ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Централно военно окръжие

Брой 08/ 2021 г.

Важни събития и годишнини
Ловеч
На 22.08.2021 г., гр. Ловеч отбеляза 144
години от Освобождението на града от османско
иго и установяване на местно управление. В храм
“Света Троица” бе отслужена панахида за
загиналите. По-късно пред Белия паметник в парк
“Стратеш” се проведе гражданско поклонение с
военен ритуал. Поздравителен адрес на български
език
прочете
временно
изпълняващият
длъжността Генерален консул на Русия в гр. Русе
Любов Агеева. В него се казва: “Днешното
събитие е повод да си спомним отново за смелия
подвиг на руските войници и българските опълченци. Без да жалят живота си, те се биха
рамо до рамо за свободата на България.” Гражданското поклонение завърши с поднасяне на
цветя на признателност и минута мълчание. В тържествения ритуал участие взе личният
състав на Военно окръжие II степен – Ловеч.
Габрово
Във връзка с навършване 144 години от
боевете на Шипка и 87 години от издигането на
Паметника на свободата, от 19 до 26 август град
Габрово беше домакин на националното честване
„Шипченска епопея” под патронажа на
президента на Република България Румен Радев.
Програмата включваше изложба „На този връх
свят паметник ще се издига”, фотодокументална
изложба „140 години Българска армия”,
панихида в памет на загиналите, открит урок по
история, туристически походи.
Подполковник Кристиян Гранджан и цивилни служители от военното окръжие
участваха на 20.08.2021 г. при представянето на изложбата „140 години Българска армия” –
пространството между Национална Априловска гимназия и Регионална библиотека
„Априлов – Палаузов”.
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Централно военно окръжие
На 28.08.2021 г., в село Дива
Слатина с тържествена церемония
бе открита паметна плоча в чест на
загиналите във войните над 130
местни жители. На официалното
откриване присъстваха началника
на Централно военно окръжие
полковник Георги Петков, кметът на
община Георги Дамяново Нина
Петкова, областният управител на
област Монтана Валери Димитров,
полковник Иван Иванов – началник
на Военно окръжие I степен – Плевен и подполковник Илиян Илиев – началник на Военно
окръжие II степен – Монтана, обществени дейци и граждани.
Военната церемония беше водена от майор Иван Конорски – командир на XX ти
Механизиран батальон, и с участието на Представителна войскова част към Военно
формирование 54990 – гр. Враца и Представителен Духов Оркестър на Сухопътни войски.
На паметната плоча бяха изписани имената на 27 герои, загинали във войните за отечеството.
Полковник Георги Петков – началник на Централно военно окръжие и Нина Петкова - кмет
на община Георги Дамяново прерязаха лентата на паметната плоча. В унисон на събитието,
полковник Петков завеща: “Нека тази паметна плоча пази спомена за героите от село Дива
Слатина, участвали във войните, за славното ни минало и великите им дела и дава пример на
бъдещите поколения за родолюбие и саможертва в името на Отечеството!”
Архимандрит Пимент освети паметната плоча и благослови присъстващите и българските
войници от Представителна войскова част на Военно формирование – 54 990 град Враца и
Представителен духов оркестър на Сухопътни войски.
През 2020 г. община Георги Дамяново е спечелила финансиране по проект от
Министерството на отбраната и са осигурени целеви средства от бюджета за изграждането
на два паметника – в село Дива Слатина и на маестро Камен Луков в село Копиловци, дело
на скулптура Димитър Гоцак. Кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова благодари
на хората и институциите, допринесли за паметта на героите: “Да отдадем заслужена почит
на героите на Дива Слатина, дали живота си за освобождението на България! Въпреки
превратностите на времето, за всички нас е важно да съхраним паметта за достойните
българи, да помним историята си, да я
тачим, защото човек, който помни
историята си, има и бъдеще.”
С едноминутно мълчание на колене бе
почетена паметта на загиналите от село
Дива Слатина. Венци и цветя бяха
поднесени на паметната плоча от
присъстващите. Празникът продължи
на централния площад с програма на
самодейни състави от читалищата на
селата Говежда, Дълги дел и Дива
Слатина.
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Връзки с органите на централната и местната власт
Велико Търново
На 30.08.2021 г., майор Деян Димитров – началник
на сектор “Военен отчет, комплектуване, набиране и
адаптация” във Военно окръжие II степен – Велико
Търново взе участие в съвместно мероприятие със
Съюза на ветераните от войните и община Златарица за
връчване на поздравителен адрес по повод 102-ри
рожден ден на ветеран от войните, което се състоя в с.
Сливовица, община Златарица, област Велико Търново.
Майор Димитров поздрави г-н Драган Драганов, като се
обърна към него с приветствени думи: „Приемете найсърдечни благопожелания за Вашия 102-ри рожден ден.
Всяка възраст си има своите прелести. Отминалите
години не са трудности и загуби, а преди всичко опит,
мъдрост, спокоен и трезв поглед на всичко произтекло в живота. Нека трудностите на
съвремието не Ви попречат да продължите да заемате достойно място сред нас като ветеран
от Втората световна война и с дързост, мъдрост и дълбока чувственост да давате своя принос
за възпитание в родолюбие и патриотизъм, преди всичко на младите хора, Вашите потомци
и на всички нас, Вашите последователи. Пожелавам Ви още дълги години да сте опора и жива
история…”
Благоевград
Новоназначени военнослужещи във военно
формирование 26 400 – град Благоевград
положиха военна клетва на плаца на
формированието. Тържественият строй бе приет
от зам.-началника на щаба на военно
формирование 26 400, подполковник Симеон
Гаджев.
На церемонията присъства началника на Военно
окръжие II степен – Благоевград, подполковник
Петър Митев, както и майор Пламен Велев –
зам.-началник
на
военното
окръжие.
Новоназначените
военнослужещи
дадоха
тържествен обет за вярност към народ и Родина в присъствието на свои приятели, близки,
роднини и официални гости.
Назначаване и освобождаване на военнослужещи

Добрич
От 20.08.2021 г., със заповед на началника на Централно военно окръжие полковник
Георги Петков, назначава на нова длъжност и се повишава във военно звание „майор”,
капитан Пламен Душев Петров „Началник на сектор личен състав, набиране на кандидати и
адаптация” във Военно окръжие I степен – Варна.
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На 25.08.2021 г. се състоя тържественото
изпращане от целия личен състав на окръжието.
Началникът на Военно окръжие II степен – Добрич
- капитан II ранг Бисер Бонев прочете и му връчи
благодарствен адрес, с който изказа удовлетворение
от съвместната им досегашна работа и пожела
новата длъжност да донесе удовлетворение и
възможности за развитие. Бъдещият майор получи
подарък за спомен от името на колектива от окръжието – луксозен
комплект химикал и писалка с пожелания да ги използва при осъществяване на бъдещите си
дейности.
Други
Кюстендил
Във връзка с организационно-щатни промени и
влизане в сила на ново длъжностно разписание, на
26.08.2021 г. полковник Павлин Велков – началник на
Военно окръжие І степен – София и цивилен служител
Анна Тагарева –старши експерт в сектор „ВОКНА” във
Военното окръжие, посетиха Военно окръжие ІІ степен
– Кюстендил с цел подписване на допълнителни
споразумения с цивилните служители от Военно
окръжие ІІ степен – Кюстендил.
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