ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Централно военно окръжие

Брой 02/ 2020г.

Важни събития и годишнини
Добрич
По случай 147 години от гибелта на Апостола на
свободата Васил Левски, на 18.02.2020 г. военнослужещите от
Военно окръжие II степен – Добрич участваха в панихида и
общоградско поклонение. Събитието бе организирано от
Община Добрич и Общобългарски комитет – „Васил Левски“.
Паметта на Апостола почетоха кметът на гр. Добрич г-н
Йордан Йорданов, областният управител г-н Красимир Кирилов, председателят на
Общинския съвет г-жа Мая Димитрова, общински съветници, членове на кметския екип,
ученици и много граждани. Всички присъстващи запазиха минута мълчание в памет на
Васил Левски, след което поднесоха венци и цветя на паметника му.
Ловеч
По случаи 147 години от гибелта на Апостола на свободата
Васил Левски, на 18.02.2020 г. началникът на Военноокръжие II
степен Ловеч, подполковник Красимир Костов, участва в
Гражданско поклонение с военен ритуал на паметника на Васил
Левски в Ловеч.
Габрово
По случаи 147 години от гибелта на Апостола на свободата
Васил Левски, на 19.02.2020 г. военнослужещите и цивилните
служители от Военно окръжие II степен  Габрово се включиха
във възпоменателна церемония пред паметната морена до театъра
на гр. Габрово. От името на личния състав на военното окръжие,
подполковник Кристиян Гранджан и капитан Николай Николов
поднесоха цветя в знак на признателност към делото и заветите
на Апостола.
Русе
На 20.02.2020 г., 142 години по-късно, по силата на Одринското примирие и влизането
на руските войски в Русчук начело с генерал Тотлебен, русенци станаха свидетели на
възстановка на събитията от онова време, пресъздадени от Национално сдружение
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„Традиция“ пред храма „Св. Троица“. Участие в честването взе президентът на Република
България г-н Румен Радев. Час по-рано, в катедралния храм „Св. Троица“, Негово Високо
преосвещенство Русенски митрополит Наум отслужи панихида в памет на всички
опълченци и войни, дали живота си за освобождението на Русе и Родината ни.
Тържествената церемония по поднасяне на венци и цветя
се състоя пред паметника на Свободата, къде слово
произнесоха г-н Румен Радев, президент на Република
България, г-н Пенчо Милков, кмет на община Русе и г-н
Андрей Громов, генерален консул на Руската федерация
в Русе. В словото си на площад „Свобода“ държавният
глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили
прие почетния караул и приветства жителите на града. В
словото си президентът заяви:„…Историята пази тревожни и трудни дни като спомен от
руско-турската война, но мъчителното очакване на русенци за съдбата на отечеството
приключи на светлия 20 февруари преди 142 години, когато генерал Тотлебен мирно влезе в
града. Въпреки това, русенци се гордеят със своя огромен принос за освобождението на
България, защото много преди освободителните руски войски да влязат в града, русенци
вече бяха свободни по дух, бяха свободни в своите мисли и действия. Бяха свободни в
мечтите си за една силна, свободна и достойна България. Затова днес заедно почитаме
русенските възрожденци и революционери, многобройните ваши предци, които се вляха в
редиците на българското опълчение. Поклон пред тяхната памет! Не случайно вашите
предци превърнаха бързо Русе в център на икономическия и културен подем. Думите „за
първи път“ се превърнаха в една от емблемите на Русе. Русе се превърна в европейската
врата на България. Затова аз съм изключително доволен, че вие, техните наследници,
продължавате тази традиция…..”. В обръщението си към жителите на Русе пред
паметника на Свободата, кметът на града Пенчо Милков заяви:…„На тези барелефи можем
да видим някои славни мигове от отхвърлянето на робските вериги. Сцени от сраженията
на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, връчването на Самарското знаме и
отбраната на връх Шипка. В нашия град почиват тленните останки на едни от символите
на националното ни освобождение – авторът на „Записки по българските въстания“
Захарий Стоянов, Любен Каравелов, Панайот Хитов, Баба Тонка, Стефан Караджа,
Панайот Волов и много други. Костите им са тук, но пазим ли духа им?...Изпълнени сме с
дълбока признателност към руските войници, на чийто устрем и героизъм дължим
свободата си. А колко често си припомняме подвига на опълченците?... Дължим им не само
почит и памет! Длъжни сме да продължим техните завети! Свободата е за силните и
смелите!”. В края на церемонията присъстващите поднесоха венци и цветя в знак на
признателност към героите. Сред официалните гости бяха още заместник началникът на
Военно окръжие II степен – Русе, подполковник Васил Петров, председателят на Общинския
съвет в Русе, г-н Иво Пазарджиев, народни представители, общински съветници,
представители на академичната общност, на институции и организации, множество жители
и гости на града.
Шумен
През месец февруари 2020 г., 99-ти рожден ден отпразнува младши сержант Димитър
Василев, ветеран от Втората световна война. По повод празника беше организирано
тържествено мероприятие от Военно окръжие II степен – Шумен, с подкрепата на
Областният съвет на Съюза на ветераните от войните на България и Дома за стари хора, гр.
Нови пазар. Рожденикът получи поздравителни адреси и подаръци от Военно окръжие II
степен – Шумен, Община Нови пазар и заместник командирът на 29-ти механизиран
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батальон – Шумен. Младши сержант Димитър Василев е участвал във Втората световна
война (18.09.1944 г. – 01.01.1945 г.), като командир на стрелково отделение в 7-ми пехотен
Преславски полк, но и до днес пази бойния дух.

Връзки с органите на централната и местната власт
Шумен
Министерство на отбраната благодари на общественици на гр. Шумен, които
подкрепиха националната информационна кампания "Бъди войник" на 09.04. 2019 г.
проведена в града. Министърът на отбраната г-н Красимир Каракачанов благодари с
грамота, връчена на кметът на гр. Шумен г-н Любомир Христов за участие и принос в
издигане на авторитета на Българската армия. С грамоти бяха удостоени директорът на ОД
на МВР – Шумен, старши комисар Ялчън Расим, ръководството на ОП ”Общински жилища
и имоти” и г-н Никола Колев, ръководител на Родолюбивия комитет „Крум Страшний” –
Шумен. От своя страна и от името на всички, г-н Христов благодари за оценката на
военното министерство за кампанията „Бъди войник“. Словата му бяха благодарствени и
отчетливи...„Помагаме с ясното съзнание, че Българската армия заслужава нашето
уважение. Радвам се, че нашият принос е оценен. Виждате и какъв голям интерес имаше
от страна на младите хора….“, припомни кметът на церемонията на 19.02.2020 г. в
сградата на общината. Благодарствените грамоти връчи началника на Военно окръжие II
степен – Шумен, подполковник Георги Георгиев, който благодари на всички наградени за
оказаната подкрепа при провеждането на запомнящата се кампанията.
Смолян
Областният управител на Област Смолян г-н Недялко Славов, Кметът на Община
Смолян г-н Николай Мелемов и Директорът на ОД на МВР - старши комисар Николай
Димов, получиха благодарствени грамоти от министъра на отбраната г-н Красимир
Каракачанов за издигане авторитета на Българската армия. Отличията бяха връчени от
представител на Военно окръжие ІІ степен – Смолян, майор Анастас Велков.
Габрово
На 06.02.2020г., подполковник Кристиян Гранджан, майор Георги Георгиев и капитан
Николай Николов проведоха среща с началника на държавен архив - Габрово по повод
предстоящото честване на „70 години Военно окръжие – Габрово“ и „140 години Военни
окръжия в България“.
На 21.02.2020г., подполковник Кристиян Гранджан
връчи благодарствена грамота от министъра на отбраната
на кмета на гр. Габрово – г-жа Таня Христова за принос към
проведената национална кампания „Бъди войник”.
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Ловеч
Началникът на Военно окръжие II степен Ловеч,
подполковник Красимир Костов, проведе поредица от срещи с
Областния управителг-жа Ваня Събчева, с кмета на община
Ловечг-жа Корнелия Маринова, с началника на РУО Ловеч,
г-н Еленко Начев и директори на средни училища. Повод на
срещите беше връчване на благодарствени грамоти от
Министъра на отбраната и Началника на отбраната, във връзка
с участието им през 2019 г. в националната информационна кампания “Бъди войник”.
Ямбол
Началникът на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, подполковник Валери Христов
връчи благодарствени грамоти от името на министъра на отбраната г-н Красимир
Каракачанов и началникана отбраната генерал Андрей Боцев. Благодарствените грамоти
бяха връчени на 19.02.2020 г. и 21.02.2020 г. на г-н Милчо Начев – директор на Музей на
бойната слава в гр. Ямбол, на г-н Евгений Иванов – директор на Природо-математическа
гимназия „Атанас Радев” гр. Ямбол, на госпожа Петя Сярова – директор на Профилирана
гимназия „Васил Левски” гр. Ямбол и на г-жа Живка Димитрова – директор на Средно
училище „Свети Климент Охридски” гр. Ямбол. Грамотите отразяваха активното им участие
и подкрепа в национална информационна кампания „Бъди войник“ на 16.04.2019г. в гр.
Ямбол, която Министерството на отбраната организира във всички областни градове, както
и за приноса им за издигане на авторитета на Българската армия.

Назначаване и освобождаване на военнослужещи
Тетевен
На 10.02.2020 г., поради навършване на пенсионна възраст като експерт в офиси
завоенен отчет в общини Тетевен и Ябланица в сектор “ВОКНА”, от състава на Военно
окръжие II степен Ловеч, бе освободен цивилен служител г-н Николай Петров Найденов.
Г-н Найденов е в системата на военните окръжия от 1987 година, с много награди и
признание за професионализъм.
Варна
На 28.02.2020 г., в изпълнение на заповед № ЛС-5/19.02.2020 г. на началника на Военно
окръжие I степен – Варна, беше прекратено трудовото правоотношение с цивилен служител
Красимир Великов Христов, на длъжност „Експерт” в сектор „Военен отчет, комплектуване,
набиране и адаптация” във Военно окръжие II степен – Добрич. Заместник началникът на
окръжието, той и началник на сектор ВОКНА, майор Генади Генов му връчи грамота на
началника на Централно военно окръжие. За дългогодишна служба в армията и военното
окръжие г-н Красимир Христов получи поздравителен адрес и плакет с пожелания за крепко
здраве, дълголетие и заслужен отдих.
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Велико Търново
На 14.02.2020 г., о.з. подполковник Иван Ангелов организира тържество по случай
навършване на 55 г., освобождаването му от длъжност “Началник на Военно окръжие
IIстепен – Велико Търново” и преминаване в запаса. Полковник Цанко Недев – началник на
Военно окръжие I степен – Русе, връчи благодарствени адреси и предметни награди от
името на началника на отбраната, на началника на Централно военно окръжие и от свое име,
като благодари на подполковник Ангелов за отговорната и всеотдайна служба в Българската
армия и му пожела успех в живота. От името на кмета на гр. Велико Търново
“Старопрестолна грамота” връчи заместник кметът, проф. Георги Камарашев. Присъстваха
военнослужещи и цивилни служители от военните окръжия от гр. Русе, гр. Габрово и гр.
Велико Търново, където подполковник Ангелов е служил.
Взаимодействие с военните формирования/структури
Шумен
По инициатива на Областният съвет на съюза на ветераните от войните в България и
Военно окръжие II степен – Шумен, ветераните от област Шумен бяха поздравени по случай
Баба Марта. Ветераните от гр. Шумен, полковник Иван Бончев, полковник д-р Велчо Радев,
капитан Борис Павлов, редник Цоню Маринов, редник Атанас Атанасов и редник Кирил
Лазаров, от гр. Нови пазар – младши сержант Димитър Василев и редник Илия Илиев, от с.
Златна нива - редник Никола Пенчев, от с. Стан - редник Димитър Митев, и от с. Маломир редник Ахмед Льотев бяха посетени от служители на Военно окръжие II степен – Шумен и
представители на общини. Те получиха мартеници и картички с пожелания за здраве и дълъг
живот.
Обучения, семинари и стажове
Варна
На основание „План за дейността на Централно
военно окръжие през 2020 г.” и заповед № 3-РД92/07.02.2020 г. на началника на Централно военно
окръжие, за времето от 24.02.2020 г. до 28.02.2020 г. в
хотел „Флагман”, к.к. Св. Св. Константин и Елена Варна се проведе сбор на началника на Централно
военно окръжие.
Темата на сбора бе „Тенденции в развитието на
отбранителните способности на въоръжените сили на
Република България”. Поставените цели бяха: да се анализират предизвикателствата,
свързани с дефицита от човешки ресурси, оказващ влияние на комплектуването и
развитието на въоръжените сили на Република България, да се обсъдят проблемите пред
Централно военно окръжие и военните окръжия, свързани с изпълнение на задачите по
оповестяване и доставяне на ресурсите от резерва със запасни и техника запас, да се
запознае личния състав с новия Колективен трудов договор и с финансиране на „офиси за
военен отчет в община” от бюджета на общината, както и да се обсъдят актуални въпроси
относно обвързването на кандидат-курсантската и студентска кампания на военно морското
училище с набирането на кандидати за военна служба.
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Гости на сбора бяха господин Людмил Михайлов, директор на Дирекция „Управление
на човешките ресурси в отбраната” в министерството на отбраната, господин Александър
Урумов, директор на Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” в министерството на
отбраната и полковник Димчо Жечев, началник на отдел „Учения и симулации” в Дирекция
„Операции и подготовка” в щаба на отбраната.
Добрич
На 07.02.2020 г., във Военно окръжие II степен – Добрич се проведе групова
информационна беседа с военнослужещите от окръжието.
Шабла
На 11.02.2020 г., цивилен служител г-н Красимир Христов – консултант по адаптация във
военно окръжие II степен –Добрич, участва в организирани групови информационни беседи с
военнослужещите от военно формирование 44320 – Сенокос и военно формирование 36780 –
Шабла. Военнослужещите бяха информирани за правата, условията и реда за участие в
дейностите по адаптация при освобождаване от военна служба и за възможностите за приемане
на служба в доброволния резерв.
Велико Търново
На 13.02.2020 г. военнослужещи и цивилни служители от Военно окръжие II степен –
Велико Търново посетиха изложба “По стъпките на Васил Левски” във Военен клуб Велико Търново, организирана от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно почивно
дело” и клуб “Традиция”.

Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния
резерв и за обучение във висшите военни училища
Добрич
На 08.02.2020 г., на среща организирана по покана на
Общински младежки център „Захари Стоянов”-Добрич, майор
Генади Генов, заместник началник и началник на сектор във ВО –
Добрич, както и цивилен служител г-жа Гинка Иванова, експерт в
сектор, направиха презентация на военната професия пред младежите
от “Център за настаняване от семеен тип ” № 3.
Габрово
На 18.02.2020г., подполковник Кристиян Гранджан беше гост на радио „Бумеранг“ –
Габрово, като презентира военната професия и създаването на клуб „Приятели на
Българската армия”. Подполковник Гранджан анонсира клубът в заседателната зала на СУ
„Райчо Каролев“. Основаването му е със съдействието на командира на 61-ва Стрямска
механизирана бригада, бригаден генерал Деян Дешков и на община Габрово. На
мероприятието присъстваха кметът на община Габрово г-жа Таня Христова, директорът на
СУ „Райчо Каролев“ г-н Богдан Андреев, началникът на РУО – Габрово г-н Георги
Маринов, заместник-командирът на 61-ва Стрямска бригада полковник Мирослав
Костадинов. Полковник Костадинов описа клуб „Приятели на Българската армия”
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като.......“място, където младите хора оползотворяват свободното си време със занимания
и игри за тяхното физическо, психическо и нравствено израстване в духа на приятелски
отношения, военни ценности и добродетели“. Курсът съчетава теоретична и практическа
подготовка – от оказване на първа помощ, до най-атрактивната част – стрелбата.
Шумен
Публичен разговор под надслов „Да поговорим за танкистите” с участието на капитан
Живко Кръстев – заместник командир на танкова рота от 61-ви танков батальон и младши
сержант Христо Тодоров – командир на танк Т-72, се проведе на 24.02.2020 г. във Военен
клуб - Шумен. Срещата бе част от публичните представяния на различни специалности от
видовете въоръжени сили в БА, които организират Военно окръжие II степен – Шумен и
Радио Шумен, със съдействието на Военен клуб – Шумен и Телевизия Шумен. Пред
ученици, студенти и граждани, капитан Кръстев обясни качествата, които трябва да
притежава един танкист и отговорностите на професията. Офицерът сподели защо е избрал
да стане танкист, как се управлява танк и колко души е екипажът му. Двамата
военнослужещи от Център за подготовка на специалисти – Сливен, разказаха за участията
си в тактически учения, в мисии зад граница и за предизвикателствата пред които са били
изправени при изпълнение на служебните задължения. Гостите имаха възможност да видят
тактически очила, униформа на танкист и три вида учебни снаряди, с тегло до 47 кг. В
начинанието взеха участие представители на завод „Терем – Хан Крум” гр. Търговище,
които презентираха дейността си. Заводът е част от „Терем – холдинг” ЕАД, с който
Министерството на отбраната има сключен договор.
Ловеч
На 28.02.2020 г., се проведе областна отчетно-изборна конференция на СОСЗР
Ловеч, с участието на майор Атанас Христовзаместник началник на Военно окръжие II
степен Ловеч. В своето приветствие към форума на СОСЗР, майор Христов изрази
удовлетворението си от съвместната работа, като акцентира за издигане на авторитета на
Въоръжените сили на Република България и привличане на кандидати за военна служба и
служба в доброволния резерв. Майор Христов покани членовете на СОСЗР да участват в
информационната кампания “Бъди войник”, която ще се проведе на 28.05.2020 г. в гр.Троян.
Разград
На 24.02.2020 г. и 25.02.2020 г., представител на Военно окръжие II степен – Разград,
съвместно с представителите на ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” и Факултет „Артилерия, ПВО и
КИС” – Шумен от НВУ ”Васил Левски”, взеха участие в кандидатстудентска борса,
организирана от Регионално управление на образованието в гр. Разград. По време на
събитието бяха запознати кандидат-студентите и заинтересованите страни с възможностите
за продължаване на образованието във висшите военни училища, условията за
кандидатстване, обучението като курсанти или студенти и реализацията след завършване на
образованието.
Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството
Шумен и Разград
На 17.02.2020 г., Военно окръжие II степен – Шумен и Военно окръжие II степен –
Разград организираха прожекция на I и II част от документалната филмова поредица на
Военния телевизионен канал - „Помни войната 1915-1918“. Проведе се среща с г-жа Мария
Цветкова - заместник-директор по художествено-творческата част на Информационния
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център на МО, режисьор и сценарист. Пред публиката бяха прожектирани филмите
“България влиза в Първата световна война” и “Разгромът на Сърбия”. На прожекцията бяха
народни представители, заместник областният управител на област Шумен, представители
на ръководствата на гарнизон Шумен и на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, общински
съветници, историци, общественици, директори и ученици от средните училища в града.
Гости на събитието бяха заместник областният управител на област Разград, заместник
кмета на община Разград, специалисти по история от Регионален исторически музей,
членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и други. На срещите в гр.
Шумен и гр. Разград, г-жа Мария Цветкова сподели причините и целта на този кинопроект,
както и технологията на създаването му. Целта е хората да научат за Моравската битка при
Ниш, битките при Криволак и Червената стена. Създателите на филма са снимали лентата на
местата, където са водени битките. Обиколили са почти целия Македонски и Добруджански
фронт и показват събитията до наши дни - 100 години след Първата световна война.
Продуцент на кино продукцията е Информационният център на Министерството на
отбраната в копродукция с Националния военноисторически музей. Копия от 4-те части от
поредицата „Помни войната 1915-1918“ бяха представени на ВО – Шумен за подпомагане
провеждането на часовете в IX и X клас на средните училища, а в гр. Разград на
прожекцията присъстваха ученици от десетите класове на две от средните училища в града.
Мероприятието премина като част от подготовката им по придобиване на знания за
отбраната на страната.
Осъществяване на прехода на освободените от военна служба към
професионална реализация и живот в гражданското общество
Ловеч
През февруари 2020 г., в изпълнениена Наредба № Н29/ 12.11.2013 г., чл.32 се
проведоха групови информационни беседи с военнослужещите от Военно окръжие II степен
Ловеч и от военно формирование 24480Ловеч. Беседите включиха всички актуални
въпроси, произтичащи от промяна в нормативната база, както и информация за основните
дейности по социална адаптация.
Ямбол
През месец февруари 2020 г., съобразно установен „График за провеждане на групови
информационни беседи за права, условия и ред за участие в дейностите по адаптация при
освобождаване от военна служба”, Военно окръжие ІІ степенен – Ямбол, заедно с
военнослужещите от гарнизон Ямбол, осъществиха групови информационни беседи. Те се
проведоха съвместно с военнослужещите за условията и реда за адаптация при
освобождаване от военна служба за осигуряване на успешен преход в цивилната сфера,
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-29/12.11.2010 г. Майор Иван Бъчваров, заместник началник
на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, началник на сектор и координатор по социална
адаптация на военното окръжие и цивилен служител г-жа Нели Симеонова – консултант по
социална адаптация на военното окръжие, запознаха присъствашите с „Права, условия и ред
за участие в дейностите за адаптация при освобождаване от военна служба”. На срещите г-н
Николай Занев, главен експерт в отдел „Посреднически услуги” към Бюро по труда – Ямбол,
запозна присъстващите с услугите, предоставяни от агенцията по заетостта, насочени към
съдействие за устройване на работа и подпомагане осигуряването на трудова заетост на
освободените военнослужещи чрез наемане от работодател.
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