ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Централно военно окръжие

Брой 02/ 2022 г.

Национални и регионални празници
Плевен
На 19.02.2022 г., се навършиха 149 години от
гибелта на Апостола на свободата. Жителите и гостите на град Плевен се поклониха пред паметта и делото на Васил Левски, отдавайки почит пред неговия
паметник в центъра на града. Именно в гр. Плевен,
през 1869 г. Апостолът създава първия революционен комитет в България. Своята признателност към
един от най-светлите и чисти образи в националната
ни история засвидетелстваха десетки плевенчани,
като пред паметника най-много бяха децата.
Ритуалът започна с отдаване на военни почести
от представителна смесена рота от военнослужещи от Плевенския гарнизон, след което панахида отслужиха свещеници от плевенските православни храмове. За безсмъртното дело на
Левски припомниха в словата си кметът Георг Спартански и областният управител Иван Янчев. Есе за националния герой прочете Полина Атанасова, ученичка в 12 -ти клас на Математическата гимназия в града.
Пред паметника на Апостола на свободата бяха още народни представители, заместник-областният управител Виолета Иеремиева, общински съветници от състава на Общински
съвет – Плевен, представители на ръководството на община Плевен, Военен клуб – Плевен,
бригаден генерал Юлиян Радойски - началник на ВВВУ „Георги Бенковски“, представители
на патриотични организации и културни институции. Почит отдаде и лейтенант Траян Минчев – представител на Военно окръжие I степен – Плевен. Присъстваха и участници в националния поход
„По стъпките на Апостола“, които всяка година тръгват от Плевен, минават през Балкана и стигат до родното място на Левски. Град Плевен отдаде почит пред
героя с поклон и минута мълчание, след което общинският духов оркестър изпълни химна на Република
България. Много представители на различни организации и граждани поднесоха венци и цветя пред паметника на Васил Левски.
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Ловеч
На 18.02.2022 г., по повод 149 години от гибелта на Васил Левски пред паметника на Апостола
на свободата в град Ловеч се проведе гражданско поклонение с военен ритуал. Официални гости бяха вицепрезидентът на Република България - Илияна Йотова, министърът на отбраната Стефан Янев, народни
представители, областният управител - Виктор Стойчев, началникът на ВВВУ „Г. Бенковски”- Долна
Митрополия, бригаден генерал Юлиян Радойски, началникът на НВУ „Васил Левски” - бригаден генерал Иван Маламов, полковник Иван Вълев
– представител на Единния център за начална подготовка-Плевен, командири/началници на
военни формирования от гарнизон Ловеч (сред които бе и началникът на Военно окръжие II
степен – Ловеч подполковник Красимир Костов), представители на духовенството, на различни институции, както и много граждани.
„В тефтерчето на Левски има огромна и чиста любов към Отечеството и затова днес за
него трябва да говорим обикновено, с нашите си собствени думи”, подчерта в словото си
вицепрезидентът Илияна Йотова. Венци и цветя на признателност и почит поднесоха официалните гости, представителите на различните институции и организации, както и много граждани.
Габрово
На 19.02.2022 г., във връзка с отбелязване 149
години от гибелта на Васил Левски, военнослужещите и цивилните служители от Военно окръжие II
степен – Габрово се включиха във възпоменателна
церемония, която се проведе пред паметната морена
на Апостола, в градинката до регионална библиотека „Априлов-Палаузов”. Майор Георги Георгиев и
капитан
Николай
Николов
поднесоха
цветя от името на личния състав на военното окръжие с което бе изразена признателност към делото и
заветите на Левски. Слово за делото на Апостола изнесе Веселин Лазаров – уредник в Националния музей на образованието, а представители на габровския
клон на НД „Традиция” организираха почетен караул.
Русе
Стотици признателни русенци, сред които и десетки деца, сведоха глави и почетоха
паметта на Апостола на свободата. Това се случи на 19.02.2022 г. по време на организираната
съвместна церемония между областната администрация и общината на град Русе. Ритуалът
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се състоя пред открития през 2020-та година паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците в града и започна с приемане на почетния
караул от командира на в. ф. 32420 – Русе и началник на гарнизона - подполковник Павлин
Илиев. След това прозвуча стихотворението
„Следите на Апостола“ от Дамян Дамянов, а
присъстващите имаха възможността да чуят
стихотворенията „Обесването на Васил Левски“ в изпълнение на 13-годишната Михаела Борисова и „Песен за Апостола“, изпълнена от
11-годишния Константин Борисов.
Слова произнесоха кметът Пенчо Милков, областният управител Анатоли Станев и
председателят на общинския съвет Иво Пазарджиев. Заупокойна молитва в памет на Васил
Левски и благодарствен молебен бяха отслужени от свещеници от Русенската Света митрополия. На церемонията присъстваха и заместник-кметовете на община Русе, заместник-областният управител - Людмил Христов, началникът и замаместник-началникът на Военно окръжие І степен – Русе - полковник Цанко Недев и подполковник Васил Петров, младши експертът в отделение „Набиране на кандидати и адаптация” - капитан Мариета Христова, народни представители, общински съветници, представители на Инициативния комитет по изграждането на паметника на Левски, представители на държавни и местни институции, училища, патриотични организации, граждани. Паметникът на Васил Левски в Русе е висок 4,20
метра. Изграждането му възлиза на около 150 000 лева, като средствата за това са събрани
изцяло от дарения.
На 20.02.1878 г., град Русе е освободен
от оковите на османското иго, като за пръв губернатор на Русчушката губерния бил назначен Алексей Александрович Тимофеев, а за
негов секретар – писателят Иван Вазов. На
20.02.2022 г., стотици русенци се събраха в
Пантеона на възрожденците по случай 144-тата
годишнина от освобождението на града. Тържествената церемония започна със запалване
на ритуалния огън. Встъпително слово произнесе професор Николай Ненов, директор на
Регионалния исторически музей.
Свещеници от Русенската Света Митрополия отслужиха благодарствен молебен за извоюваната свобода, а общинският духов оркестър изпълни тържествени маршове. В знак на
признателност към героите, венци и цветя пред Вечния огън бяха поднесени от кмета на община Русе - Пенчо Милков, областния управител Анатоли Станев, председателя на общинския съвет Иво Пазарджиев, началникът и заместник-началникът на Военно окръжие І степен
– Русе - полковник Цанко Недев и подполковник Васил Петров, младши експертът в отделение „Набиране на кандидати и адаптация” - капитан Мариета Христова, представители на
институции и политически партии, както и много граждани.
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Поморие
На 07.02.2022 г., в град Поморие се честваха
144 години от освобождението на града. С почит
към героите, дали живота си за свободата ни, отец
Яни – свещеник при храм „Свето Рождество Богородично” отслужи благодарствен молебен под
музикалния съпровод на дамски хор „Благовестие“ с диригент Йорданка Туджарова. За историческите събития преди 144 години разказа Анелия
Григорова – уредник в Исторически музей Поморие, с призив да помним и уважаваме хората дали
живота си за свободата на своя народ.
Пред паметните плочи на участниците в Освободителната война, венци и цветя в знак
на признателност бяха поднесени от заместник-кмета на община Поморие - Янчо Илиев,
председателя на общинския съвет - Адам Адамов, общински съветници, почетния гражданин
на Поморие - Теодоси Гуджуков, експерта в офис за военен отчет в общини Поморие и Несебър - цивилен служител Красимир Костов, общественици и много граждани.
Важни събития и годишнини
Велико Търново
На 25.02.2022 г., началникът на Централно военно окръжие - полковник Георги
Петков, началникът на Военно окръжие II степен – Велико Търново - подполковник Веселин Тинков и представителят на Военно окръжие I степен - Стара Загора - старши лейтенант Даниела Георгиева присъстваха на тържествения ритуал за полагане на военна
клетва от първия випуск военнослужещи на
срочна служба в доброволния резерв от Националния военен университет „Васил Левски“.
Тържественият строй бе приет от началника на военния университет бригаден генерал
Иван Маламов. „Полагането на военна клетва е
стара и свята воинска традиция, символизираща
преданост, дълг и чест. Тя води началото си от
онази далечна и паметна година, когато конниците
на Аспарух преминават Дунава и се заклеват тази
земя да бъде завинаги българска“........ отбеляза полковник Георги Петков. От името на резервистите,
положили клетва, говори редник Илиян Влайчев:
„Всички ние дълбоко осъзнаваме дълга си пред родината. Ние ще служим вярно и всеотдайно на българския народ“, сподели редникът.
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Шумен
На 23.02.2022 г., военна клетва положиха резервистите, които се обучават във факултет „Артилерия,
ПВО и КИС“ на Националния военен университет „Васил Левски“. Тържествената церемония се проведе пред
сградата на община Шумен и на нея присъстваха началникът на НВУ - бригаден генерал Иван Маламов, началникът на Централно военно окръжие полковник Георги
Петков, областният управител - Владимир Йолов, кметът на община Шумен - Любомир Христов, председателят на общинския съвет - Ася Аспарухова, близки и приятели на военнослужещите.
Двадесет и седем български граждани, които
избраха срочната служба в доброволния резерв на
Българската армия, преминават обучението си във
факултета на НВУ в град Шумен за придобиване на
военна квалификация. Те вече завършиха първия
етап, който беше начална военна подготовка. Предстоят им още два месеца специализирана военна
подготовка, след която ще получат и необходимата
квалификация. Доброволната военна служба ще завърши с три месеца колективна подготовка.
Хасково
Експертите от Военно окръжие II степен – Хасково, Ангел Димов и Дарина Вълчева
участваха в инициативата „Ден на отворените врати”, проведена във военно формирование
52740 - Хасково, в рамките на тържествата по повод 20 години от създаването на 31 -ви механизиран батальон.
Стотици ученици и граждани се запознаха отблизо с изложените в двора на формированието образци на техника и въоръжение. На всички тях бяха раздадени брошури, разясняващи
сроковете и условията за кандидатстване във висшите военни училища и актуалните конкурси за набиране на кандидати за военна служба в редиците на Българската армия.
Гост на събитието бе и началникът на Военно окръжие II степен – Хасково подполковник Петър Петков. В своя поздравителен адрес до командира и личния състав на военното
формирование, подполковник Петков пожела здраве, благоденствие и професионални успехи.
Връзки с органите на централната и местната власт
Плевен
На 22.02.2022 г., началникът на Военно окръжие I
степен – Плевен, полковник Иван Иванов и началникът
на сектор в същото военно окръжие, майор Недко Неделчев проведоха първа работна среща с областния управител на област Плевен - Иван Янчев. Полковник Иванов
запозна господин Янчев със задълженията му по чл. 20 от
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, касаещ воденето на военния отчет на българските
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граждани и техниката, осигуряване на оповестяването и доставянето на запасни и техниказапас, в съответствие с дейностите и задачите, определени с акт на Министерския съвет. По
време на работната среща, полковник Иванов запозна областния управител с дейността на
военното окръжие и най-належащите за него проблемни въпроси. Началникът на военното
окръжия подари на господин Янчев книгата, „140 години военни окръжия“, издадена от Централно военно окръжие.
Силистра
Началникът на Военно окръжие II степен – Силистра връчи на директора на Регионален
исторически музей – Силистра, господин Николай Тодоров снимки от първите свободни парламентарни избори, проведени в града на 10.06.1990 година.
Велико Търново
На 02.02.2022 г., ръководството и личният състав на
Военно окръжие II степен – Велико Търново присъстваха на
откриване на изложба под надслов „Когато момчето става
мъж”, организирана от регионалния исторически музей във
Велико Търново. Автор на експозицията, чието подзаглавие
е „Казармата през „ОНЕЗИ“ 45 години“ е уредникът от музея д-р Илия Вълев, който изследва наборната военна
служба от няколко години насам. Изложбата е военно-историческа и етноложка, с любопитни исторически факти,
свързани с българската армия
и проследява вътрешно-казармения всекидневен живот на войниците, обичаите и ритуалите им. Във временната експозиция,
която бе разположена в музея „Възраждане и Учредително събрание“ е ситуирана и сбирка от автентични предмети - униформи, знаци и емблеми на видове и родове войски, войнишко
снаряжение и оръжие, лични вещи, информативни документи и
интересни фотографии. Изложбата е под егидата и с финансовата подкрепа на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - Министерството на отбраната.
Взаимодействие с военни формирование и структури
Пловдив
На 22.02.2022 г., ветеранът д-р Радослав Димитров Костов отпразнува своята 100 годишнина. Той бе поздравен лично от началника на Военно окръжие I степен – Пловдив полковник Стефан Паскалев и председателя на областния управителен съвет на СВВБ-Пловдив - Атанас Хаджиев. На юбиляра бе връчена грамота от министъра на отбраната и няколко
поздравителни адреси. Доктор Костов е роден на 22.02.1922 г. в с. Пордим, област Плевен.
Завършва гимназия в град Плевен и на 15.09.1941 г. постъпва като войник в първа рота на
Шеста инженерна дружина. На 18.09.1944 г. заминава на фронта. Неговата част преминава
през Косово поле, Ниш и Пирот.
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На 21.12.1944 г. се уволнява и е приет за студент по икономика в гр. Свищов. Поради
липса на средства прекъсва обучението си и започва да работи на различни места за да събира
средства, необходими за продължаване на образованието си. На следващата година решава
да учи медицина и е приет в медицинският университет в град София. След завършването си
през 1953 г. е назначен като участъков лекар в с. Раяновци,
Видинско - непосредствено до границата ни със Сърбия,
където работи четири години. След това е преместен пак
като участъков лекар в село Макреш и отговаря за здравето
на жителите от няколко съседни села.
През 1985 г. се пенсионира и се премества да работи
като лекар в с. Секулово, Силистренско. От 1996 година се
премества да живее в с. Брестовица обл. Пловдив и пак
продължава да лекува хора от селото, въпреки че и той има
проблеми с краката си – страда от болестта на Бюргер. Доктор Димитров, както го наричат всички в селото, има две
деца Емилия и Димитър, четири внука и четири правнука.
Ловеч
На 10.02.2022 г. началникът на Военно окръжие II
степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов, проведе
среща със старши експерт Николай Василев, завеждащ
военен клуб-Ловеч. На срещата бяха обсъдени предстоящи военно-патриотични мероприятия, провеждани от
клуба с участието на военното окръжие, информационнорекламните кампании на военното окръжие за набиране
на кандидат-курсанти, кандидати за военна служба и за
срочна служба в доброволния резерв, съдействие за които
може да окаже военния клуб.
Назначаване и освобождаване на военнослужещи
София
Считано от 03.02.2022 г., със заповед на министъра на отбраната, договорът за военна служба на майор
Жоро Цветанов Томов – началник на сектор ,,Военен отчет и комплектуване на резерва на въоръжените сили” във Военно окръжие I степен – София беше прекратен и
същият е зачислен в запаса.
От името на началника на Централно
военно окръжие, началникът на Военно окръжие I степен – София, полковник Павлин
Велков връчи на майор Томов предметна
награда „Почетен кортик на Централно военно окръжие в луксозна
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кутия“. Ръководството и личния състав на Военно окръжие I степен – София благодарят на
майор Жоро Цветанов Томов, че е изпълнявал служебните си задължения професионално,
отговорно и всеотдайно. Пожелаваме му още дълги години благоденствие, хармония и късмет
в бъдещи начинания.
Шумен
Експертът в сектор „Военен отчет,
комплектуване, набиране и адаптация”
на Военно окръжие II степен – Шумен,
цивилен служител Валентин Великов
беше награден с поздравителен адрес и
предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие“ по повод освобождаването му от длъжност и предстоящо пенсиониране. За принос към националната сигурност, съхраняване славата
и традициите на ракетните войски и артилерията, господин Великов получи
грамота и от клуб „Ракетни войски и артилерия – Олимпий Панов”. Наградите бяха връчени от началника на Военно окръжие II
степен – Шумен в присъствието на личния състав на окръжието. Валентин Великов работи в
органите по военен отчет в област Шумен като цивилен служител от месец септември 1995 г.
По време на дългогодишната си трудова дейност същият е заемал различни длъжности - инспектор в РВУ – Шумен, старши специалист, младши експерт в областен военен отдел – Шумен, старши експерт и експерт в сектор „ВОКНА”.
Всички военнослужещи и цивилни служители изпратиха своя колега с благодарност за
съвместната работа и пожелания за здраве и заслужена почивка.
Силистра
След дълги години работа във Военно окръжие II степен – Силистра и придобито право на пенсия, цивилен служител Тодор Чешмеджиев – оперативен дежурен във военното окръжие се пенсионира.
Личният състав на Военно окръжие II степен – Силистра му пожелава
още дълги години благоденствие, хармония и късмет.

Обучения, семинари и стажове
Варна
На 07.02.2022 г., представители от Военно окръжие I степен – Варна и военно формирование 52860 – Кичево, проведоха съвместно практическо занятие на тема „Доставяне на ресурси от запаса в пункта за приемане на запас“.
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В занятието взеха участие, заместник-началникът на Военно окръжие I степен – Варна,
подполковник Людмил Маринов, служители по
военния отчет от окръжието и военнослужещи
от военното формирование, участващи в работата на пункта за приемане на запас.
Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и военните окръжия в
медиите
Централното военно окръжие
На 20.02.2022 г., началникът на Централното военно окръжие - полковник Георги Петков беше гост в предаването „bTV Репортерите“ на тема „Професия Войник“.
„Мисля, че бъдещето на институции като Българската армия е в ръцете на всички
младежи и девойки, които идват след нас, на тези, които имат амбицията да постъпват в
армията, да се развиват, да израстват в кариерата и да повеждат след себе си по-младите
хора“, казва полковник Петков. Цялото предаване може да видите: тук.
Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение
във висшите военни училища
Велико Търново
В Националния военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново беше подреден
информационен щанд на Централно военно окръжие. Служителите от военното окръжие в
града, под ръководството на майор Деян Димитров – началник на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация”, бяха предоставили плакати и брошури, касаещи набирането на кандидати за военна служба. Гражданите и гостите, дошли в университета се отбиваха за информация, четейки посланията на плакатите „Бъди войник! Стани един от нас!” и
„Родолюбец е завет – ела в редовете на Българската армия!”
Осъществяване на прехода на освободените от военна служба
Стара Загора
Представители на Военно окръжие I степен – Стара Загора взеха участие в планираните
групови информационни беседи, проведени на 10.02.2022 г. с военнослужещите от военните
формирования 24150, 54230 и 54140 от град Стара Загора. Беседите се проведоха в изпълнение на дейностите по социалната адаптация на военнослужещите и графика за провеждане на
групови информационни беседи за 2022 г., касаещи правата, условията и реда за участие в
дейностите за адаптация при освобождаване от военна служба.
Присъстващите на беседите военнослужещи бяха запознати с възможностите, които
предоставя „Наредба № Н-29/12.11.2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба“ и заповед № ОХ14/07.01.2022 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на максималния размер на
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средствата за обучение в квалификационни курсове през 2022 година. Активно участие в посочените дейности взе цивилен служител Димитър Стойчев Кодажаманов – старши експерт
в сектор „Личен състав, набиране на кандидати и адаптация”.
Други
Силистра
Много граждани проявиха интерес към първия етап
„Начална военна подготовка” от обучението за срочна
служба в доброволния резерв, проведено във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ „Васил Левски”. По време
на обучението и полагането на финалните изпити се отличиха няколко младежи - Тереза Пламенова Драгостинова,
Сердар Али Байрям и Иван Пламенов Иванов. На
24.02.2022 г., по време на ритуала по полагане на военна
клетва и тримата силистренци заедно със своите колеги се
врекоха във вярна служба към народ и Родина. В комплект
обучението им продължава и в следващ етап – специална военна подготовка.
„Гордостта на мама” – с тези думи и
сълзи на очи Даниела Драгостинова посрещна своята дъщеря Тереза Драгостинова,
току що преминала под знамето и изрекла
заветното „Заклех се!”.
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