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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                           Брой 11/ 2019 г. 
  

 
Празник на Сухопътни войски - 19 ноември 

Русе 

На 18.11.2019 г. във Военен клуб – Русе с откриване 

на изложба, посветена на 135 години от създаването 

на 5-ти пехотен Дунавски полк бе тържествено 

отбелязан празника на Сухопътните войски на 

Република България – 19 ноември. Гости на 

събитието бяха подполковник Васил Петров – 

заместник-началник на Военно окръжие І степен – 

Русе, военнослужещи от в.ф. 32420–Русе, офицери и 

сержанти от СОСЗР – Русе, представители на 

дружество „Традиция” и ученици от СУ „Йордан 

Йовков”– Русе. Слово по случай празника произнесе 

подполковник Павлин Илиев – командир на в.ф. 

32420–Русе и началник на гарнизон Русе. О.з. майор 

Евгени Алексиев от РСОСЗР – Русе представи 

изложбата, която даде възможност на гостите да се 

запознаят документи на 5-ти пехотен Дунавски полк и 

да се докоснат до експонати, носещи духа на историята.  

Хасково 

На 18.11.2019г. при засилен интерес протече денят на 

отворени врати в 31 механизиран батальон,  който се 

проведе по повод Празникът на Сухопътните войски – 

19 ноември. Ученици от Хасково, Димитровград, 

Харманли и Маджарово посетиха войсковия район в 

Хасково. Децата бяха много развълнувани от 

посещението си във формированието и въпреки 

мрачното и на моменти дъждовно време не проявиха 

никакво желание да се приберат в класните стаи, а с 

голям интерес разгледаха изложените образци 

въоръжение, автомобилна и верижна техника. 

Мероприятието се проведе съвместно с военнослужещи 

и цивилни служители от Военно окръжие II степен – 

Хасково, от където предоставяха актуална информация 

за възможностите за прием на военнослужещи.  

 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Ловеч 

На 12.11. и 13.11. 2019 година във връзка с Деня на Сухопътни войски– 

19 ноември, Военно окръжие II степен–Ловеч  организира и проведе 

във Военен клуб–Ловеч тематични дни “Сухопътни войски – история, 

развитие, бъдеще” с ученици от ПГМЕТ–Ловеч. С голям интерес бе 

изслушана лекция и изгледан филм за участие на Сухопътни войски в 

мисия на НАТО в Афганистан.   

 

Откриване на паметник на 9-та пехотна Плевенска дивизия   
Плевен 

На 16.11.2019 г. с тържествена церемония, в 

присъствието на стотици плевенчани и гости на 

града, официално бе открит паметник на Девета 

пехотна Плевенска дивизия и героите от Дойранската 

епопея, начело с техния командир генерал Владимир 

Вазов. Мемориалът е първият от подобен мащаб, 

издиган през последните 75 години и е посветен на 

една от най-големите победи на Българската армия 

през Първата световна война – битката при Дойран. 

Историческото събитие в Плевен събра много 

представители на държавната и местната власт, 

неправителствени организации, военни 

формирования, стотици родолюбиви българи от различните краища на страната. Празничната 

церемония започна от площад „Възраждане“ с демонстрации на Националната гвардейска част, 

ученическия гвардейски отряд от Плевен и представителния оркестър на Националния военен 

университет „Васил Левски“ във Велико Търново. Празникът за Плевен продължи с тържествено 

откриване на паметника на площад „Свобода“. Символичното  прерязване на лентата на новия 

мемориал направи министърът на отбраната Красимир Каракачанов, заедно с председателя на 

Комисията по отбрана към НС ген. Константин Попов и доайенът на Изпълнителния комитет „Героите 

на Дойран” Атанас Данаилов. Последва освещаване и от свещеници от плевенските храмове. 

Паметникът се намира на мястото, където през есента на 1915 година се събират мобилизираните за 

Първата световна война Девета плевенска пехотна дивизия от Плевенско, Троянско и Свищовско и от 

където тръгват на фронта, където прославят името на дивизията под командването на ген. Владимир 

Вазов по времето на Дойранската епопея. В знак на признателност пред подвига на героите от Дойран 

пред новия паметник бяха поднесени венци и цветя. 

98 годишнина на ветеран от войната  
Шумен   

ВО–Шумен организира отпразнуването на 98-мия рожден ден на Никола Пенчев – ветеран от Втората 

световна война, от с. Златна нива (община Каспичан), което се 

проведе в Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски” 

гр. Плиска. За да го поздравят и да засвидетелстват уважение 

към неговия принос в опазване на Отечеството, освен неговите 

близки, бяха дошли кметовете на: Община Каспичан, с. Златна 

нива, с. Върбяне, служители на Военно окръжие – Шумен, 

военнослужещи от в.ф.54060 – Шумен и представител на 

частна фирма. Учениците на Обединено училище „Свети 

Паисий Хилендарски” гр.Плиска, със съдействието на 

директора на училището, бяха подготвили програма с песни, 

танци и стихотворения. Те поздравиха рожденика като му 

връчиха картичка, изработена и украсена от тях, специално за 

случая. За своя празник Никола Пенчев получи финансова подкрепа от Община Каспичан за отопление 

през зимния сезон, а представител на местна фирма му връчи поздравителен адрес с пожелание за 
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здраве и осигури за празника голяма торта. В знак на уважение към дългия и достоен живот на ветерана 

от Втората световна война, поздравителен адрес с пожелания за здраве му връчи и началника на ВО–

Шумен. Присъстващите на празника видяха униформа от Втората световна война, представена от к-н 

о.з. Йовчо Иванов от регионален клуб „Традиция” – Шумен, както и униформа на картечар в днешно 

време, показана от ефр. Венцислав Денков от в.ф. 54060 – Шумен. Р-к Никола Пенчев е участвал във 

Втората световна война, служил в 6-ти пехотен полк като картечар. Днес живее в с. Златна нива, в 

неговата достолепна старост той е подкрепян от неговата дъщеря, която е неотлъчно до него. 

Архангелова(мъжка) задушница 

Благоевград 

На 1 ноември военнослужещи от Военно окръжие ІІ 

степен – Благоевград подполковник Петър Митев и 

майор Пламен Велев, взеха участие в ритуал – 

панахида Архангелова(мъжка) задушница пред 

Паметник – костница на 580-те войници и офицери, 

загинали при защитата на Горна Джумая (днес 

Благоевград) през 1913 година.  

 

 
Велико Търново 

На 28.11.2019 г. началникът на Централно военно окръжие 

полковник Георги Петков беше посрещнат в музей 

“Възраждане и учредително събрание” в гр.Велико 

Търново от директора на музея д-р Иван Църов, който 

връчи на полковник Георги Петков свидетелство за 

дарение, по повод подарената от него книга “История на 

военните окръжия в България”. ……” Господин 

полковник, намираме се на  

много свято място, място 

изпълнено с история и 

значими събития от 

българската държавност, 

място където е заседавало 

Великото народно събрание 

и приета Търновската конституция, където са взети съдбовни решения за 

отечеството ни, като Ви обявявам за дарител….” се обърна с 

приветствени думи директорът на Регионалния исторически музей в 

старата столица. На събитието присъстваха  подполковник Милен Добрев  

и майор Веселин Тинков.  

По покана на ръководството на Регионален исторически 

музей – Велико Търново на 29.11.2019 г. 

военнослужещите и цивилни служители от Военно 

окръжие II степен – Велико Търново посетиха изложба в 

музея “Възраждане и учредително събрание”, 

организирана съвместно с  историческия музей от 

румънския  град Гюргево. От изложените снимки, факти 

и материали посетителите имаха възможност да се 

запознаят с  участието на населението от тези региони  в 

Руско-турската война 1877 – 1878 г.  

 

 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Перник  
На 28.11.2019 г. началника на Военно окръжие  

ІІ степен – Перник подполковник Димитър Матев присъства на 

заседание на областна комисия „Военни паметници” и 

разгледаха постъпили искания от общини и инициативни 

комитети за изграждане на военни паметници. То бе водено от 

заместник областния управител Иво Иванов и на него бяха 

разгледани представените документи от общини Радомир и 

Брезник. Представител 

на Община Радомир 

запозна присъстващите 

с идеята за изграждане на военен паметник на загиналите в 

Балканските войни, Първата и Втората световни войни в кв. 

Върба. На второ място се разгледа и обсъди документ, който 

на заседанието, бе представен от Община Брезник, където се 

планира поставяне на военен паметник на загиналите във 

войните за Освобождение и Национално обединение на 

България в село Гигинци. 

Търговище 

На 18.11.2019 г., младши сержант Стефан Добринов Стефанов – старши специалист ІІ степен във 

Военно окръжие ІІ степен – Търговище взе участие в разширено заседание на Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия, председателствано от 

областния управител на Област Търговище Митко Стайков. 

Целта на заседанието бе изясняване на готовността на област 

Търговище за предстоящия зимен сезон 2019–2020г. Всички 

институции докладваха за предприемането на мерки относно 

изпълняване на задълженията си през зимния сезон 2019–

2020г., както и за създадената организация и разчети при 

усложнена зимна обстановка. Особено внимание се обърна на 

въпросите, засягащи почистването и поддържането на 

републиканската и общинската пътни мрежи, както и 

обезпечеността с основни стоки и услуги по всички населени 

места. В това число осигуреността на училищните и детските заведения с хранителни продукти, 

изправност на отоплителните системи, наличност на гориво за отопление, медицински персонал и 

медикаменти, осигурен безопасен превоз на ученици и деца. 

Ловеч 

На 22.11.2019 година тържествено бяха отбелязани 30 години 

от създаването на Технически колеж–Ловеч. На празника 

присъстваха Ловчанският митрополит Гавриил, кметът на 

община Ловеч, госпожа Корнелия Маринова, ректорът на 

Технически университет - Габрово, проф. дтн. инж.Райчо 

Иларионов, много бизнесмени, ръководители на институции, 

преподаватели и студенти. Военно окръжие II степен–Ловеч 

беше представено от заместник-началника на окръжието, 

майор Атанас Христов, който връчи поздравителен адрес на  

директора на Технически колеж–Ловеч – доц. д-р инж. Пенчо 

Пенчев.    

Добрич 

През месеца началникът на Военно окръжие II степен – Добрич капитан II ранг Бисер Бонев проведе 

срещи с тримата новоизбрани кметове на общини от областта: 

– на 11 ноември с кмета на община Тервел инж. Симеон Симеонов; 

– на 21 ноември с кмета на община Каварна Елена Балтаджиева; 
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– на 22 ноември с кмета на община Крушари Илхан Мюстеджеб. 

По време на срещите бяха обсъдени въпроси от общ интерес. 

Силистра 

Във връзка с предстоящите коледни празници Българският червен кръст –

Силистра осигури хранителни продукти за ветераните от войните. Майор 

Здравка Михайлова – заместник-началник на Военно окръжие II степен – 

Силистра и цивилен служител Валентин Николов – експерт в офис за военен 

отчет в общини Тутракан и Главиница посетиха ветераните от област 

Силистра и им предоставиха хранителните пакети и ги поздравиха с 

настъпващите Коледни и Новогодишни празници. 

 
Централно военно окръжие 

   За постигнати отлични резултати, проявен висок професионализъм и отговорност при изпълнение на 

функционалните си задължения, и във връзка с прекратяване договора за военна служба, освобождаване 

от длъжност, от военна служба и зачисляване в запаса, със заповед №З-РД-549/26.11.2019г. на 

началника на Централно военно окръжие беше награден с предметна награда „Почетен кортик в 

луксозна кутия” на Централно военно окръжие”, подполковник Данаил Атанасов Атанасов, 

началник на отделение „Набиране на кандидати за военна служба и адаптация” в щаба на Централно 

военно окръжие. Със заповед № КН-260/22.11.2019г. на министъра на отбраната той беше награден и с 

„Почетен знак на Министерство на отбраната „Свети Георги” III степен за офицери, а със заповед 

№ ЗНО-230/21.11.2019г. на началника на отбраната беше награден с „Грамота”.   

   Със заповед на министъра на отбраната № КВ-589/30.10.2019 г. и на 

основание чл. 146, т.2 от ЗОВСРБ, чл. 24, ал. 1 и чл. 32, т. 6 от ППЗОВСРБ 

освобождава от заеманата длъжност, назначава на длъжност  и повишава 

във военно званание „полковник“ , считано от 01.11.2019 г., подполковник 

Бисер Георгиев Богданов – замесстник-началник на щаба на Централно 

военно окръжие, за началник на щаба на Централно военно окръжие. 

   Със заповед на началника на отбраната № РД-83-47 от 30.10.2019 г. и на 

основание чл. 146, т.2 от ЗОВСРБ, чл. 23, ал. 1 и чл. 32, т. 6 от ППЗОВСРБ и във връзка с т.1.1 от 

заповед на министъра на отбраната № ОХ-1252/07.12.2017 г., относно оправомощаване на длъжностни 

лица, освобождава от заеманата длъжност, назначава на длъжност  и повишава във военно званание 

„подполковник“ , считано от 01.11.2019 г., майор Милен Димитров Добрев – старши експерт I степен в 

отделение „Бойна готовност, комплектуване и оповестяване“ в Централно военно окръжие, за 

замесстник-началник на щаба на Централно военно окръжие. 

   Със заповед на министъра на отбраната № КВ-589/30.10.2019 г. и на основание чл. 146, т.2 от 

ЗОВСРБ, чл. 32 от ППЗОВСРБ и във връзка с § 43, ал.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ПМС № 188/04.07.2011 г. за изменение и 

допълнение на ППЗОВСРБ освобождава от заеманата длъжност, 

назначава на длъжност считано от 01.11.2019 г., майор Емил Николов 

Петков – старши помощник-началник на отделение „Логистика“ (G4) във 

военно формирование 44510 – София, за началник на отделение 

„Логистично осигуряване“ в щаба на Централно военно окръжие. 

   Със заповед на министъра на отбраната № КВ-589/30.10.2019 г. и на основание чл. 146, т.2 от 

ЗОВСРБ, чл. 32 от ППЗОВСРБ и във връзка с § 43, ал.2 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ПМС № 188/04.07.2011 г. за изменение и 

допълнение на ППЗОВСРБ освобождава от заеманата длъжност, назначава 

на длъжност считано от 01.11.2019 г., офицерски кандидат – 2-ри клас 

Александър Величков Миронов – командир на взвод „Комуникационно-

информационно осигуряване“ във военно формирование 36010 – 

Медковец, за главен специалист в отделение „Комуникационно-

информационно осигуряване“ в щаба на Централно военно окръжие. 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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Хасково 

   Със заповед на началника на отбраната № РД-83-47 от 30.10.2019 г. и на основание чл. 146, т.2 от 

ЗОВСРБ, чл. 23, ал. 1 и чл. 32, т. 6 от ППЗОВСРБ и във връзка с т.1.1 от заповед на министъра на 

отбраната № ОХ-1252/07.12.2017 г., относно оправомощаване на длъжностни лица, освобождава от 

заеманата длъжност, назначава на длъжност  и повишава във военно званание „подполковник“ , считано 

от 01.11.2019 г., майор Петър Стамов Петков – заместник-началник на военно окръжие II степен, той и 

началник на сектор във Военно окръжие II степен – Хасково, за началник на Военно окръжие II степен – 

Хасково. 

   Със заповед на министъра на отбраната № КВ-589/30.10.2019 г. и на основание чл. 146, т.2 от 

ЗОВСРБ, чл. 23, ал.1,чл.32 от ППЗОВСРБ и във връзка с § 43, ал.2 от Преходните и заключителни 

разпоредби към ПМС № 188/04.07.2011 г. за изменение и допълнение на ППЗОВСРБ освобождава от 

заеманата длъжност, назначава на длъжност и повишава във военно звание „майор“, считано от 

01.11.2019 г., капитан Христо Йорданов Христов – помощник на началника на щаба по операциите във 

военно формирование 52130 - Асеновград, за заместник-началник на военно окръжие II степен, той и 

началник на сектор във Военно окръжие II степен – Хасково. 

Разград 

   Със заповед на началника на отбраната № РД-83-47 от 30.10.2019 г. и на основание чл. 146, т.2 от 

ЗОВСРБ, чл. 23, ал. 1 от ППЗОВСРБ и във връзка с т.1.1 от заповед на министъра на отбраната № ОХ-

1252/07.12.2017 г., относно оправомощаване на длъжностни лица, повишава във военно званание 

„подполковник“ , считано от 01.11.2019 г., майор Диян Спасов Желев – началник на Военно окръжие II 

степен – Разград. 

Русе 

   Със заповед на началника на отбраната № РД-83-47 от 30.10.2019 г. и на основание чл. 146, т.2 от 

ЗОВСРБ, чл. 23, ал. 1 от ППЗОВСРБ и във връзка с т.1.1 от заповед на министъра на отбраната № ОХ-

1252/07.12.2017 г., относно оправомощаване на длъжностни лица, повишава във военно званание 

„подполковник“ , считано от 01.11.2019 г., майор Васил Цветков Петров – заместник-началник на 

военно окръжие I степен, той и началник на сектор във Военно окръжие I степен – Русе. 

 

 
Ловеч 

На 07.11.2019 г. личният състав на Военно окръжие II степен–

Ловеч взе участие в съвместно практическо занятие, провеждано 

със структурите на МВР на тема: “Организация на работа за 

оповестяване и доставяне на запасни и техника-запас на ППЗ на 

структурите по чл.50, ал.2 от ЗОВСРБ” от ОД на МВР–Ловеч. 

Практическите занятия бяха наблюдавани от началника на 

Централно военно окръжие-полковник Георги Петков, от 

началника на Военно окръжие I степен–Плевен, полковник Иван 

Иванов, от подполковник Милен Добрев от Централно военно 

окръжие. В показът участваха като представители на военното 

окръжие цивилни служители Александър Бакърджиев и Бранимир 

Пиянков. 

 
Ловеч    

На 08.11. и 09.11.2019 г. личният състав на  Военно окръжие II степен–Ловеч взе участие в комплексно 

занятие и пеши марш “Посещение на исторически обекти и възстановка на мобилизацията от 1915 г. и 

на природни забележителности в област Видин.” С голям интерес бе изгледана възстановката на 

мобилизацията през месец септември 1915 година на 3-ти пехотен Бдински полк. 

Сътрудничество с военно патриотични съюзи и организации 

в областта на сигурността и отбраната 
 

Взаимодействие с военните формирования/структури 
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Централно военно окръжие 

В сайта на Централно военно окръжие  http://www.comd.bg се отразява актуална информация, свързана с 

дейността на Централно военно окръжие. 

Централно военно окръжие участва активно в кампанията „Бъди войник”: виж ТУК 

 

 
Кюстендил 

За времето от 04.11.2019г. – 07.11.2019г. цивилен служител Любослава Димитрова Георгиева на 

длъжност експерт в сектор „ВОКНА” във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил взе участие в курс 

работа с модули „Отчет на ресурсите от резерва и „ Кандидати от АСУ на ЧР” в  гр. София. От 

25.11.2019 г. – 29.11.2019 г. цивилен служител Недялка Стефанова Христова посети гр. София във 

връзка с курс по обучение за работа с Автоматизирана информационна система ,,Документооборот за 

класифицирана информация” с продължителност пет дни. 

Хасково 

На 22.11.2019 г., цивилен служител Стойка Костадинова – главен технически сътрудник във Военно 

окръжие II степен – Хасково, успешно завърши „Курс за обучение на администратори по криптографска 

сигурност – завеждащи на криптографски регистратури и техни заместници”. Обучението се проведе в 

Министерството на отбраната с продължителност 4 дни от 19.11.2019 г. до 22.11.2019 г. 

 
Национална кампания „Бъди войник“ 

Сливен 

Военно окръжие ІІ степен – Сливен беше домакин на националната информационна кампания на 

Министерството на отбраната „Бъди войник”, която се 

проведе в гр. Сливен на 08.11.2019 г. Основна цел на 

кампанията беше популяризиране на военната професия, 

привличане на кандидати за военна служба, като се 

запознаят предварително с условията за кандидатстване, 

социалния статут на военнослужещия, както и с 

възможностите за личностно и професионално развитие 

във Въоръжените сили на Република България. В рамките 

на кампанията „Бъди войник” беше организирано 

провеждането на единни комплексни занятия с участието 

на около 1420 ученици от 20 средни училища в област 

Сливен. Програмата протече при следния ред: 

-  Начало 08.11.2019 г. - 16.00 часа: 

- Информационна борса за набиране на кандидати за войници и матроси с обособени щандове на 

видовете въоръжени сили и структури пряко подчинени на министъра на отбраната. 

-  Статичен показ на военна техника и образци въоръжение от Центъра за подготовка на специалисти – 

Сливен и от Регионална служба “Военна полиция” – Сливен. 

-  Динамичен показ на Регионална служба “Военна полиция” – Сливен: Демонстрация на действия по 

охрана на ВИП лице и защита при нападение от терористи. 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
 

Обучения, семинари и стажове 
 

Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и на 

военните окръжия в медиите  
 

http://www.comd.bg/
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA-231355234453479/?modal=admin_todo_tour
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-  Статичен показ на регионален клуб “Хаджи Димитър” – гр. Сливен, към Национално дружество 

“Традиция” и на клуб “Родолюбие” – гр. Сливен 

(униформени облекла, историческо оръжие нагръдни 

знаци и военни символи). 

От 18.30 часа във Военен клуб – Сливен се проведе 

концертът на Представителния ансамбъл на 

Въоръжените сили и Гвардейския представителен духов 

оркестър, с участието на Орлин Горанов, Маргарита 

Хранова и Райко Кирилов. На сцената излязоха Клуб по 

спортни танци – Сливен, Детски фолклорен състав 

„Бисерче“, клуб по спортни танци „Барби“ и школа за 

поп и рок изпълнители. На информационните щандове 

гражданите получиха подробна информация за 

спецификата на работа на различните длъжностите в 

Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Силите за специални операции, 

Националната гвардейска част и Служба „Военна полиция“. На информационния щанд на Централно 

военно окръжие желаещите бяха информирани за обявените вакантни длъжности, условията и реда за 

кандидатстване, критериите за подбор, предимствата на военната професия, както и с възможностите за 

кариерно развитие по време на военната служба. Официални гости на националната информационна 

кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник”, в гр. Сливен бяха: 

 От Министерството на отбраната на Република България: 

- Генерал-лейтенант Димитър Илиев – Заместник-началник на отбраната. 

- Господин Александър Урумов – Директор на информационния център на МО. 

 От видовете въоръжени сили: 

- Генерал-майор Михаил Попов – Командир на Сухопътните войски; 

 От Централно военно окръжие: 

- Подполковник Данаил Атанасов – Началник на отделение „Набиране на кандидати за военна 

служба и адаптация”. 

 От други военни окръжия: 

- Полковник Валентин Мишев – Началник на Военно окръжие І степен – Стара Загора. 

 Представители на държавната местна власт: 

- Господин Камен Костов – Заместник-областен управител на област Сливен. 

- Господин Румен Иванов – Заместник-кмет на община Сливен.  

Велико Търново 

Военно окръжие II степен – Велико Търново участва в провеждането 

на националната комуникационно-информационна кампания “Бъди 

войник”, която триумфира в старопрестолния град. При създадена 

предварителна организация от ВРИД началника на Военно окръжие 

II степен – Велико Търново майор Веселин Тинков беше проведена  

среща с представители на НВУ “Васил Левски” и представители на 

ръководството на  община Велико Търново. Бяха обсъдени местата 

за разполагане на техниката за статичен показ, на информационната 

борса и концерта. На 28.11.2019 г. от 15.30 часа стартира 

официалната част на кампанията в парк “Марно поле” – зад Военния 

клуб. Гражданите и гостите на града имаха възможност да разгледат 

образци въоръжение, техника и оборудване на Сухопътните войски, 

Военновъздушните сили, Военноморските сили, Служба “Военна 

полиция” и Специалните сили. Присъстващите имаха възможност да 

наблюдават демонстрации на хватки с оръжие, изпълнени от курсанти от НВУ “Васил Левски” и  да се 

докоснат до армията ни.  


	На 18.11.2019 г. във Военен клуб – Русе с откриване на изложба, посветена на 135 години от създаването на 5-ти пехотен Дунавски полк бе тържествено отбелязан празника на Сухопътните войски на Република България – 19 ноември. Гости на събитието бяха по...

