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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 05/ 2022 г. 

 

 
Русе 

 

„Днес ние свеждаме глава пред 

хилядите българи, пожертвали живота си в 

името на свободата и независимостта на 

Родината, на това да бъдем наравно с 

останалите европейски държави и да 

можем с гордост да изричаме името 

България. Под нашите бойни знамена 

винаги са заставали достойни и храбри 

българи, водачи и вдъхновители на нацията 

в трудни за народа ни моменти. Имайте 

дръзновението на онези будни наши 

съграждани, прославили града ни по цял 

свят. Бъдете достойни техни последователи, преодолявайте всяко предизвикателство и не 

позволявайте трудностите да ви разколебаят – нашите деди не го позволиха, те съграждаха 

стъпка по стъпка и доказаха, че Русе може да е един наистина европейски град, град на 

способните и устремените към по-добро. Сега ние сме тези, които трябва да продължим 

тяхното дело!“ С тези думи областният управител на област Русе - Анатоли Станев се обърна 

към съгражданите си по време на тържествата, посветени на 6-ти май - Ден на храбростта и 

празник на Българската армия. Този ден е и празник на град Русе. Денят беше изпълнен с 

богата програма от културни събития, но започна с тържествена церемония по случай 

празника на Българската армия. По традиция, в Деня на храбростта церемонията започна с 

приемане на почетния караул от началника на русенския гарнизон и командир на в. ф. 32420 

- подполковник Павлин Илиев. В памет на загиналите за Отечеството войни бе отслужена 

заупокойна молитва и благодарствен молебен от НВП Русенския митрополит Наум и 

свещеници от Русенската света митрополия. Тържествените чествания продължиха със 

словата на областния управител на област Русе, кмета на града, председателя на общински 

съвет Русе и на народни представители, поканени като гости на тържеството. Беше изнесен 

рецитал на стихотворението „Новото гробище над Сливница“ и бяха поднесени венци и цветя 

в памет на загиналите за свободата ни русенци. Сред официалните гости на честванията бяха 

началникът и заместник-началникът на Военно окръжие I степен - Русе полковник Цанко 

Недев и подполковник Васил Петров, представители на областната и общинска 

администрации в града, общински съветници, общественици от Русе и региона, както и 

представители на съседната община Гюргево. 
 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 
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Ямбол 
 

Със Света литургия, литийно шествие и 

военен ритуал, град Ямбол отбеляза Деня на 

храбростта и празник на Българската армия – 6-ти 

май. Празникът започна с утринна служба в храм 

„Свети Георги Победоносец”. Негово 

Високопреподобие, архимандрит Димитрий 

отслужи Света литургия на която присъстваха, 

кметът на община Ямбол Валентин Ревански, 

областния управител Васил Александров, 

председателя на общински съвет Антон Шиков, 

заместник-кметовете Михаил Керемедчиев и Енчо Керязов, началника на Военно окръжие ІІ 

степен – Ямбол, подполковник Валери Христов, общински съветници и много граждани. От 

храма потегли литийно шествие, предвождано от иконата в която е вградена частица от 

мощите на Свети великомъченик Георги Победоносец и завърши пред сградата на община 

Ямбол. След издигане на националното знаме архимандрит Димитрий, архиерейски 

наместник на Ямболска духовна околия, отслужи молебен за здраве на българските 

военнослужещи. 
 

Ловеч 

 

В деня на Светите братя Кирил и 

Методий – 11-ти май, град Ловеч празнува 

своя празник. Официалните тържества 

започнаха с Божествена Света литургия в 

новия катедрален храм “Св.Св. Кирил и 

Методий”. По-късно на площада пред храма 

се проведе официална церемония, която 

започна с издигане на знамето на града. 

Празникът продължи с военен ритуал, 

празнично слово от кмета на град Ловеч, 

концерти и други празнични прояви до края 

на деня. “Вярвам, че Солунските братя 

винаги ще ни водят, пазят и вдъхновяват! Те са нашият център, нашият темел, нашият покров 

небесен” – отбеляза в своето слово кметът на града, г-жа Корнелия Маринова.  

В празничния ден на площада пред общината седем училища от град Ловеч представиха 

своите специалности. Редом с тях шатри с рекламни материали и информация за своите 

дейности представиха Военно окръжие II степен – Ловеч и ВВВУ „Георги Бенковски”. 

Началникът на военното училище, бригаден генерал Юлиян Радойски и началникът на 

Военно окръжие II степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов, посетиха щандовете 

преди официалното тържество и изразиха удовлетворение от организацията и готовността да 

се презентира висшето военно образование, военната служба, службата в доброволния резерв 

и срочната служба в доброволния резерв. 
 

Плевен 
 

На 05.05.2022 г. в град Плевен, в храм „Свети Николай“, беше честван Деня на 

храбростта и празник на Българската армия. По време на честването беше осветена и икона 

на “Свети Георги Победоносец”- покровител на град Плевен. На освещаването присъства 

полковник Иван Иванов, началник на Военно окръжие I степен – Плевен, ръководството на 
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община Плевен, командири на военни 

формирования от гарнизон Плевен, представители 

на военно-патриотични организации и много 

граждани. 

Ритуалът в празничния ден започна с изнасяне на 

осветената икона на покровителя на града пред 

военни формирования от гарнизон Плевен,  

представители на държавната и местна власт, на 

военно-патриотични организации, много 

граждани, както и деца от клуб „Млади 

възрожденци“ при начално училище „Христо 

Ботев“ в града. Слово произнесе полк. проф. д-р Мануш Христов – военен историк и декан 

на факултет „Авиационен“ във ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия. В знак на 

уважение и почит към героите бяха поднесени 

цветя на паметника на 9-та Пехотна плевенска 

дивизия от името на полковник Иван Иванов, 

началник на Военно окръжие I степен – Плевен.   

По случай празника бяха наградени 

военнослужещи и цивилни служители от 

военното окръжие в града - подполковник Анета 

Илиева, лейтенант Траян Минчев, цивилен 

служител Емил Янчев и цивилен служител 

Пламен Стоянов. Тържественият ритуал за Деня 

на храбростта в град Плевен завърши на 

централния площад „Възраждане“ с 

преминаването в тържествен марш на бойните 

знамена на военните формирования от гарнизон. 

 

Сливен 

На 05.05.2022 г. в навечерието на празника 

„Гергьовден”, Военният духов оркестър на Центъра за 

подготовка на специалисти, под диригентството на 

капитан Калин Гемеджиев изнесе празничен концерт по 

случай Деня на храбростта и празник на Българската 

армия. Разнообразната програма включваше изпълнения 

на детски певчески и танцови състави от град Сливен. 

Концертът се състоя в двора на Военен клуб – Сливен. 

На мероприятието присъстваха служители от Военно 

окръжие II степен – Сливен, граждани и гости. 

 

На 06.05.2022 г. запасното войнство на град Сливен 

отбеляза Деня на храбростта и празник на Българската армия с 

поднасяне на цветя пред паметника на 7-ми конен полк „Орлето“, 

в знак на признателност към българските войни, отдали живота 

си за майка България. На мероприятието присъстваха 

областният управител, подполковник от запаса Веселин Вълчев, 

началникът на Военно окръжие II степен – Сливен, 

подполковник Иван Иванов, представителят на Центъра за 

подготовка на специалисти – подполковник Апостол Николов, 
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о.з. генерал-майор Тодор Тодоров, о.з. бригаден генерал Никола Славев, офицери, сержанти 

и старшини от запаса и резерва, както и много граждани. Слово за създаването, укрепването 

и развитието на Българската армия от 1878 г. до наши дни изнесе господин Вълчев. Да 

почетат празника на Българската армия бяха дошли и ветераните от мисията в Камбоджа – 

полковник от запаса Янко Янков, старшина от запаса Жечко Стойков и старши сержант от 

запаса Николай Тинев. 

 

Габрово 
 

Честването на 6-ти май – Ден на храбростта и празник на 

Българската армия в град Габрово беше проведено с поднасяне на 

венци и цветя пред паметника на загиналите за Родината. На 

ритуала присъстваха областният управител Ралица Манолова и 

нейният заместник Ивелин Стоянов, главният експерт в отдел 

ОМП Калоян Колев и майор Георги Георгиев, който поднесе 

цветя от името на Военно окръжие II степен – Габрово.   
 

Пазарджик 
 

На 05.05.2022 г. капитан Янко Янков – заместник-началник на сектор ВОКНА във 

Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик и цивилен служител Цеца Плачкова – експерт в офис 

за военен отчет в община Стрелча участваха в тържественото честване на 6-ти май - Ден на 

храбростта и празник на Българската армия, организирано от община Стрелча, СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” и  Историческия музей в града. Честването беше по проект „Помни 

историята си, обичай родината си” на националната програма „Изучаване и съхраняване на 

традициите и историята на българската армия”. В честването участва и Духовия оркестър при 

СУ „Любен Каравелов” - град Копривщица. Представителите на Военно окръжие ІІ степен-

Пазарджик положиха венец пред паметната плоча на загиналите за националното обединение 

на България стрелчанци, която е поставена на северната фасада на храм-паметника „Св. 

Архангел Михаил” в града. 

 

Търговище 

 

В навечерието на Деня на храбростта и празник на 

Българската армия –       6-ти май, началникът на Военно окръжие 

– Търговище участва, като официален 

гост, при представянето на книгата 

„Достойно изпълнен отечествен дълг“. 

Тази книга е дело на Магдалена Жечева – 

директор на Регионалния исторически 

музей в града и представлява своеобразен 

справочник, създаден в отговор на 

безспорната необходимост да бъде 

запозната обществеността с родолюбието, 

храбростта и саможертвата на офицерите, 

родени в гр. Търговище. Книгата е издадена с финансовата подкрепа 

на Министерството на отбраната на Република България и според 

авторката ѝ, същата може да удовлетвори интереса на читателите и 

да се ползва от изследователи на най-новата ни военна история. 
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Разград 
 

На 06.05.2022 г., по случай Деня на храбростта и празник на Българската армия, в гр. 

Разград се проведе ритуал по полагане на венци пред Мавзолея-костница на загиналите руски 

войни и български опълченци в Руско-Турската освободителна война от 1877–1878 година. 

Част от ритуала беше поднасянето на венци и цветя от името на държавни органи и 

организации, културни и образователни институции, обществени организации и много 

граждани. Военнослужещите и цивилните служители от Военно окръжие II степен – Разград 

взеха участие в тържественото мероприятие и поднесоха цветя в памет на героите, дали 

живота си за нашата свобода. 
 

Хасково 

 

Началникът на Военно окръжие II 

степен – Хасково, подполковник Петър 

Петков взе участие в тържествената 

церемония по повод отбелязването на 6-

ти май – Ден на храбростта и празник на 

Българската армия. Церемонията беше 

проведена пред паметника на Незнайния 

войн на площад „Свобода“ в града и на 

нея бяха поднесени венци и цветя в 

памет на всички български войни, 

жертвали живота си за свободата, 

независимостта и възхода на България. 

„И днес основен приоритет в дейността 

на въоръжените сили си остава защитата на независимостта, суверенитета и териториалната 

цялост на Република България“ – отбеляза в словото си пред събралото се множество, майор 

Кристиян Карабов, заместник-командир на в.ф. 52740 Хасково. Духовият оркестър към 

община Хасково изпълни химна на Република България, а почетна рота от хасковския 

батальон отдаде военни почести. На събитието присъстваха кметът на община Хасково, 

Станислав Дечев, областният управител на областта, Катя Панева, представители на местната 

власт и множество граждани. 
 

Силистра 
 

По повод 6-ти май - Ден на храбростта и празник на Българската армия община 

Силистра и Военно окръжие II степен – Силистра съвместно организираха тържествена 

церемония на мемориала „Военно гробище“ в града. По време на церемонията беше 

отслужена панихида в памет на загиналите 

офицери и войници за свободата на България. С 

преклонение пред героизма и храбростта на 

загиналите, венци и цветя поднесоха кметът на 

община Силистра - д-р Юлиян Найденов, 

заместник-областният управител на област 

Силистра - г-н Минчо Йорданов, председателят 

на Общински съвет - Силистра - д-р Мария 

Димитрова, началникът на Военно окръжие II 

степен – Силистра, подполковник Ивайло 

Александров, представителят на Съюза на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва - 
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Стоян Колев, представители на политически партии, сдружения, съюзи, ученици и жители на 

града. Паметникът мемориал „Военно гробище“ е третото запазено в България военно 

гробище от времето на Първата световна война. В него са погребани 3 офицери, 4 подофицери 

и 46 войника. През 2012 г. този паметник получава статут на военно гробище и приема името 

мемориал „Военно гробище“ на загиналите през Първата световна война. 
 

Кюстендил 

 

На 05.05.2022 г. началникът на Военно 

окръжие II степен – Кюстендил, подполковник 

Димитър Димитров, по покана на 

ръководителите на клуб „Родолюбие“ към 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ Кюстендил - г-

жа Теодора Дамянова и г-жа Жасмина Мицова, 

участва в тържественото отбелязване на 6-ти 

май - Ден на храбростта и празник на 

Българската армия. Мероприятието се проведе 

в конферентната зала на училището и на него 

присъстваха ученици от девети, десети и 

дванадесети клас със своите класни 

ръководители. Подполковник Димитров изнесе приветствено слово към аудиторията с 

препратка към историята на празника и патриотичното възпитание на подрастващите. 

Историко-литературната програма беше открита от група петокласници, които вдигнаха 

градуса на настроението със своето емоционално изпълнение на марша „Край Босфора шум 

се вдига“. Програмата продължи с кратка информация за създаването на Българската армия 

и отбелязването на нейния празник през годините. Интерес предизвикаха презентациите за 

героичните сражения на Българската армия във войните за национално обединение и за 

живота и делото на генерал Никола Жеков. Прозвучаха въздействащите върху всяка 

българска душа бойни маршове „Шуми Марица“ и „Велик е нашият войник“, съпроводени с 

архивни кадри от времена на войни и паради, както и фрагменти от вълнуващи творби от 

Иван Вазов и Димчо Дебелянов.  

Финален завършек на честванията, организирани от клуб „Родолюбие“ по 

националната програма „Изучаване и 

съхраняване на традициите и историята на 

Българската армия“ бе поднасянето на цветя на 

паметника на загиналите кюстендилци в 

годините на Втората световна война, 

реализирано в самия Ден на храбростта и 

празник на Българската армия, когато 

подполковник Димитров връчи на учениците и 

учителите от клуба Поздравителен адрес, 

който придаде още по-голяма тържественост 

на деня и осмисли вложеното старание. 

 

На 06.05.2022 г. – Ден на храбростта и празник на Българската армия, началникът и 

заместник-началникът на Военно окръжие II степен – Кюстендил участваха във 

възпоменателна церемония в село Горановци, община Кюстендил. На церемонията, пред 

паметника на 40 млади хора от селото, загинали във войните за освобождението на България, 

беше отдадена почит към паметта на героите, загинали за свободата на нашата родина . Пръст 

от бойните полета на Злетово, Булаир, Дойран, Драва, Ниш и Черенец, бе поставена в две 
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празни оръдейни гилзи в подножието на паметника. Отец Васил Атанасов отслужи водосвет 

за здраве. Организатор на мероприятието беше Боян Алексов, председател на СОСЗР 

„Родолюбие“, а о.з. полковник Йордан Костадинов, дългогодишен преподавател във ВА “Г.С. 

Раковски“ припомни моменти от славните битки, в които са участвали загиналите от селото, 

в чиято памет е построен и гореспоменатия паметник. На събитието присъстваха народните 

представители Бойко Клечков и Христо Терзийски, председателят на Общински съвет 

Кюстендил Иван Андонов и много граждани. 

 

На 6-ти май – Ден на храбростта и 

празник на Българската армия възпитаниците 

от СУ „Христо Ботев“ гр. Бобов дол 

организираха тържество в изпълнение на 

проект „Изследване на историческото минало 

на Българската армия“. Гости на събитието 

бяха заместник-началникът на Военно 

окръжие ІІ степен – Кюстендил, той и 

началник на сектор ВОКНА, майор Росен 

Наков и цивилен служител Николай Минчев 

– експерт в офис за военен отчет в общини 

Сапарева баня, Бобов дол и Бобошево. По интересен, изчерпателен и достъпен начин майор 

Наков представи историята на отбелязването на празника и подари на училището луксозно 

юбилейното издание „10 години Централно военно окръжие“. Тържеството се превърна в 

открит урок по родолюбие, духовност, признателност, национална принадлежност и гордост. 

 

 
Сливен 
 

На 10.05.2022 г. в град Сливен бяха отбелязани 182 години от рождението на войводата 

Хаджи Димитър, а жители и гости на града присъстваха на церемонията на централния 

площад по този повод. Националният герой е един от символите на град Сливен, оставил 

своя ярък отпечатък сред емблематичните образи, воювали за род и Родина. Организатори 

на събитието бяха община Сливен и Центъра за подготовка на специалисти. Церемонията по 

случай честването започна със строяване на почетния караул и продължи с поднасяне на 

венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. Кметът на 

град Сливен, господин Стефан Радев изнесе слово в което изтъкна колко важни са за 

историята и идните поколения заветите на Хаджи Димитър. 

Своята почит към войводата изразиха и председателят на общински съвет – Сливен, Димитър 

Митев, областният управител Веселин Вълчев, общински съветници, началникът на 

Сливенския гарнизон, полковник Любомир Вачев, директорът на ОД на МВР – Сливен, 

старши комисар Димитър Величков, военно-патриотични съюзи, исторически дружества, 

граждански сдружения, училища, организации, граждани и служители от Военно окръжие II 

степен – Сливен. 
 

Пазарджик 
 

Цивилен служител Цеца Плачкова – експерт в офиса за военен отчет в община 

Панагюрище участва в честванията по повод 146-та годишнина от Априлското въстание, на 

Важни събития и годишнини  
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1-ви май 2022 г. в гр. Панагюрище и на следващия ден 

в историческата местност „Оборище”. Тя положи 

венци пред Вечния огън в Мемориален комплекс 

Априлци и пред паметника на смелите ни предци, 

провели първото българско Народно събрание и взели 

съдбоносното решение да се вдигне въстание от името 

на Военно окръжие II степен – Пазарджик. 

 

 

На 11.05.2022 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик подполковник 

Петър Петров посети гр. Брацигово, където участва в честванията посветени на 146-тата 

годишнина от Априлската епопея в Брациговския въстанически пункт и положи цветя пред 

паметника на Васил Петлешков.  

Брацигово е един от най-важните бунтовнически центрове по време на Априлското въстание. 

И днес брациговци гордо пазят спомена и почитат подвига на предците си, загинали за 

свободата на Отечеството.  

 

На 16.05.2022 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик подполковник 

Петър Петров, заместник-началникът на окръжието, той и началник на сектор ВОКНА, 

майор Ивайло Иванов и цивилен служител Ангелина Кънева – експерт в офиса за военен 

отчет в община Батак участваха в честванията посветени на 146-тата годишнина от 

Априлската епопея. Те положиха венец пред 

мощите на Светите баташки мъченици, 

съхранени в църквата-костница „Света 

Неделя” от името на Военно окръжие II 

степен – Пазарджик. Гости на тържествата 

бяха народни представители, кметове на 

общини от региона, ръководители на 

държавни институции, представители на 

политически партии. Тържествени слова 

произнесоха заместник-председателят на 

Народното събрание, Мирослав Иванов и 

изпълняващият длъжността кмет на община 

Батак Георги Харизанов.  

 

 
Пловдив 

 

На 11.05.2022 г. в района на Съвместното 

командване на специалните операции в гр. Пловдив,  на 

мястото, където се е намирал щабът на 2-ра Българска 

армия бе открита паметна плоча. Откриването на 

плочата е по инициатива на Общинския съвет на 

СОСЗР с председател о.з. майор Веселин Станев, 

Областния съвет на СОСЗР с председател о.з. бригаден 

генерал Янко Янев и Областния управителен съвет на 

Съюза на ветераните от войните  на България с 

председател о.з. майор Атанас Хаджиев, който е и 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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експерт в офиси за военен отчет към Военно окръжие I степен – Пловдив. Паметната плоча 

бе открита от областния управител на област Пловдив – Йордан Иванов, съвместно с генерал-

майор Явор Матеев – командир на СКСО, той и началник на гарнизон Пловдив и беше 

осветена от отец Апостол. В словото си о.з. полковник Петър Ненков припомни славните 

победи на бойците от 2-ра армия, а на откриването присъстваха генерали, офицери и цивилни 

служители, служили във военното формирование. 
 

Стара Загора 
 

На 19.05.2022 г. в сградата на областна администрация гр. Стара Загора се проведе 

заседание на областната комисия „Военни паметници”. Заседанието беше по инициатива на 

проф. д-р Наско Василев, областен управител на областта и на него бяха разгледани въпроси, 

свързани с предстоящата актуализация на Националния регистър на военните паметници. 

Участие в заседанието взе подполковник Веселин Иванов, заместник-началник на Военно 

окръжие I степен – Стара Загора. На мероприятието бяха обсъдени и въпроси, касаещи 

включването в националния регистър на новоизградени паметници намиращи се на 

територията на област Стара Загора, необходимостта от реставриране на съществуващи вече 

паметници, както и утвърждаване на актуализиран Областен регистър Военни паметници 

област гр. Стара Загора. 
 

Шумен 
 

На 20.05.2022 г. ветеранът от Втората световна война, редник Ахмед Льотев от с. 

Маломир, община Върбица, област Шумен навърши достолепните 102 години. Рожденият му 

ден беше отбелязан на 24 май 2022 г. с богата фолклорна програма в присъствието на 

представители на централната и местната власти, роднини, близки, и приятели.  

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, генерал Румен Радев 

и Началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов поздравиха ветерана. „Вашето участие 

във Втората световна война, в състава на Българската армия е повод за гордост, както за Вас, 

така и за Вашите близки”, се подчертава в поздравителния адрес на президента. „Днес аз се 

прекланям пред Вас за достойно изпълнения воински дълг в полза на сигурността и отбраната 

на нашата Родина. Приемете уважението, признателността и сърдечните привети на цялото 

военно ръководство и на Министерството на отбраната”, се посочва в поздравителния адрес 

на началника на отбраната до редник Льотев.  

Със заповед на председателя на Съюза на ветераните от войните на България, доц. д-р 

Иван Сечанов, ветеранът Ахмед Льотев и кметът на община Върбица бяха удостоени с 

почетен знак „За признателност”. 

 

 
Русе 

 

На 05.05.2022 г. в салона на Военен 

клуб – Русе, бяха представени 

резултатите от изпълнения проект 

„Събудени страници от военната 

история на Русе. Командири на русенски 

военни части 1878 – 1945“, с който 

учениците от десетите класове на Средно 

училище с преподаване на немски език 

„Фридрих Шилер“ - Русе участваха в 

Взаимодействие с военни формирование и структури 
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националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската 

армия“. Проектът е класиран на първо място в област Русе от Министерство на образованието 

и науката. На представянето присъстваха: подполковник Васил Петров – заместник-началник 

на Военно окръжие I степен – Русе; подполковник Павлин Илиев – началник на Русенския 

гарнизон; о.р. майор Димитър Вълков – председател на регионалния съюз на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва – Русе и господин Сашо Щерев – експерт в отдел 

„Образование, спорт и младежки дейности“- община Русе. Участващите в проекта ученици 

представиха резултатите от историческото си проучване на тема „Българската бойна слава в 

топонимията на град Русе“. Присъстващите на събитието бяха запознати и с книгата „За род 

и родина“ в която са събрани данни за 71 личности - командири на военни части от град Русе 

и на русенци, на които са присвоени висши офицерски звания.  

Директорът на училището - госпожа Искра Иванова поздрави участниците в 

изследователската работа и награди заелите първи места в проведения училищен конкурс за 

литературна творба и рисунка на тема „Армията в моите представи и мечти“. 

По повод приключването на гореспоменатия проект, екипът от училище „Фридрих 

Шилер“ получи и поздравително писмо от министъра на отбраната Драгомир Заков. 

В сградата на училището също така бе оформен и кът, посветен на Българската армия. 

В къта бяха изложени реплика на бойното знаме на Пети пехотен дунавски полк и плакати, 

посветени на историята на полка и на Дунавската флотилия. Допълнително в две витрини 

бяха изложени експонати, любезно предоставени от Регионалния съюз на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва – Русе, включващи оригинални оръжия, военно оборудване и 

ордени, принадлежали на русенски командири, както и специализирана литература на военна 

тематика, включително книги с исторически проучвания, извършени от гимназисти от 

немската гимназия. Особен интерес предизвикаха материалите, посветени на бележити 

русенски военни командири, както и местата на бойна слава, отразени в топонимията на град 

Русе. 

 

Офицер от запаса празнува своя 100-годишен юбилей 

 

В компанията на семейството и приятелите си от Съюза на ветераните от войните на 

България, о.з. капитан-лейтенант Борис Георгиев отбеляза своя 100-годишен юбилей. 

„Пожелаваме ти да продължаваш да радваш най-близките си с бодрия си дух и историите за 

сила и мъжество“, отбеляза кметът на град Русе, Пенчо Милков в обръщението си към 

юбиляря. Господин Георгиев е роден през 1922 г. в с. Салановци, Врачанско, но пътят му го 

отвежда към Дунава. През 1953 г. завършва Военноморското училище „Н. Й. Вапцаров“ – 

Варна. Той е един от учредителите на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) в 

град Русе и участва активно в дейността на областната му организация. Юбилярят бе 

удостоен с почетен плакет и грамота от СВВБ. Заместник-началникът на Военно окръжие I 

степен – Русе, подполковник Васил Петров и капитан Мариета Христова от окръжието 

връчиха на рожденика грамота от министъра на отбраната и поздравителен адрес от името на 

Военно окръжие I степен – Русе. 
 

Пловдив 
 

На 20.05.2022 г., ветеранът Костадин Сулаков отпразнува в дома си своя 100 годишен 

юбилей. Житейският път на г-н Сулаков тръгва от с. Церетелево, област Пловдив, където 

същият завършва средно образование. По време на Втората световна война юбилярят е бил 

войник, като взима участие в битки на територията на Сърбия. В едно от сраженията шрапнел 

го ранява тежко, приет е в лазарета, след което продължава лечението си във военна болница. 
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Поради невъзможност да се върне на фронта го 

уволняват по болест и господин Сулаков се завръща в 

родното си село. През целият си живот юбилярят се е 

занимавал със земеделие в село Церетелево и днес има 

две деца, три внука и три правнука. По повод кръглата 

годишнина, г-н Сулаков беше поздравен от заместник-

началника на Военно окръжие I степен – Пловдив, 

подполковник Красимир Петов и експерта в офиси за 

военен отчет Атанас Хаджиев - председател на 

Областния управителен съвет на СВВБ - Пловдив. На 

ветерана беше връчена грамота от министъра на 

отбраната и няколко поздравителни адреса. 
 

Шумен 

 

На 20.05.2022 г. ветеранът от Втората световна война, 

редник Ахмед Льотев от с. Маломир, община Върбица, област 

Шумен навърши достолепните 102 години. Рожденият му ден 

беше отбелязан на 24 май 2022 г. с богата фолклорна програма 

в присъствието на представители на централната и местната 

власти, роднини, близки, и приятели.  

Президентът и върховен главнокомандващ на 

Въоръжените сили, генерал Румен Радев и Началникът на 

отбраната, адмирал Емил Ефтимов поздравиха ветерана. „Вашето участие във Втората 

световна война, в състава на Българската армия е повод за гордост, както за Вас, така и за 

Вашите близки”, се подчертава в поздравителния адрес на президента. „Днес аз се прекланям 

пред Вас за достойно изпълнения воински дълг в полза на 

сигурността и отбраната на нашата Родина. Приемете 

уважението, признателността и сърдечните привети на 

цялото военно ръководство и на Министерството на 

отбраната”, се посочва в поздравителния адрес на 

началника на отбраната до редник Льотев.  

Със заповед на председателя на Съюза на ветераните 

от войните на България, доц. д-р Иван Сечанов, ветеранът 

Ахмед Льотев и кметът на община Върбица бяха удостоени 

с почетен знак „За признателност”. 
 

Кюстендил 
 

На 18.05.2022 г. представители на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил проведоха 

съвместно практическо занятие с представители на военно формирование 34690 – с. Добри 

дол на тема: „Доставяне на запасни и техника-запас от военните окръжия и организация на 

работа на пунктовете за приемане на запас за личен състав и  техника-запас“. От страна на 

Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил в мероприятието участваха началникът на окръжието, 

подполковник Димитър Димитров, заместник-началникът, той и началник на сектор, майор 

Росен Наков, сержант Людмил Кечев и цивилен служител Георги Неделков. По време на 

занятието бяха отработени въпроси по оповестяване и доставяне на запасни и техника запас 

от команда, доставяне на запасни и техника-запас от команда на ППЗ. 

На занятието бяха обсъдени въпроси по взаимодействието между окръжието и 

военното формирование. Цивилен служител Георги Неделков – главен специалист в сектор 

ВОКНА на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил изпълни в пълен обем дейностите и 
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мероприятията по доставяне на запасни и техника-запас от военното формирование. В 

резултат на проведеното занятие се усъвършенстваха навиците и уменията на длъжностните 

лица, отговорни за доставяне на запасни и техника запас. 
 

 
Ловеч 

 

На 13.05.2022 г. началникът на Военно окръжие II 

степен – Ловеч подполковник Красимир Костов, участва 

в областна отчетна конференция на Съюза на офицерите 

и сержантите от запаса и резерва – Ловеч (СОСЗР – 

Ловеч). Подполковник Костов направи кратък обзор на 

дейността на военното окръжие, като представи актуална 

информация за набирането на кандидати за висшите 

военни училища, за военна служба и служба в 

доброволния резерв. Началникът на Военно окръжие II 

степен – Ловеч пожела ползотворна работа на конференцията и изрази удовлетворение от 

добрите взаимоотношения между военното окръжие и СОСЗР – Ловеч. 

 

На 16.05.2022 г. началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч подполковник 

Красимир Костов участва в заседание на областната комисия „Военни паметници” за 

актуализиране на областния регистър на военните паметници. Заседанието беше 

председателствано от заместник-областния управител Росен Веселинов. В него участва и 

Радослав Колев - главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично 

възпитание” от Министерството на отбраната (МО), който посочи че предстои създаването 

на национален регистър на военните паметници в електронен формат в Информационния 

център на МО. Националният регистър ще бъде своеобразен справочник за хората, които 

практикуват военноисторически  туризъм, отбеляза още подполковник Костов. 
 

 
Перник 
 

На 18.05.2022 г. представители на Военно окръжие II 

степен – Перник проведоха съвместно практическо занятие на 

тема „Доставяне на ресурси от запаса на пункта за приемане на 

запас (ППЗ) на военно формирование 24980 – Божурище”. В 

занятието взеха участие началникът на окръжието, 

подполковник Петър Петров, сержант Людмил Кирилов, 

цивилен служител Иван Иванов, цивилен служител Цветелина 

Ивкова и цивилен служител Лилия Борисова. За занятието във 

военно формирование 24980 - Божурище беше развърнат ППЗ с 

цел за приемане на ресурси от запаса, доставяни от военното 

окръжие. По време на занятието бяха обсъдени въпроси, 

свързани с взаимодействието между Военно окръжие II степен - 

Перник и военно формирование 24980 - Божурище, касаещи 

Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации в областта на 

сигурността и отбраната 

Обучения, семинари и стажове 
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подобряване и координиране на съвместната им дейност. В 

резултат на проведеното занятие се повишиха практическите 

умения на длъжностните лица, отговорни за оповестяването и 

доставянето на ресурса от запаса. Експертът в офиси за военен 

отчет – цивилен служител Цветелина Ивкова изпълни в пълен 

обем дейностите и мероприятията по предоставяне на ресурса от 

запаса на ППЗ на военното формирование. 

 
 

Кърджали 
 

Във връзка с „Указания на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и 

сигурност на доставките за изпълнение на дейностите по отсрочване на запасни и техника-

запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация“ и в изпълнение на заповед на 

началника на Централно военно окръжие, на 11.05.2022 г. цивилен служител Живко Стоянов 

– експерт в сектор ВОКНА във Военно окръжие II степен – Кърджали участва в съвещание, 

организирано от служителя по организационно-мобилизационна подготовка (ОМП) в 

областна администрация – Кърджали. На съвещанието присъстваха служители по ОМП в 

общинските администрации от област Кърджали и служители от областната администрация 

със задължения по отсрочването на запаса. Беше проведено и практическо занятие по 

изготвянето на заявки за отсрочване на запасни и техника-запас на което бяха дискутирани 

въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по отсрочване. 
 

Габрово 
 

В изпълнение на плана за дейността на Военно окръжие II степен - Габрово, за периода 

16.05.2022 г. - 20.05.2022 г. се проведе колективна подготовка на резервистите, сключили 

договор за служба в доброволния резерв. По време на подготовката бяха отработени въпроси 

свързани с практическото изпълнение на функционалните им задължения. Беше проведено и 

съвместно практическо занятие на тема “Дейност на военното окръжие по оповестяване и 

доставяне на ресурси от запаса на ППЗ на военните формирования/структури по чл. 50, ал. 2 

от ЗОВСРБ” в което участва личния състав на окръжието и представители на община 

Габрово.  
 

Смолян  
 

За времето 16.05.2022 г. - 20.05.2022 г. във Военно окръжие II степен – Смолян се 

проведе колективна подготовка на резервистите от доброволния резерв. Участниците в 

подготовката демонстрираха активност в теоретичните и практически занятия и постигнаха 

добри крайни резултати. 
 

Разград 
 

На 30.05.2022 г., в изпълнение на месечния план за дейността на Военно окръжие II 

степен – Разград, беше проведено практическо занятие, което беше съпроводено от 

инструктаж по пожарна безопасност. Като част от занятието бяха отработени действия при 

възникване на пожар, съгласно схемата за евакуация на военното окръжие. По време на 

мероприятието, представители на РСПБЗН – Разград  разясниха начините на работа с 

противопожарни средства във военното окръжие и демонстрираха гасене на пожар. 
 

Бургас 
 

За периода 09.05.2022 г. - 27.05.2022 г., цивилен служител Ангел Желязков – експерт в 

сектор ВОКНА на Военно окръжие II степен – Бургас взе участие в курс „Връзки с 
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обществеността“ – II ниво, проведен във Военна академия „Г.С. Раковски“ – София. 
 

Шумен 
 

На 27.05.2022 г. старши инспектор Людмил Лозанов от Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – град Шумен проведе инструктаж на служителите от 

Военно окръжие II степен – Шумен, относно действията с пожаротехнически средства за 

първоначално гасене на пожар. За поредна година служителите от окръжието преминаха 

обучение, относно възможните източници на огън, видовете пожарогасители и необходимите 

действия при първоначално гасене на пожар. По традиция, в края на обучението беше 

проведена демонстрация за гасене на пожар с прахов пожарогасител. 
 

Силистра 
 

Представители на Военно окръжие II степен – Силистра, за времето 16.05.2022 г. - 

20.05.2022 г., проведоха колективна подготовка на резервистите, сключили договор за служба 

в доброволния резерв от областта. По време на обучението резервистите затвърдиха своите 

знания и умения, придобиха нови такива и усъвършенстваха своя практически опит за 

изпълнение на функционалните си задължения. 
 

 
Добрич 
 

На 11.05.2022 г. в град Каварна се проведе специализирана трудова борса в която 

участваха майор Генади Генов – заместник-началник на Военно окръжие II степен – Добрич, 

той и началник на сектор ВОКНА, цивилен служител Гинка Иванова - експерт в същия сектор 

и цивилен служител Дамян Василев - експерт в офиси за военен отчет. Трудова борса се 

състоя и на 18.05.2022 г. в сградата на Дирекция „Бюро по труда” – град Генерал Тошево. По 

време на трудовите борси бяха обявени вакантни длъжности, срокове за подаване на 

документи, изисквания и условия за постъпване на военна служба, за служба в доброволния 

резерв и за обучение във висшите военни училища. 
 

Ямбол 
 

На 31.05.2022 г. представители на Военно 

окръжие ІІ степен – Ямбол взеха участие в 

трудова борса, организирана от дирекция „Бюро 

по труда” в града. В мероприятието участваха 7 

работодателя от областта, които представиха 54 

свободни работни места. Цивилните служители 

Нели Симеонова и Галина Вълкова – експерти в 

сектор ВОКНА представиха военната професия 

и запознаха присъстващите лица с вакантните 

длъжности за приемане на военна служба и 

служба в доброволния резерв. 
 

Сливен 
 

На 26.05.2022 г. представители на Военно окръжие II степен – Сливен участваха в 

организираната от ТД „Бюро по труда” – Сливен трудова борса по проект „Готови за работа”. 

Военното окръжие беше представено от капитан Гергана Лазарова, заместник-началник на 

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

във висшите военни училища 
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сектор ВОКНА и цивилен служител Елена Костадинова – 

експерт в същия. Присъстващите на борсата бяха запознати 

с актуалните обяви, касаещи вакантните длъжности за 

приемане на военна служба и служба в доброволния резерв, 

социалния статут на военнослужещите, както и 

възможностите за личностно и професионално развитие 

във въоръжените сили на Република България. На 

проявилите интерес към военната служба бяха разяснени 

условията, реда и сроковете за подаване на документи за 

кандидатстване във въоръжените сили. Също така им бяха 

раздадени рекламни брошури и флаери, описващи военната 

служба, службата в доброволния резерв и срочната служба 

в доброволния резерв. Мероприятието бе посетено от 168 

безработни лица. 
 

Шумен 
 

На 20.05.2022 г. в град Шумен се проведе 

обща трудова борса, организирана от дирекция 

„Бюро по труда“ в града, в която взеха участие 

служители от Военно окръжие II степен – Шумен. 

Сержант Росен Райнов и цивилен служител 

Пламена Грудева запознаха присъстващите 

безработни лица с актуалните вакантни 

длъжности в Българската армия, обявените 

конкурси за военна служба и за служба в 

доброволния резерв, както и с условията на които 

трябва да отговарят кандидатите за военна служба. Бяха изложени и предимствата на 

военната професия. Срещата се състоя в конферентната зала на регионална библиотека 

„Стилиян Чилингиров” в град Шумен и премина при силен интерес от страна на 

работодателите и търсещите работа.  

 

На 20.05.2022 г. в град Каолиново се състоя специализирана трудова борса, в която 

участва експертът в офиса за военен отчет към общината, цивилен служител Мирослав 

Марков. Господин Марков запозна търсещите работа с възможностите за присъединяване 

към редиците на Българската армия. 

 

На 31.05,2022 г. в град Шумен, във Военния клуб, се проведе 

„Панорама на средните училища”, организирана от Регионалното 

управление на образованието. В изложението участваха училища 

от областта, които представиха специалностите и учебните 

програми, които предлагат. На панорамата със свой щанд участва 

и Военно окръжие II степен – Шумен. Младежите получиха 

информация за възможностите, които предлага Българската армия 

за бъдещата им професионална реализация. Най-силен беше 

интересът за обучение във висшите военни училища. 
 

Кюстендил 
 

На 19.05.2022 г. в град Кюстендил беше проведена първата за тази година “Обща 

трудова борса“, организирана от дирекция „Бюро по труда ” в града. Борсата беше открита от 
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директора на регионалната служба по заетостта в гр. Благоевград - госпожа Станислава 

Поповска. На борсата присъстваха 12 работодатели от област Кюстендил, представяйки 

своите актуални свободни работни места. На трудовата борса присъстваха началникът, 

подполковник Димитър Димитров и заместник-началникът, майор Росен Наков на Военно 

окръжие ІІ степен – Кюстендил, както и цивилен служител Любослава Георгиева – експерт в 

сектор ВОКНА на окръжието. В хода на провеждането мероприятието представителите на 

военното окръжие запознаха търсещите работа с актуалните вакантни места в Българската 

армия и изискванията, реда и начина за кандидатстване за военнослужещи. 
 

Силистра 
 

Ha 19.05.2022 г. представители на Военно окръжие II степен - Силистра участваха в 

трудова борса с цел да популяризиране на вакантните длъжности в Българската армия. 

Търсещите работа лица бяха запознати и с актуалните обяви за срочна служба в доброволния 

резерв, както и изискванията, реда и начина за кандидатстване. 
 

 
Търговище 
 

На 12.05.2022 г. началникът на Военно окръжие – Търговище се срещна с ученици от 

пети и шести клас на спортно училище „Никола Симов“ в града. Срещата бе по инициатива 

на ръководството на училището и на нея, в рамките на един учебен час, подполковник 

Вълчев изнесе беседа, касаеща действията при извънредни ситуации – земетресение, пожар, 

наводнение и терористични заплахи. Учениците проявиха изключителен интерес към 

беседата и задаваха въпроси, свързани с различни ситуации по темата. 
 

Шумен 

 

По инициатива на ръководството на СУ „Панайот 

Волов” град Каспичан, съвместно с Военно окръжие II степен 

– Шумен, бяха организирани военно-приложни игри и 

демонстрации с ученици от седми, осми, девети и десети 

клас. Състезанията бяха разпределени като отборни и 

индивидуални. По време на отборните игри участниците 

(облечени с бронежилетки, каски и раници с противогаз) 

пренасяха противотанкови 

мини и снаряди, „въоръжени” 

със 7,62 мм. учебни автомати 

АК-47. След приключването на отборните игри, учениците се 

включиха в индивидуалните надпревари по непълно 

разглобяване и сглобяване на 7,62 мм. учебни автомати АК-

47. Всички участници във военно-приложните игри бяха 

наградени с грамоти, издадени от Военно окръжие II степен – 

Шумен и връчени от капитан Герган Джиновски. 
 

В навечерието на Деня на храбростта и празник на 

Българската армия – 6-ти май, по инициатива на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” в гр. Смядово, Военно окръжие II степен – 

Шумен организира военно-приложни игри и демонстрации с 

ученици от девети и десети клас. Състезанията бяха 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 
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разпределени на отборни и индивидуални. Участниците в отборните игри преминаваха през 

препятствия, носейки противотанкови мини, облечени с бронежилетка тип „Панцерфлекс – 

А” и каска от текстилно влакно „Кевлар“ БК-620. Пред многобройните погледи на ученици, 

учители, граждани и гости на гр. Смядово те демонстрираха умения за бързина и сила. В 

индивидуалните игри учениците демонстрираха непълно разглобяване и сглобяване на 7,62 

мм. учебни автомати АК-47. Участниците във военно-приложните игри получиха грамоти 

от началника на Военно окръжие II степен – Шумен. Голям интерес сред младежите 

предизвика демонстрацията от група ученици на височинни компенсиращи зимни летателни 

костюми против претоварване, осигурени от авиобаза Безмер. Военната професия бе 

представена и на информационен щанд на Военно окръжие II степен – Шумен, където 

гражданите и гостите на града получиха информация как може да се присъединят към 

Българската армия. С информационен щанд участваха и военнослужещи от военно 

формирование 22720 – Смядово, които показаха образци на класически артилерийски 

изстрели.  
 

Кърджали 
 

Със съдействието на общините Кърджали, Джебел, Черноочене и Ардино, на 

12.05.2022 г. Военно окръжие II степен – Кърджали, организира комплексно занятие с 

учениците от 9-ти и 10-ти клас на СУ „Отец Паисий“ в града, СУ „Христо Смирненски“ – с. 

Черноочене, СУ „Христо Ботев“ – град Джебел и СУ „Васил Левски“ – град Ардино. Темата 

на занятието беше „Популяризиране на военната професия и повишаване на военно-

патриотичното възпитание на гражданите от средните училища“, в изпълнение на „Наредбата 

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“. Занятието се проведе в единствения по рода си в България „Общински 

ученически център по военно дело и спасителни дейности“, намиращ се в с. Широко поле 

към община Кърджали, изграден за повишаване на военно-патриотичното възпитание на 

учениците и популяризиране на военната професия. Проведен бе и турнир с въздушна пушка, 

като победителите получиха грамоти от Военно окръжие II степен – Кърджали. Гости на 

мероприятието бяха представители на областната и общински администрации, Централно 

военно окръжие, Военно окръжие I степен – Пловдив и Военен клуб – Кърджали. След 

мероприятието учениците и гостите опитаха на войнишка гозба, за да усетят атмосферата на 

полевите условия на военната професия. 
 

 
Централно военно окръжие 

 

За постигнати високи резултати при 

изпълнение на служебните си задължения и по 

случай 6-ти май – Ден на храбростта и празник на 

Българската армия със заповед на министъра на 

отбраната беше награден с предметна награда 

„Сувенир Пластика-щит” майор Йордан Даков - 

ВРИД началник отделение „Набиране на кандидати 

и адаптация” в щаба на Централно военно окръжие. 

Наградата беше връчени от началника на Централно 

военно окръжие, полковник Георги Петков. 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
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Централно военно окръжие 

 

На 27.05.2022 г., беше проведен пеши 

марш с практическо отработване на способи 

за ориентиране на местността по маршрут 

Искър-Панега – град Луковит – Искър-

Панега – Златен парк и обратно, ръководен 

от началника 

на щаба на 

Централно 

военно 

окръжие, 

полк. Алексей 

Царков. Присъстваха личният състав от Централно военно 

окръжие и Военно окръжие I степен – София. Целта на пешия 

марш беше повишаване на физическата издръжливост и 

усъвършенстване на двигателните навици на личния състав при 

движение през непозната пресечена местност и ориентиране в 

нея, чрез използване на специфичните ѝ белези. 
 

Шумен 
 

Ученици от СУ „Цанко Церковски”, с. Никола Козлево тържествено отбелязаха Деня 

на храбростта и Българската армия – 6-ти май. Тържеството се състоя в Народно читалище 

„Пробуда”, където в навечерието на празника подрастващите представиха книга със събрана 

информация от наследници на участници в Първата и Втората световни воини. Този проект 

беше подпомогнат от експерта в офиса за военен отчет в община Никола Козлево – Мирослав 

Марков, който оказа методическа помощ и подкрепа След тържеството, директорът на 

училището поднесе венец на Паметната стена на загиналите във войните от селата Никола 

Козлево, Вълнари и Цани Гинчево. Изброените мероприятия бяха част от националната 

програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия”. 

Военно-приложните игри, демонстрациите и всички реализирани дейности по програмата 

способстваха за професионалното ориентиране на младежите и тяхното военно-патриотично 

възпитание.  
 

Добрич 

На 05.05.2022 г. в град Генерал Тошево се 

проведе факелно шествие на ученици и учители от 

СУ „Никола Вапцаров” в града, по случай 

Гергьовден – Ден на храбростта и празник на 

Българската армия. Инициативата бе в рамките на 

националната програма „Изучаване и съхраняване на 

традициите и историята на Българската армия”. 

Участниците в шествието поднесоха венци на 

паметника на генерал Стефан Тошев и на паметника 

на загиналите във войните. По покана на 

ръководството на училището, на събитието присъства майор Генади Генов – заместник-

началник на Военно окръжие II степен – Добрич, той и началник на сектор ВОКНА, който 

произнесе поздравителна реч пред събралото се множество. 

Други 


