преодолява границата 

между Земята и Космоса. Точно в 06:07 ч. по Гринуич е изстрелян 

първият пилотиран космически кораб "Восток-1". На борда му е 

космонавтът Юрий Гагарин, който прави една обиколка около 

Земята. Този полет продължава 1 час и 48 минути, но остава 

завинаги в историята на човечеството като "полета на първия 

космонавт в света". 

На 12 април 2022 г. отбелязваме 61 години от историческото 

събитие. 

По повод Международния ден на авиацията и космонавтиката, 

личният състав на Военно окръжие I степен – Русе поднесе 

поздравителен адрес на командира на военно формирование 

42520-Щръклево от състава на Военновъздушните сили. 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 

Важни събития и годишнини  

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Варна 
 

На 28.04.2022 г. началникът на Военно 

окръжие I степен – Варна к-н I р. Светослав 

Попов, упълномощен да представлява 

началника на Централно военно окръжие, 

участва в семинар, организиран от община 

Варна, на тема „Актуални проблеми и 

указания по отбранително – мобилизационна 

подготовка и дейности по защита на 

населението 2022”.  

 На семинара присъства и подп. 

Людмил Маринов, заместник-началник на Военно окръжие I степен – Варна, както и експерти 

от общини. Цивилният служител Светлан Казаков, експерт в офис за военен отчет в община 

Варна, изнесе презентация пред участниците в семинара. 
 

Ловеч 
 

На 13.04.2022 г. подп. Красимир 

Костов, началник на Военно окръжие II 

степен – Ловеч, участва в щабна тренировка 

за усвояване на Плана за защита при 

бедствия в област Ловеч. Темата на 

занятието беше “Дейност на областния щаб 

за изпълнение на Плана за защита при 

бедствия при възникване на пожар в 

производствен обект”. Освен началника на 

военното окръжие, участваха членове на 

областния щаб за защита при бедствия - 

представители на ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП, РИОСВ, РЗИ, в. ф. 24480 – Ловеч и Областно 

пътно управление. За ръководител на щаба бе определен областният управител, а за  работно 

място на мероприятието – зала 101 в Областната администрация, която беше запълнена 

веднага след получения сигнал “Бедствие”. 
 

Сливен 

  
На 28.04.2022 г. началникът на Военно 

окръжие ІІ степен – Сливен подп. Иван Иванов 

участва в заседание на Областния съвет по 

сигурност в област Сливен, което беше свикано от 

областният управител г-н Веселин Вълчев. На 

проведеното заседание бяха обсъдени въпроси, 

свързани с готовността на Сливенска област за 

предоставяне на възможности за настаняване на 

бежанци от Украйна и съдействие за започване на 

работа при желание от тяхна страна. В Областна 

администрация – Сливен от началото на м. март 

2022 г. функционира Областен координационен 

щаб във връзка с кризата в Украйна, в който 

участват кметовете на общините в област Сливен, 

ръководителите на държавни институции, БЧК – 
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Сливен, Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите и работодатели.  

 Областният управител и председател на щаба г-н Веселин Вълчев информира 

присъстващите, че „Целта на щаба е да се организира работата на държавните и общинските 

структури, на бизнеса и доброволците така, че да бъдат максимално експедитивни и полезни 

на гражданите от Украйна, които търсят спасение от войната на наша територия и желаят да 

получат статут на временна закрила.”. В община Сливен е разкрита платформа „Сливен в 

помощ на Украйна” с възможност за подаване на сигнали за помощ и евакуация на граждани. 

Областният управител поиска информация от институциите за сигурността и защитата на 

българското население и получи уверение, че ситуацията в област Сливен е спокойна и 

сигурността на българските граждани е гарантирана. 

 

Разград 
 

На 26.04.2022 г. в залата на 

Разградската филхармония се проведе 

благотворителна кампания по 

набиране на финансови средства за 

доизграждане на архитектурно-

скулптурен паметник – “Арка” в 

памет на поделенията, съществували в 

гарнизон Разград от 1879 г. до 2009 г. 

Пред залата на Разградската 

филхармония беше разположена 

информационна борса за представяне на видовете въоръжени сили, възможностите и 

перспективите на военната професия. В мероприятието взеха участие военнослужещи и 

цивилни служители от Централно военно окръжие, Военно окръжие I степен – Русе, Военно 

окръжие II степен – Разград и Военно окръжие II степен - Велико Търново. 
 

 

 
Пловдив  
 

На 08.04.2022 г. във Военен клуб – Пловдив се проведе 

дванадесетата областна отчетно-изборна конференция  на 

Съюза на ветераните от войните на България. През втория ден 

от  конференцията (09.04.2022 г.) участие взе ветеранът от 

войната Марин Узунов, който навършва 100 години. В 

изказването си той се обърна към всички с пожелания за мир и 

благоденствие.  

В проведената конференция участваха и експертът в 

офиси за военен отчет в район „Източен” на Община Пловдив 

и Община Асеновград към Военно окръжие I степен – 

Пловдив. Атанас Хаджиев бе преизбран за четвърти пореден 

мандат за председател на Областния управителен съвет на 

Съюза на ветераните от войните на България. В събитието 

взеха участие областният управител на Област Пловдив - Йордан Иванов, заместник-кметът 

на община Пловдив-Йордан Ставрев, началникът на Регионалното управление по 

образование – Антоанета Пакова, полк. Йорданов - представител на Съвместното командване 

на специалните операции, заместник-председателят на Централния управителен съвет на 

Съюза на ветераните от войните на България - Петър Пандурски,  председателят на 

Взаимодействие с военни формирования и структури 
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контролно-ревизионната комисия на СВВБ – Ели Кощрова, председателят на Областния 

съвет на Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите - Никола Давчев, председателят 

на Общинския съвет на Съюза на офицерите и старшините от запаса и резерва -  Веселин 

Станев.  

На  събитието бе изказана сърдечна благодарност  към началника на Военно окръжие I 

степен – Пловдив полк. Стефан Паскалев за пълната подкрепа и съдействие, оказвани към 

ветераните от войните в Пловдивска област. Той от своя страна обеща, че и в бъдеще ще 

продължи сътрудничеството си със Съюза на ветераните от войните на България. 
 

Видин 
 

На 19.04.2022 г. Военно окръжие ІІ степен – Видин, 

със съдействието на Община Видин и РУО – Видин, в 

изпълнение на Наредба за условията и реда за разкриване 

и осигуряване на дейността на курсове по начална и/или 

специална военна подготовка във висшите училища и за 

подготовката на учениците от средните училища, 

организира  изложение на военна техника и въоръжение 

под надслов „Видин и Българската армия – с поглед в 

бъдещето“ с учениците от 9. и 10. клас от средните 

училища в област Видин. Занятието бе проведено с цел 

повишаване на военно-патриотичното възпитание на учениците и популяризиране на 

военната професия.  

 Участие в мероприятието взеха представители на Служба „Военна полиция“, НВУ 

„Васил Левски“ – Велико Търново, 

Централно военно окръжие, 

Съвместното командване на силите за 

специални операции, РДПБЗН – Видин, 

ГПУ – Видин и Патриотичен клуб 

„Бдинци“.  

 С цел популяризиране на местните 

традиции и фолклор в мероприятието 

взеха участие и ансамбъл „Дунав“ и 

Градският духов оркестър.   
 

Сливен 
 

 На 01.04.2022 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Сливен 

подп.  Иван Иванов и заместник-началникът на сектор „Военен отчет, 

комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ степен 

– Сливен к-н Гергана Лазарова присъстваха на отчетно-изборното 

събрание на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, 

което се състоя във Военен клуб – Сливен. 

 
 

Силистра 
 

 На 14.04.2022 г. Военно окръжие II степен – 

Силистра бе домакин на провеждащата се ежегодно 

отчетно – изборна конференция на областния съвет 

на „Съюза на офицерите и сержантите от запаса и 

резерва”. Началникът на окръжието подп. Ивайло 
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Александров поздрави присъстващите на конференцията и връчи на всеки от тях екземпляр 

от книгата „140 години Военни окръжия”.   

 

 
Стара Загора 
 

На 08.04.2022 г. по покана на о.з. полк. Стефан 

Пенев – председател на областната организация на 

СОСЗР – Стара Загора, началникът на Военно окръжие 

I степен – Стара Загора полк. Димитър Матев взе 

участие в  проведеното отчетно събрание на 

организацията. Събранието се проведе от 11:00 ч. в 

заседателната зала на Община Стара Загора. По време 

на срещата на членовете на организацията бяха 

обсъдени приключилите мероприятия през 2021 

година, както и набелязани нови за тази година. 

 

Шумен 
 

В навечерието на Великденските празници, по инициатива на  

Областният съвет на Съюза на ветераните от войните на България, 

ветераните от област Шумен бяха зарадвани. Редник Цоню 

Маринов от гр. Шумен, редник Никола Пенчев от с. Златна нива и 

редник Ахмед Льотев от с. Маломир получиха за празничната си 

трапеза козунаци, боядисани яйца и вино.  

Хранителните продукти за празника бяха раздадени от 

служители на Военно окръжие – Шумен. 

Тримата ветерани за поредна година заслужено бяха 

удостоени с признателност, уважение и внимание по случай 

Великденските празници.  

  

 
Централно военно окръжие 
 

От 01.04.2022 г. със заповед на началника на Централно 

военно окръжие лейт. Десислава Петрова Павлова, експерт – III 

степен в сектор "Правно осигуряване и обществени поръчки" на 

Централно военно окръжие, беше повишена във военно звание 

старши лейтенант. С пожелания за отговорна служба, в 

присъствието на личния състав на окръжието, началникът на 

Централно военно окръжие полк. Георги Петков, връчи пагони 

на ст. лейт. Павлова. 
 

 
Варна 
 

На 20.04.2022 г. Военно окръжие I степен – Варна проведе съвместни практически 

занятия с военно формирование 36940 – Варна и военно формирование 38010 – Варна от 

Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации в областта на 

сигурността и отбраната 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 

Обучения, семинари и стажове 
 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 01,  web: http://www.comd.bg/  6  

състава на военноморските сили на тема 

„Доставяне на ресурси от запаса в пункта за 

приемане на запас на военно формирование“.  

 От Военно окръжие I степен – Варна в занятията 

участваха к-н I р. Светослав Попов, началник на 

Военно окръжие I степен – Варна, м-р Пламен 

Петров, началник на сектор „Личен състав, 

набиране на кандидати и адаптация” в окръжието и 

цивилен служител Иван Иванов, главен специалист 

в сектор „Военен отчет и комплектуване на резерва 

на въоръжените сили” към Военно окръжие I 

степен – Варна, както и военнослужещи от съответните формирования, участващи в 

развръщането и работата на пункта. Обсъдени бяха въпроси по взаимодействието между 

окръжието и формированията по комплектуването със запасни и особеностите на начините 

на доставянето им на пункта на формированието. 
 

Стара Загора 
 

На 19.04.2022 г. в изпълнение на мероприятията, заложени през 2022 г. в годишния 

план за дейността на Военно окръжие I степен – Стара Загора, в района на окръжието се 

проведоха командирски занятия на началника на Военно окръжие I степен – Стара Загора.  

Съгласно утвърдения от началника на Централно военно окръжие „План за провеждане на 

командирски занятия“ на началника на Военно окръжие І степен – Стара Загора с офицерите 

от Военното окръжие и подчинените Военни окръжия II степен – Бургас, Сливен, Хасково и 

Ямбол през 2022 година, темата на командирските занятия бе „Адаптиране на структурата на 

въоръжените сили, планирането, подготовката и използването им към изискванията на НАТО 

за възпиране и отбрана на евро-атлантическата зона”. На занятията бяха разгледани въпроси, 

свързани с предизвикателствата пред Военно окръжие І степен – Стара Загора и подчинените 

военни окръжия.  

В контекста на дискусиите бе адаптирането на структурата на въоръжените сили, 

планирането, подготовката и използването им към изискванията на НАТО за възпиране и 

отбрана на евро-атлантическата зона, подготовката на гражданите за отбрана на страната, 

комплектуването на въоръжените сили на Република България с военнослужещи и 

резервисти, както и възможностите за оптимизиране на структурата за управление и 

подготовка на състава на резерва на въоръжените сили. Бяха обсъдени и проблемни въпроси, 

свързани с военния отчет, комплектуването с ресурси от резерва и набирането на кандидати 

за военна служба. 
 

Перник 
 

 Ha 20.04.2022 г. Военно окръжие II степен – Перник проведе съвместно практическо 

занятие на тема „Доставяне на ресурси от запаса на пункта за приемане на запас на военно 

формирование 52370 - Негушево“. 

 От страна на Военно окръжие II степен - Перник взеха участие началникът подп. Петър 

Петров, серж. Людмил Кирилов, цивилен служител Иван Иванов и цивилен служител Лилия 

Борисова. На съвместното занятие присъстваха военнослужещи от отдел „Оперативен” и 

отдел „Човешки ресурси на Командването за логистична поддръжка”. По време на занятието 

бяха отработени въпросите по:  

- оповестяване и явяване на ресурса от запаса; 

- доставяне на ресурса от запаса на ППЗ на военното формирование; 

- проверка на пристигналите на ППЗ ресурси от запаса по категории и мобилизационно 
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назначение; 

- предаването на ресурсите от запаса от представител на ППЗ на военното окръжие на  

военно формирование 52370. 

 На практическото занятие бяха обсъдени въпроси по взаимодействието между 

окръжието и военното формирование, начина и мястото за доставяне на ресурса от запаса. 

Представителят на окръжието на ППЗ, цивилен служител Иван Иванов – експерт в офиси за 

военен отчет, изпълни в пълен обем дейностите и мероприятията по предоставяне на ресурса 

от запаса на ППЗ на военното формирование. В качеството си на обучаем, като представител 

на ППЗ на Военно окръжие II степен – Перник, бе привлечен цивилен служител Лилия 

Борисова – технически изпълнител в сектор „ВОКНА”. В резултат на проведеното занятие се 

усъвършенстваха навиците и уменията на длъжностните лица, отговорни за оповестяването 

и доставянето на ресурса от запаса. 

 

Шумен 
 

Военно окръжие – Шумен партнира на 

Общински съвет по наркотични вещества по 

организиране и провеждане на обучение на тема 

„Изграждане, разбиране и поставяне на 

здравословни граници между родители и деца”.  

В обучението участваха специалисти от 

институции по проблема „зависимости” от град 

Шумен, представители на ВО-Шумен, факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен и военно 

формирование 54060 – Шумен.  

Занятията бяха проведени под формата на 

тренинг, който включваше лекционна част, ролеви игри, дискусии и работа по групи, а 

домакин на обучението беше Военен клуб – Шумен. 
 

Бургас 
 

 На 19.04.2022 г. се проведоха командирски занятия на началника на Военно окръжие I 

степен – Стара Загора, на които взеха участие военнослужещите от Военно окръжие II степен 

– Бургас. 

 

На 20.04.2022 г., представители от Военно окръжие II степен – Бургас и военни 

формирования 14410 – Бургас и 54630 – Бургас, проведоха съвместно практическо занятие 

на тема „Доставяне на ресурси от запаса в пункта за приемане на запас“. В занятието взеха 

участие, военнослужещите от военното окръжие, експертите в офисите за военен отчет в 

общини и военнослужещи от военните формирования, участващи в работата на пунктовете 

за приемане на запас. 
 

Кюстендил 
 

За времето от 11.04. – 12.04.2022 г. цивилен служител Недялка Стефанова Христова – 

завеждащ РКИ във Военно окржие ІІ степен – Кюстендил премина въвеждащ курс за работа 

в регистратура за класифицирана информация. Обучението се проведе в град София – 

Централно военно окръжие. 

 

На 13.04.2022 г. се проведоха командирски занятия във военно формирование 56060 – 

София на началника на  Военно окръжие І степен – София с офицерите от Военно окръжие І 

степен – София и подчинените военни окръжия IІ степен – Благоевград, Кюстендил и Перник. 
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Темата на занятието беше „Изграждане на способности от Военно окръжие I степен – София 

и подчинените военни окръжия II степен – Благоевград, Кюстендил и Перник при 

комплектуване на въоръжените сили на Република България”. Участие взеха подполковник 

Димитър Симеонов Димитров – началник на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил и майор 

Росен Стоянов Наков – заместник-началник на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, той 

и началник на сектор. 
 

Добрич 
 

На 11.04. и 12.04.2022 г., се състоя 

командирският сбор на началника на Военно окръжие 

II степен – Добрич - капитан II ранг Бисер Николаев 

Бонев. Участва целия личен състав на окръжието. 

Освен началника, лекции изнесе и майор Генади 

Найденов Генов – заместник-началник на окръжието, 

той и началник на сектор ВОКНА. 

Лекторите представиха презентации по всички 

теми, което допринесе за по-качествено и разбираемо 

усвояване на представения материал от служителите. 
 

 
Смолян 
 

Продължава набирането на кандидати за 

служба в доброволния резерв на български 

граждани, освободени от военна служба, без 

провеждане на конкурс съгласно заповед № ОХ-

1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на 

Република България. Съгласно министерската 

заповед във Военно окръжие II степен – Смолян са 

обявени три вакантни длъжности /1-офицерска и 2-

сержантски/. И за трите длъжности има кандидати, 

подали заявления, които вече успешно преминаха медицинските прегледи. Предстои 

окомплектоване на документите на кандидатите и изпращането им в ЦВО за сключване на 

договорите.   
 

Варна 
 

На 28.04.2022 г. представители от Военно окръжие І степен – Варна, м-р Николай 

Николов, началник на сектор и цивилен служител Красимира Гелова, старши експерт 

участваха в трудова борса, с цел да популяризират вакантните места в Българската армия. 

Търсещите работа лица бяха запознати с актуалните обяви за работа в системата на МО, 

срочната служба в доброволния резерв, както и изискванията, реда и начина за 

кандидатстване. Трудовата борса беше открита от заместник-министъра на труда и 

социалната политика г-н Иван Кръстев, който лично уважи изнесения щанд на Военно 

окръжие I степен – Варна. 
 

Добрич 
 

На 07.04.2022 г. се проведе трудова борса в Общински младежки център „Захари 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение 

във висшите военни училища 
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Стоянов” - гр. Добрич, организирана от Агенцията по 

заетостта. В борсата участваха майор Генади Найденов 

Генов – заместник-началник на окръжието, той и 

началник на сектор ВОКНА и цивилен служител Гинка 

Банкова Иванова-експерт в сектора. 

На място бяха представени обявените вакантни 

длъжности, сроковете за подаване на документи, 

изискванията и условията за постъпване на военна 

служба, за служба в доброволния резерв и за обучение във висшите военни училища. 
 

Враца 
 

В изпълнение на утвърдените от 

началника на Военно окръжие I степен – Плевен 

„План за рекламно-информационна дейност по 

набиране на кандидат-курсанти за висшите 

военни училища“ и „План за рекламно-

информационна дейност по набиране на 

кандидати за военна служба“ през 2022 година, 

през месец април служителите на Военно 

окръжие II степен – Враца – цивилен служител 

Ивайло Колев – експерт в офис за военен отчет 

в община Враца, цивилен служител Красимир Симеонов – експерт в сектор „ВОКНА“ и 

цивилен служител Михаела Велин организираха и проведоха презентации с учениците 11 и 

12 клас от ППМГ „Академик Иван Ценов“ и ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ град Враца,  на които беше 

разяснена възможността за прием и обучение във висшите военни училища по военни 

специализации и цивилни специалности за учебната 2022/2023 г., както и условията и реда за 

кандидатстване за военна служба. 
 

Бургас 

 

На 19.04.2022 г. в гр. Бургас се проведе трудова борса, 

на която цивилен служител Ангел Кралев Желязков – 

експерт в сектор „ВОКНА“ на Военно окръжие II степен – 

Бургас предоставяше информация на гражданите за 

обявените вакантни длъжности по различните заповеди за 

набиране на кандидати. 

 

 

 
Ямбол 

 

На тържествена сесия на общинския съвет на 

община Тунджа, по случай празника на Общината и 35 

години от нейното създаване, беше награден с юбилеен 

знак цивилният служител Валентин Велев – експерт в офис 

за военен отчет в община Тунджа на Военно окръжие ІІ 

степен – Ямбол. 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
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Централно военно окръжие 

 

Цивилен служител Георги Ерев, главен експерт в отделение „Логистика“ в Щаба на 

Централно военно окръжие направи дарение за 17 годишният Мартин Христов, който две 

години се бори с рядък вид тумор на гръбначния стълб. За голямо съжаление сумата за 

лечението на момчето е непосилна за семейството му и има нужда от повече добри хора 

готови да се отзоват и дадат надежда за нормален живот на младото момче. 

Ако желаете да дарите средства за Мартин Христов и да го подкрепите, може да го 

направите на дарителска сметка:  

 

Мартин Михайлов Христов, IBAN: BG44 CECB 9790 10J1449000, 

BIC: CECBBJSF 

ЦКБ АД клон Разград 

Десислава Иванова Михнева, IBAN: BG17 CECB 9790 10E9279900, 

BIC: CECBBJSF 

ЦКБ АД клон Разград 
 

 

Учениците от 

IV-ти Б клас на XIII ОУ 

„Св. Паисий 

Хилендарски“ – град  

Стара Загора 

 

По случай 

настъпването на най-

големия християнски 

празник Възкресение 

Христово, Централно 

военно окръжие получи 

благодарствено писмо от учениците от IV-ти Б клас на XIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – 

град  Стара Загора. В навечерието на вярата във Възкресението, учениците от IV-ти Б клас 

пожелаха на военнослужещите и цивилните служители на ЦВО „доброта в сърцето, сила в 

ръката и вяра в душата (...) и надежда, че доброто по света ще възтържествува“, както 

повелява християнската догма на Великден, а именно вярата във възкресението на 

праведниците в един по-добър свят.  

 Децата от XIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ ни завещават „да бъдем силни и чисти в 

помислите и делата си“, което съвпада с възгледите и действията на професията 

военнослужещ.  

 От името на началника на Централно военно окръжие полк. Георги Петков, от всички 

военнослужещи и цивилни служители, изказваме сърдечна благодарност за милите думи, 

топлият жест и отправените пожелания.        
 

Шумен 
 

През месец април във ВО-Шумен се извърши периодично техническо обслужване на 

сградния фонд, въоръжението и техниката. 

Други 
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В обслужването на учебното стрелково оръжие се включи и резервистът ефрейтор 2-ри клас 

Димитър Колев, като част от изпълнение на задачи по време на активната му служба  в 

доброволния резерв. 
 

Габрово 

 

 Седмица, преди отбелязването на Деня 

на храбростта и празника на Българската 

армия – 6 май, в Професионална техническа 

гимназия „Д-р Никола Василиади” – 

Габрово тържествено беше открит кът на 

Българската армия. Пространството е 

създадено по Проект „Да помним кой ни 

брани” по Национална програма „Изучаване 

и съхраняване на традициите и историята на 

Българската армия” на Министерство на 

образованието и Министерство на отбраната. 

 

 

 Официалното откриване уважиха 

областният управител Ралица Манолова и 

нейният заместник Ивелин Стоянов, подп. 

Кристиян Гранджан – началник на Военно 

окръжие ІІ степен – Габрово и служители от 

окръжието, подп. доц. Лазар Лазаров – 

преподавател в НВУ „Васил Левски”, Цветомира 

Койчева – началник на отдел „Държавен архив” – 

Габрово, представители на: РУО – Габрово, 

Съюза на ветераните от войните, НД „Традиция” – клон „Цанко Дюстабанов” – Габрово, 

както и  бивши и настоящи възпитаници на техническата гимназия – всички те съдействали 

за изграждането на къта на Българската 

армия. Той включва архивни документи и 

снимки, модели на военни униформи и 

знамена – предмети, които ще оживяват в 

разкази и ще накарат посетителите му да 

съпреживеят славното минало на 

българската войска. На финала на 

откриването учениците от гимназията, 

заедно със заместник-областния управител 

Ивелин Стоянов и подп. Гранджан, 

поднесоха цветя на Паметника на 

загиналите във войните. 
 


