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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                             Брой 05/ 2021 г. 

 

 
Русе 
 

На 6-ти май – Ден на храбростта и празник на Българската армия – тържествата в Русе 

започнаха пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война с поднасяне на венци 

и цветя в чест на славните победи на Българската армия. Заупокойна молитва за загиналите 

и благодарствен молебен по повод Деня на храбростта и Българската армия, отслужиха све-

щеници от Русенската митрополия.  

 В слово за празника, областният управител Галин Григоров се обърна към присъства-

щите с думите: „Храбростта винаги е била част от битието на русенци! Тук са се родили 

свободни, достойни и смели хора – безстрашни революционери и доблестни строители на 

съвременна България. Тяхното дело е пример за кураж и дързост. То буди вдъхновение, но 

ни завещава и ценни уроци.” 

 Заместник-областният управител Валентин Колев припомни исторически факти, свър-

зани с учредяването на ордена „За храброст“ и обявяването на Деня на храбростта и Бъл-

гарската армия. „Храбростта е симбиоза между духа, вярата и тялото. Тя е качеството, 

което преодолява инстинкта за самосъхранение. Храбростта е присъща на войните и няма 

как да има силна държава без армия, както и силна армия без държава.“, каза още Колев. 

Сред официалните гости на тържествената церемония беше и подполковник Васил Пет-

ров – заместник-началник на Военно окръжие І степен – Русе. В чест на светлата дата беше 

строен почетен караул от Русенския гарнизон, а Общинският духов оркестър свири праз-

нични маршове.  

На 6-ти май, в деня на своя светец-покровител Свети Георги Победоносец, с разнооб-

разна програма и ретроспектакъл, русенци отбелязаха и празника на своя град.  
 

Силистра 
 

       Личният състав на Военно окръжие II степен – Силистра, участва в отбелязването на 6-ти  

май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия, като посети и поднесе цветя пред 

мемориала „Военни гробища” на загиналите в Първата световна война в Силистра. Това е 

третото запазено у нас военно гробище от това време – след Тутракан и Добрич. В него са 

положени костите на 53-ма офицери и войници. 
 

Габрово 

Честването на 6-ти май – Денят на храбростта и празник на Българската армия в гр. Габрово 

се отбеляза с изложба на образци исторически оръжия и униформи, и други аксесоари, из-

ползвани от нашите предци в защита на Отечеството ни. Събитието се състоя пред Музей 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 
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„Дечковата къща” в града, където се извърши и освещаване 

на знамето на Регионален клон „Цанко Дюстабанов”, град 

Габрово към Национално дружество „Традиция”. По покана 

на управителя на регионалния клон на дружеството инж. 

Пройно Петков, слово от името на началника на Военно ок-

ръжие – Габрово, прочете капитан Николай Николов – 

младши експерт в сектор „ВОКНА” на военното окръжие. 

 

През месец май 2021 г., община Севлиево 

отбеляза тържествено 145-та годишнина от 

Априлското въстание, което избухва през 1876 г. 

в три точки на страната, като едното огнище на 

боевете е в Севлиевския край. Кулминацията на 

събитията, посветени на годишнината беше на 22 

май в местността Боаза, край село Кръвеник – 

мястото, където през бунтовната пролет пуква 

първата пушка на въоръжените боеве в страната 

– тогавашната Севлиевска кааза. Над 300 са 

жертвите на кръвопролитните боеве от Севлиево 

и околните села, а организаторите са заловени, 

измъчвани и обесени на севлиевския площад. С поклонение и възстановка на сраженията 

участва Национално дружество „Традиция”. 

Севлиевци и гости на града почетоха с минута мълчание паметта на героите, а на 

паметника на участниците в Априлската епопея бяха поднесени венци и цветя от името на 

Община Севлиево, институции и граждани. От името на Военно окръжие Габрово, цветя 

поднесе цивилен служител Николай Мерджанов – експерт в офиса за военен отчет в община 

Севлиево. 

Благоевград  

По случай Деня на храбростта и Празник на Българс-

ката армия – 6-ти май, се проведе Тържествена проверка 

заря с участието на военнослужещи от военно формирова-

ние 26400 и Представителен духов оркестър на Сухопът-

ните войски. На Тържествената проверка заря присъства и 

подполковник Петър Митев – началник на Военно окръ-

жие II степен –  Благоевград 

Ямбол 

Ямбол почете 6-ти май - Ден на храбростта и празник 

на Българската армия. Тържественото честване започна 

със Света литургия в храм „Свети Георги Победоносец" 

в квартал "Каргон". От храма потегли литийно шествие, 

предвождано от Духовия оркестър при Народно 

читалище „Съгласие-1862“ и военнослужещи от 

Ямболския гарнизон с иконата на Свети Георги, в която 

е вградена частица от мощите на светеца. В шествието 

участваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, 

председателят на Общински съвет - Ямбол Антон Шиков, заместник-кметовете на община 
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Ямбол, областният управител на област Ямбол, подполковник Валери Христов – началник на 

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, общински съветници и граждани. Тържественият ритуал 

за издигане на националното знаме започна пред сградата на община Ямбол. Негово 

Високопреподобие архимандрит Димитрий, архиерейски наместник на Ямболска духовна 

епархия, отслужи тържествен водосвет и молебен за здраве на българските воини от гарнизон 

Ямбол. След приключване на тържествения ритуал литийното шествие с иконата на 

великомъченика се върна по същия маршрут до църквата „Свети Георги“ в кв. „Каргон“, 

откъдето и потегли. По случай празника в небето над Ямбол прелетяха и четири самолета Су-

25 от Авиобаза „Безмер“, които участваха в празничния парад в София. Празничният ден 

беше по традиция и „Ден на отворени врати“ в Музея на бойната слава в Ямбол, посетен от 

много жители и гости на града, които разгледаха уникалните експозиции на униформи, 

оръжие и военна техника.  

Община Ямбол отбеляза с тържествена церемония и два концерта по случай празничния 

9-ти май - Деня на победата и Ден на Европа. Официалната част на празника беше 

предшествана от маршове, изпълнени от Духовия оркестър при Народно читалище 

„Съгласие-1862“ и продължи с тържественият ритуал по поднасяне на венци и цветя на 

Паметника на Георги Дражев и загиналите през войните ямболци в квартал „Каргон, в който 

участва и представителна част от гарнизон Ямбол, подполковник Валери Христов – началник 

на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, 

представители на местната власт. В програмата 

на 9-ти май беше включено празничното матине 

на Камерен оркестър „Дианополис“ с участието 

на диригента Григор Паликаров и Цвета 

Паликарова (флейта). Концертът се състоя в зала 

„Съвременност“ на Културно-информационен 

център „Безистен“ – Ямбол. Публиката 

аплодира виртуозните изпълнения на 

безсмъртната музика на Вивалди, Хайдн, 

Чайковски, Сибелиус, Кванц, Елгар.  

Разград 
 

В деня на храбростта и празника на Българската армия, в град Разград бе направена 

първа копка на „Военен мемориал на гарнизон Разград”. Официалната церемония, с която бе 

даден старт на изграждането бе организирана съвместно от Областна администрация на об-

ласт Разград, Община Разград и инициативния комитет по създаване на мемориала.  

Мемориалът ще бъде изграден по проект на скулптура Теодор Даскалов в район, в 

който през различни периоди са се помещавали няколко военни поделения. Паметника ще 

представлява арка с две колони, върху които на плочи от гранит ще бъдат изписани наимено-

ванията на разградските военни поделения, съществували през годините. 

Идеята по реализиране на родолюбивото дело за изграждане на мемориала е на иници-

ативен комитет, съставен от общественици, местни културни дейци, родолюбиви граждани, 

бивши и настоящи военнослужещи от град Разград и областта. Първа копка бе направена от 

областният управител, заместник-кмета на града, председателя на  инициативния комитет, 

началника на Военно окръжие II степен – Разград и заместник-декана на факултет „Артиле-

рия, ПВО и КИС” – град Шумен. 
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Търговище  
 

На 14.05.2021 г., се отбеляза официалния 

празник на град Търговище. Важна дата за 

търговищенци - символ на богатата и неоспорима 

панаирна традиция, развивана от древни времена 

до наши дни, довела до образуването и 

установяването на града през различни 

исторически епохи. Денят започна  с ритуал за 

издигане на знамената на площад "Свобода", под 

звуците на Духовия оркестър към Община 

Търговище, акомпанимента на Мажоретния 

състав към Центъра за младежки дейности и 

инициативи и знаменосци от Второ СУ "Проф. Н. 

Маринов" и в присъствието на официални гости, 

сред които началникът на Военно окръжие – Търговище подполковник Диян 

Вълчев. Тържествата от празничната програма продължиха с тържествено заседание на 

Общински съвет - Търговище, представяне на макет на панаирното място от 1868 г. в Ески 

Джумая (днес Търговище) и монография, а в завършек-светлинно шоу с дронове озари небето 

над Търговище. 
 

Стара Загора 
 

На 20.05.2021 г., началникът на Военно окръжие І степен – Стара Загора полковник 

Димитър Матев участва в тържество по случай 24 май – „ Ден на светите братя Кирил и Ме-

тодий, на българската азбука, просвета и култура“ в  13 ОУ “Св. Паисий Хилендарски” – град 

Стара Загора.  
 

 
Централно военно окръжие      
 

В периода 17-20.05.2021 г., във ВПД 

„Рибарица“ се проведе сбор на началника на 

Централно военно окръжие на тема: „Изг-

раждане на способности за комплектуване 

на въоръжените сили на Република България 

в контекста на изискванията на концепцията 

на НАТО за възпиране и отбрана на Евро-ат-

лантическата зона”. В сбора взеха участие 

военнослужещи и цивилни служители от 

Централно военно окръжие; началниците на 

военните окръжия; материално-отговорни 

лица и експерти по набиране на кандидати за 

военна служба от военните окръжия и гости.  

На командирския сбор се обсъдиха актуални въпроси по интересни теми: „Анализ за 

дейността на ЦВО през 2020 година“; „Организационно-щатни промени, произтичащи от 

проекта на плана за развитие на ВС на РБ 2021-2026 г.“; „Осигуряване на кариерното развитие 

на военнослужещите“; „Отбранителни способности, планирани за придобиване на комуника-

ционно-информационни средства през 2021 г. и други. Повишен интерес предизвикаха 

Важни събития и годишнини  
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дискусиите по темите: „Роля, място, значение и за-

дачи на доброволните резервисти във ВО“; „Предста-

вяне, обсъждане и защита на проектите на длъжност-

ните разписания на ВО-I и BO-II степен“; „Проб-

лемни въпроси при водене на военния отчет на ресур-

сите от резерва”; „Актуални въпроси, свързани с бой-

ната готовност, военния отчет, оповестяването и дос-

тавянето на ресурсите от резерва“ и други. 

 
 

Пазарджик 

На 01 и 02 май 2021 г., граждани и гости 

на град Панагюрище отбелязаха 145-та го-

дишнина от Априлското въстание. Участие 

в честванията взе цивилен служител Цеца 

Плачкова-Попова - експерт в офиса за вое-

нен отчет в община Панагюрище. От името 

на Военно окръжие II степен – Пазарджик, 

тя положи венци на признателност пред 

Вечния огън в Мемориален комплекс Апри-

лци и пред паметника в историческата мест-

ност „Оборище”, там където в далечната 

1876 година смелите ни предци проведоха 

първото българско народно събрание и 

взеха съдбоносното решение да се вдигне 

въстание.  
 

Плевен 
 

На 28.05.2021 г., във връзка с честването на „10 го-

дини от създаването на Централно военно окръжие”, по 

инициатива на Военно окръжие I степен – Плевен в 

„Лавров парк” в близост до с. Горни Дъбник бяха почис-

тени и освежени алеите, музейния кът и няколко памет-

ника, свързани с героичните боеве на руски, финландски 

и румънски войни в боевете около Плевен в Руско – тур-

ската война 1877-1878 г. С 

общите усилия на служите-

лите на Военно окръжие I степен – Плевен и с помощта на служи-

тели от общинската администрация на община Долни Дъбник, 

бяха окосени тревните площи и отстранени надвиснали клони 

около паметниците.  

От името на колектива взел участие в трудовите дейности в 

„Лавров парк“, началникът на  Военно окръжие I степен – Плевен 

полковник Иван Иванов, увери кметовете на община Долни Дъб-

ник и кметство Горни  Дъбник, че съвместната дейност по под-

държането и на други войнишки паметници в тази историческа 

местност ще продължи. 
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Ловеч 

На 25.05.2021 г., Тихомир Павлов-експерт в офиси за военен 

отчет за общини Тетевен и Ябланица, взе участие във 

възпоменателен митинг, посветен на 145-та годишнина от края на 

Априлското възстание и гибелта на войводата Георги Бенковски. 

Думи на признателност към делото на Бенковски и героите от 

Априлската епопея, поднесоха д-р Мадлена Бояджиева-кмет на 

община Тетевен и бригаден генерал Юлиян Радойски-началник 

на Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски”- 

Долна Митрополия.  

Добрич 

На 19.05.2021 г., след покана от Агенцията по зае-

тостта - град Каварна, цивилен служител Дамян Нико-

лов Василев - експерт в офиси за военен отчет в общини 

Балчик, Каварна и Шабла взе участие в организирана спе-

циализирана трудова борса, която се проведе в сградата на 

„Каварна Сити Център”. 

На 20.05.2021 г. се състоя трудова борса и в Мла-

дежки център „Захари Стоянов” - гр. Добрич, по покана от 

Агенцията по заетостта. На състоялото се събитие присъстваха майор Генади Генов - заместник-на-

чалник на военното окръжие, той и началник на сектор и цивилен служител Ивелин Банков - експерт 

в офиси за военен отчет в общини гр. Добрич и Тервел. 

По време на двете трудови борси се представиха обявените вакантни длъжности, сроковете за 

подаване на документи, изискванията и условията за постъпване на военна служба, за служба в доб-

роволния резерв и за обучение във висшите военни училища. Бяха разяснени и особеностите на сроч-

ната служба в доброволния резерв, която ще стартира от следващата календарна година. Кандида-

тите, отговарящи на условията се записаха в регистъра на потенциални кандидати на Военно 

окръжие II степен – Добрич. 
 

Шумен 

На 20.05.2021 г., се проведе специализирана трудова 

борса за младежи по проект „Готови за работа”, органи-

зирана от дирекция „Бюро по труда” - Шумен, в която 

взеха участие служители на Военно окръжие II степен – 

Шумен.  

Капитан Герган Джиновски и цивилен служител Ве-

селина Василева, представиха военната служба като про-

фесия, актуалните конкурси и възможностите за канди-

датстване. Младите хора се запознаха с вакантните длъж-

ности за служба в доброволния резерв, условията на ко-

ито трябва да отговарят кандидатите и предимствата да 

си резервист във Въоръжените сили. 

 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Ловеч 

На 13.05.2021 г., се проведе съвместно практическо занятие между  Военно окръжие II 

степен − Ловеч и военно формирование 24480, с ръководители подполковник Красимир 

Костов-началник на военното окръжие и майор Дончо Игнатов от военното формирование. 

На мероприятието присъства полковник Иван Иванов-началник на Военно окръжие I степен 

− Плевен. Занятието се проведе с активното участие на цивилен служител Александър 

Бакърджиев от военно окръжие − Ловеч и капитан Бисер Димитров от военното 

формирование. Занятието се проведе под мотото „Доставяне на запасни от Военно окръжие 

II степен − Ловеч и организация на работата на пункта за приемане на запас на военно фор-

мирование 24480 − Ловеч“. 

Шумен 

На 20.05.2021 г., ветеранът от Втората световна война редник Ах-

мед Льотев от село Маломир (община Върбица) навърши 101 години 

и отпразнува рожденият си ден със семейството си и представители 

на местната власт и служители на Военно окръжие ІІ степен – Шумен. 

В празничния ден ветеранът бе удостоен с признателност, заслужено 

уважение и внимание от г-н Алдин Чолаков - кмет на с. Маломир, слу-

жители на община Върбица и представители от Военно окръжие ІІ 

степен – Шумен. Рожденикът получи поздравителни адреси от името 

на Областният управител на област Шумен, Военно окръжие ІІ степен 

– Шумен и подарък от името на областният 

съвет на Съюза на ветераните от войните на 

България. От името на кмета на община Върбица, служители на об-

щината връчиха на ветерана поздравителен адрес и подаръци, сред 

които и торта, с персонален надпис специално за случая. 

Редник Льотев е най-възрастният сред 7
-те

 ветерани от Шумен-

ска област. Участвал е във Втората световна война, като санитар. Ро-

ден е във Велинградското село Цветино, а от 1978 г. живее в село 

Маломир. Днес се радва на две дъщери, шест внуци и единадесет 

правнуци. И въпреки преклонната си възраст, обича да се разхожда в 

двора на дома си, споделят неговите роднини. 

 

 
Централно военно окръжие      
 

Договорът за военна служба на Офицерски кандидат 2-ри клас Александър Величков 

МИРОНОВ, главен специалист в отделение „Комуникационно-информационно осигуряване” 

в щаба на Централно военно окръжие е прекратен, считано от 23.05.2021 г. и от същата дата 

е зачислен в запаса. Ръководството и личния състав на Централно военно окръжие благодарят 

на г-н Александър Миронов, че е изпълнявал служебните си задължения професионално, от-

говорно и всеотдайно. Пожелаваме му още дълги години благоденствие, хармония и душевен 

мир. 
 

Взаимодействие с военни формирования и структури 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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Благоевград  
 

На 05.05.2021 г., в град Благоевград се про-

веде информационна борса от националната кам-

пания „Бъди войник”. В нея взеха участие, под-

полковник Петър Митев – началник на Военно ок-

ръжие ІІ степен – Благоевград, майор Пламен Ве-

лев – заместник-началник на Военно окръжие   ІІ 

степен – Благоевград, той и началник на сектор, 

сержант Валентин Войнов и цивилен служител 

Гергана Янева. 

Целта на мероприятието бе издигане автори-

тета на Българската армия, привличане на кандидати за военна служба, като гражда-

ните се запознаваха с условията за кандидатстване, социалния статут на военнослуже-

щия, възможностите за личностно и професионално развитие във Въоръжените сили 

на Република България. От Централно военно окръжие, присъства началникът на от-

деление „Набиране на кандидати и адаптация” – подполковник Александър Дзипалски 

и цивилен служител Елена Борисова, а от Военно окръжие – I степен София, цивилен 

служител Елиза Гешева. Информационната кампания будеше голям интерес сред 

гражданите, а въпросите, които задаваха бяха свързани с местата за военнослужещи 

във военно формирование 26400 - Благоевград и връщането на наборната военна 

служба. 

 

 
Търговище 

 

 

На 11.05.2021 г., ученици от десети клас от Търговищ-

ката професионална гимназия по икономическа информа-

тика „Джон Атанасов“, посетиха Учебен полигон „Ново 

село“ от състава на Съвместното командване на силите. 

Комплексното заня-

тие е част от подго-

товката на гражда-

ните от девети и де-

сети клас в средните 

училища, свързана с 

отбраната на стра-

ната. На младежите 

бяха показани танк Т-72, танк М1А1 – Абрамс, бойна 

машина на пехотата „Брадли“ и брониран автомобил 

с висока проходимост „Хамър“.  

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

във висшите военни училища 

 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 
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За трети пореден път, през месец май 2021 г., Военно окръжие – Търговище организира 

редица мероприятия, чиято цел са популяризи-

ране на военната професия сред подрастващите и 

утвърждаване на позитивния образ на Българс-

ката армия в съзнанието на младите хора. Деца на 

възраст от 5 до 17 години, от област Търговище 

отново с четка и боя рисуваха своята визия за 

българския войник, а любителите на предизвика-

телства премериха сили, ловкост и бързина във 

военни игри „Бъди войник“. Тази инициатива се 

превърна и в иновативен метод за провеждане на 

единни комплексни занятия - част от подготов-

ката на гражданите от девети и десети клас в 

средните училища за придобиване и усвояване на 

знания и умения, свързани с отбраната на страната.  

Третите военни игри „Бъди войник“ се проведоха на 27.05.2021 г. на стадион „Неделчо 

Камов“ – Търговище, под патронажа на началника на Централно военно окръжие полковник 

Георги Петков със съдействието и подкрепата на Общините Търговище и Омуртаг, военно 

формирование 54060 – Шумен,  Военно окръжие – Шумен, Български младежки червен кръст 

– Търговище, ЦПЛР ОДК – Търговище и магазин „Поли“ – Търговище.  

Участваха отбори от десет училища от област Търговище. Те се състезаваха в две въз-

растови групи. Игрите протекоха под формата на щафетно бягане с препятствия и изпълнение 

на определени упражнения. За точните в стрелбата – бе подготвено приключение с лък, бла-

годарение на школа „Вълкашин” – София, с инструктор от гр. Търговище Иван Димитров.  

Събитието уважиха полковник Георги 

Петков – началник на Централно во-

енно окръжие, капитан І ранг Светос-

лав Попов – началник на Военно окръ-

жие – Варна, д-р Дарин Димитров – 

кмет на Община Търговище и Христа-

лина Халачева – секретар на Община 

Търговище, Панайот Димитров – за-

местник областен управител на Област 

Търговище, Елка Станчева – началник 

на РУО – Търговище. Всички те се 

включиха в награждаването на шампи-

оните във военните игри и на отличилите се в конкурса за рисунка и литературно творчество. 

На 31.05.2021 г., ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 

Пушкаров“ – гр. Попово и Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ – гр. Омуртаг посетиха 

военни формирования 32140 и 36940 от състава на Военноморските сили за провеждане на 

единни комплексни занятия, свързани с осигуряване подготовката на гражданите от  девети 

и десети клас в средните училища за усвояване на знания по отбраната на страната. Още с 

пристигането си във военно формирование 36940, младежите станаха свидетели на проверка 

и зареждане на един от вертолетите на въоръжение във Военноморска авиобаза „Чайка“ - 

AS565MB Panther. По време на занятието, капитан Росен Рангелов, старши пилот, заедно с 

редник Ивайло Георгиев, борден спасител, представиха на учениците оборудване за извърш-

ване на спасителни операции в морска среда и посочиха част от летателно-техническите ха-

рактеристики, въоръжение и предназначение на машините. Интерес за децата и повод за 

снимка предизвикаха експонатите на МИ-14 ПЛ, имащи свойството да се приводняват, 
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предназначени за борба с подводници.   

 По време на комплексното занятие във военно формирование 32140 – Пункт за бази-

ране, на учениците бяха представени фрегата „Смели“ и минните ловци „Места“ и „Струма“. 

Обърнато бе внимание на изработката на плавателните съдове и по-специално на минните 

ловци и способа за действие на различните мини. Учениците имаха възможността да се качат 

на командния мостик на фрегатата и да разгледат помещенията за отдих на екипажите, както 

и местата за приготвяне на храна. 
 

Ямбол 
 

На 14.05.2021 г., подполковник Валери Христов 

– началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, 

взе участие в тържеството по изпращане на 

випускниците на Средно училище „Св. Климент 

Охридски” – Ямбол. При спазване на всички 

изисквания във връзка с ограничаването на COVID 

19, беше създадена организация, която 

позволи абитуриентите да 

изживеят  един  дългоочакван празничен ден. Бяха 

наградени и най-добрите от випуска отличници и 

първенците на съответния профил. 

 
 

Шумен 
 

В период 31.05. 2021 г. - 01.06.2021 г., на терито-

рията на военни формирования 34200-Шумен, 54060-

Шумен и факултет ”Артилерия, ПВО и КИС” бяха 

проведени комплексни занятия с ученици от  девети и 

десети клас. В двата дни под формата на показни и 

практически занятия, над 1000 ученици на средните 

училища от област Шумен се запознаха с част от въо-

ръжението и техниката на Българската армия. Заняти-

ята бяха проведени от военнослужещи от военни фор-

мирования 34200 и 54060 – Шумен, факултет ”Арти-

лерия, ПВО и КИС” и служители на Военно окръжие 

– Шумен, като бяха развърнати 8 отделни учебни цен-

трове. Ръководителите на центровете показаха на учениците камуфлажно облекло, стрелково 

оръжие и различни артилерийски системи на въоръжение в Българската армия. С внимание и 

търпение, военнослужещите отговориха на всички въпроси на младите хора и ги напътстваха 

в боравенето с оръжието и апаратурата. Най-голям интерес сред подрастващите предизвикаха 

реактивната система за залпов огън – БМ-21 „Град” и зенитната установка „ЗУ-23-2”. Допъл-

нително учениците разгледаха артилерийски 

системи на въоръжение в Българската армия 

от 1878 г. до 2000 г., които образуват „Огне-

вия вал”, разположен в парка.   

Занятията са част от задължителната 

подготовка на учениците в девети и десети 

клас и по военно му съпроводени с лоши ме-

теорологични условия, които не попречиха 

на добрата организация.  
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Централно военно окръжие      
 

На 06.05.2021 г., по случаи деня на храбростта и празник на Българската армия,  в те-

левизионно предаване „Питай БНТ“ на Българската национална телевизия, гости бяха гене-

рал-лейтенант Димитър Илиев – заместник-началник на отбраната и полковник Георги Пет-

ков – началник на Централно военно окръжие. Телевизионната водеща на предаването, ле-

гендарната журналистка на БНТ, г-жа Мира Добрева анонсира тематиката, посветена на во-

енната професия и военното дело. Водещата подчерта ролята на „тази неотменна сила за 

всяка държава, само за волеви идеалисти и непоклатими телом и духом ли е военната кариера, 

думата патриотизъм, същото значение ли има за военнослужещите, както и всички оста-

нали“? Г-жа Добрева подчерта, че за „този вид особена държавна служба“ ще бъдат поставени 

акцентите на предаването. Основните въпроси, по които гостите взеха отношение бяха, 

трябва ли да се върне задължителната военна служба, за професията на военнослужещия и 

кампания „Бъди войник“. Цялото интервю може да видите ТУК  

 

 
Стара Загора 
 

В периода 17.05 до 22.05.2021 г., цивилен служител Николай Колев от Военно окръжие 

І степен – Стара Загора, взе участие в Държавен военен шампионат по стрелба с пистолет 

„Макаров“ в гр. Велико Търново. Въпреки силната конкуренция, цивилен служител Колев 

достойно успя да се класира на І място, като беше награден със златен медал.  

 

Шумен 

През месец май 2021 г., се проведе ІІ турнир по тенис на 

маса „ВО-Шумен 2021”, в който взеха участие по-голяма част 

от служителите на Военно окръжие ІІ степен – Шумен. Сре-

щите се проведоха пред съдия, на принципа на пряка елими-

нация. На първо място се класира цивилен служител Мирос-

лав Марков – експерт в офис за военен отчет. Той бе награден 

с купа и грамота.  

Втори се класира капитан Герган Джиновски, третo 

място зае – цивилен слу-

жител Димчо Неделчев. Класиралите се на второ, трето и 

четвърто място получиха грамоти.  

Наградите на началника на ЦВО бяха връчени от ка-

питан I ранг Светослав Попов – началник на Военно ок-

ръжие I степен – Варна в присъствието на личния състав 

на окръжието.  

Турнирът по тенис на маса се провежда за втора по-

редна година във ВО-Шумен, като купата отново ще ук-

раси офиса за военен отчет в община Никола Козлево. 

 

Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и военните окръжия в 

медиите 
 

Други 

https://www.youtube.com/watch?v=2rOPYBz82VI

