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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

  Брой 12/ 2018 г. 

Национални и регионални празници  

Електронно издание на Централно военно окръжие 

Варна 

На 7 декември 2018 г. 

във ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров” се проведе 

ритуал по полагане на 

венци и цветя по случай 

109 години от 

рождението на Никола  

Вапцаров. По покана на 

началника на ВВМУ „Н. 

Й. Вапцаров” флотилен 

адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, от името на началника на Централно военно окръжие –  

полковник Георги Петков в мероприятието взе участие началника на Военно окръжие I степен-

Варна – капитан I ранг Светослав Попов. 
 

Плевен 

На 10 декември 2018 г. град Плевен чества 141 години от 

Освобождението си. Празничният ден започна с тържествен 

ритуал на площад „Възраждане”, на който присъстваха 

депутати, областният управител Мирослав Петров, общински 

съветници, командирът на военно формирование 22160 

полковник Николай Бешев, началникът на Военно окръжие-

Плевен – полковник Иван Иванов, както и много гости на 

град Плевен. Сред гостите беше руският посланик у нас Н. 

Пр. Анатолий Макаров. 

 „Деца, помнете този ден! Вие сте бъдещето на Плевен и на 

България. За да го има Плевен, за да я има България, нека да 

помним и тачим подвига на хилядите знайни и незнайни 

герои, дали живота си за нашето освобождение” – каза в 

приветственото си слово 

кметът на град Плевен – 

Георг Спартански.  

Бяха положени венци в 

знак на признателност 

пред параклис-мавзолей 

„Св. Георги 

Победоносец”. Слово произнесе и посланик Макаров, след 

което беше отслужена панихида в памет на загиналите войни 

за освобождението на град Плевен.  

Празникът продължи с празничен концерт на Плевенската филхармония и Общински хор „Гена 

Димитрова”. 
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Военни окръжия 

Важни събития и годишнини 

Бургас 

На 14 декември във фоайето на Военен Клуб – Бургас се проведе 

благотворителен коледен базар за набиране на средства за 

фондация "Деца на Българската армия". Базарът се организира от 

флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС, съвместно с 

военните формирования от Бургаски гарнизон и Военен клуб – 

Бургас. 

Военно окръжие II степен-Бургас също взе участие в 

благотворителния коледен базар, като артикулите бяха 

изработени в дните преди базара, лично от военнослужещите и 

цивилните служители на окръжието. 

Представители на военното окръжие 

във Военен Клуб – Бургас бяха ц. сл. 

Марина Янгьозова, ц. сл. Цонка Дучева, 

ц. сл. Хрусанка Пехливанова и ц. сл. 

Христина Ончева. Благодарение на 

професионалните действия при 

изработката и представянето на 

артикулите от цивилните служителки на 

Военно окръжие II степен-Бургас, беше събрана сумата от  245 лева, които 

бяха добавени в общата кутия за събиране на средства от заместник-

началника на Военно окръжие II степен-Бургас – майор Йордан Йорданов. 

Събраните средства от благотворителния коледен базар бяха предоставени 

на децата на военнослужещи, загинали при изпълнение на служебния си 

дълг, чрез фондация "Деца на Българската армия". 
 

Русе 

 Панихида, по повод 15-та годишнина от атентата срещу българската база в Кербала, Ирак се състоя 

на 27 декември 2018 г. на гробищния парк в Русе.   

По време на възпоменателната церемонията беше отдадена почит към паметта на офицерския 

кандидат от гр. Русе Антон Петров и четиримата български военнослужещи, изгубили живота си в 

Кербала на 27 декември 2003 г. при изпълнение на служебния си дълг: майор Георги Качорин, 

старши лейтенант Николай Саръев, офицерски кандидат 

Иван Инджов и офицерски кандидат Свилен Киров.  

Слова произнесоха командирът на 68 бригада „Специални 

сили“ бригаден генерал Явор Матеев и заместник 

областният управител на област Русе Валентин Колев. 

Възпоменателни адреси, венци и цветя бяха поднесени 

още от името на вицепремиера и министър на отбраната 

Красимир Каракачанов, началника на отбраната генерал 

Андрей Боцев, командира на 68 бригада „Специални 

сили“ бригаден генерал Явор Матеев, началника на 

Военно окръжие-Русе полковник Цанко Недев, заместник-

началника на Военно окръжие-Русе майор Васил Петров, 

командира на военно формирование 32420-Русе майор 

Павлин Илиев, областния управител на област Русе Галин Григоров, кмета на Русе Пламен 

Стоилов, бойци от специалните части.  

Панихидата беше отслужена от свещеници от Русенската митрополия. 
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Военни окръжия 

Спортно-възстановителни мероприятия 

Връзки с органите на централната и местната власт  

Добрич 

На 17 декември 2018 г. по покана на кмета на община Крушари Добри 

Стефанов, майор Генади Генов – заместник-началник  на  Военно окръжие 

ІІ степен-Добрич, той и началник на сектор ВОКНА присъства на   

официалното откриване на граничния контролно-пропускателен пункт 

Крушари-Добромир. 

Пунктът е изграден по ОП „Трансгранично сътрудничество” 2007-2012. 

Откриването му е в изпълнение на подписаното през 2012 г. 

междуправителствено споразумение с Румъния за откриване на два нови 

ГКПП. 

На откриването присъстваха областният управител Красимир Кирилов, 

зам.-областният управител Красимир Николов, директорът на Главна 

дирекция „Гранична полиция" главен комисар Светлан Кичиков и други. 

Видин 

На 10 декември 2018 г. цивилният служител Николай Викторов Николов – 

експерт в офис за военен отчет в община Кула участва в освещаване на 

обновения паметник на загиналите в Първата световна война офицери от 

15-ти Ломски полк в с. Големаново –  община Кула. Паметникът е 

ремонтиран със средства, отпуснати от Министерство на отбраната.  

Гости на събитието бяха народни представители и кметове на общините 

Кула,  Ружинци и Бойница,  както и представители от патриотичен клуб 

„Бдинци” в гр. Видин. 
 

На 20 декември 2018 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Видин и 

цивилният служител Клавдия Асенова Кирилова присъстваха на 

Конференция по отчитане дейността на Съюза на ветераните от войните. 

Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации  

в областта на сигурността и отбраната 

Обучения и семинари 

От 17 до 19 декември 2018 г. в гр. Варна се проведе семинар на началника на Централно военно 

окръжие с началниците на Военни окръжия I и II степен. 
 

Кюстендил 

В периода от 10 до 13 декември 2018 г. цивилен служител Людмила Василева Митрева взе участие 

в курс за обучение по работа с модули „Отчет на ресурсите от резерва и „Кандидати от АСУ на ЧР” 

в град София. 

Пазарджик 

На 7 декември 2018 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик участва в откриването 

на паметник на военния кореспондент в град Пазарджик. 

Продължава от стр. 2 
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Военни окръжия 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 

Враца 

На 4 декември 2018 г. беше организирано и проведено 

единно комплексно занятие с учениците от девети клас 

на ПАГ „Никола Йонков Вапцаров”- гр. Бяла Слатина. 

Занятията се проведоха във в.ф. 22160 – гр. Плевен при 

създадена отлична организация за работа.  

В началото учениците, заедно с класните си 

ръководители и експерта в офис за военен отчет в 

община Бяла Слатина, присъстваха на презентация, 

изнесена от майор Илиян Илиев, заместник – началник на 

Военно окръжие ІІ степен-Враца, той и началник на 

сектор „ВОКНА”, посветена на деня на отворени врати. 

След това преминаха през учебни центрове, където се 

запознаха с щатното въоръжение, снаряжение и техника на военното формирование. 

 

Посетен бе и регионалния военноисторически музей – Плевен, където беше изнесена беседа пред 

учениците от служителя на музея. 

Кюстендил 

В изпълнение на План за дейността на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил през месец декември 

2018 г. и с цел повишаване физическата и психическата издръжливост, сплотяване на колектива и 

мотивиране на личния състав за изпълнение на задачите в екип в периода 13-15 декември 2018 г. се 

проведе пеши марш до град Петрич. 

Пеши марш 

Наградени служители 

Русе 

Със заповед на началника на Централно военно окръжие № РД-666/04.12.2018 г., за постигнати 

високи резултати при изпълнение на служебните си задължения, за проявен професионализъм, 

усърдие, инициативност и отговорност, с предметна награда „Плакет на Централно военно 

окръжие” е награден цивилен служител Милена Маринова-Христова, старши експерт във Военно 

окръжие І степен-Русе. 


