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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 03/ 2022 г. 

 

 
Русе  

 

На 3-ти март 2022 г., България празнува 

144 години от Освобождението си. На тази  

дата през далечната 1878 година в градчето Сан 

Стефано, днешен Йешилкьой, предградие на 

Истанбул, е подписан мирен договор между 

Русия и Османската империя. С него се слага 

край на Руско-турската освободителна война и 

се създава отново българската държава след 

близо петвековно османско владичество. От 

1888 година 3-ти март се празнува като Ден на 

Освобождението на България. Еднократно, като 

официален празник, денят е отбелязан през 1978 година по повод 100-годишнината от 

светлата дата. Десет години по-късно той става официален празник, а с решение на 

Великото Народно събрание от 5-ти март 1990 година датата е обявена за Национален 

празник. 

Санстефанският мирен договор е подписан на 3-ти март (19 февруари стар стил). Тази 

дата не е избрана случайно. Тя съвпада с коронацията на Александър ІІ през 1855 година и 

освобождаването на крепостните селяни в Русия през 1861 година, за което руският 

император получава прозвището Освободител. Договорът е прелиминарен – т. е. 

предварителен, и подлежи на одобрението на останалите Велики сили. Според него, 

освободена България е автономно, трибутарно (плащащо данък), васално княжество със 

свое народно правителство и войска. Площта му е над 170 000 кв. км. Със Санстефанския 

мирен договор България възкръсва отново на картата на Европа, като нейното население 

наброява 4 800 000 души. 

Според историците сред най-важните резултати на Санстефанския договор е, че той 

създава един идеал, който е в основата, както на големите успехи, така и на националните 

катастрофи за българската държавност след 1878 година. Англия и Австро-Унгария се 

обявяват против Санстефанския договор. По тяхна инициатива той е ревизиран и заменен с 

Берлинския договор през юли 1878 година. По силата на неговите клаузи България е 

разделена на пет части –  Северна България и Софийския санджак формират васалното 

Княжество България, което плаща ежегоден данък на турския султан, има своя милиция и се 

ръководи от княз, избиран от народа, но със съгласието на Великите сили и султана; земите 

между Стара планина и Родопите се обособяват в отделна автономна област с име Източна 

Румелия, управлявана от генерал-губернатор, назначаван от Високата порта; Македония и 

Одринско остават в пределите на Османската империя под пряката власт на султана; 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 
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градовете Пирот и Враня се предават на Сърбия, а Румъния получава Северна Добруджа. 

На 3-ти март 2022 г., пред паметника 

на Свободата в гр. Русе се проведе  

тържествената церемония по случай 

Националния празник на България. Тя 

започна с празнично шествие по 

централната улица на града, в което 

ученици от всички русенски училища 

понесоха 80-метров национален 

трибагреник. Съпровождани от Общинския 

духов оркестър, участниците в шествието 

стигнаха до площад „Свобода“, където малката Ема Велчева от Детска вокална група 

„Слънце“ изпълни националния химн. Церемонията  продължи с приемане на почетния 

караул и поднасяне на венци и цветя. Свещеници от русенската епархия произнесоха 

заупокойна молитва и благодарствен молебен за падналите за Освобождението на родината.  

Празнично слово произнесе областния управител Анатоли Станев: „Дързък и 

непреклонен е българският дух, а непримиримостта му с тиранията и потисничеството е 

пример за единството и смелостта на нашия народ. Днес отново свеждаме глава пред 

доблестта на тези, които извоюваха свободата на България, но не оставаме безучастни към 

сложното време, в което живеем! Наш дълг е да съхраним националното достойнство и да 

помним през какво сме преминали! Наше е и задължението да продължим съграждането на 

Отечеството, да обединим усилията си и да сбъднем идеала за истински свободна и 

справедлива България. Нужни са ни вяра, кураж и усилия – „дела трябват, а не думи“. На 

събитието присъстваха кметът на Русе Пенчо Милков, председателят на Общинския съвет 

Иво Пазарджиев,  представители на Община Гюргево, народни представители от Русе. Сред 

официалните гости беше и началникът на Военно окръжие І степен - Русе полковник Цанко 

Недев. 

 

град Бяла, област Русе 

 

В навечерието на 03.03.2022 г., с 

тържествена заря-проверка, признателното 

население на град Бяла, област Русе, чества 

145 години от освобождението на града и 144 

години от Освобождението на България. Бяла е 

второто по-голямо българско селище след 

Свищов, което бива освободено от османското 

владичество. В града пребивава близо месец 

главната руска императорска квартира, като 

същевременно са настанени и ред тилови 

учреждения. Още през лятото на 1877 г., Бяла 

се очертава като главен опорен пункт на Русчушкия отряд и запазва това си значение до 

зимата. Именно поради този факт, тя се приема и за първата столица на новоосвободената 

българска земя. Именно в Бяла, българският княз Александър I Батенберг получава първия 

си войнишки кръст „За храброст“. 

Церемонията се проведе късно вечерта на 2-ри март, като започна с поднасяне на венци 

и цветя и проверка на почетния караул на роти от Националния военен университет „Васил 

Левски“ във Велико Търново. По случай празника, областният управител на Русе Анатоли 

Станев поздрави кмета на гр. Бяла Димитър Славов, гражданите и гостите, като отбеляза, че 
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свободата е изконна ценност и най-висша цел на всяко общество. Сред официалните гости 

бяха още началникът и зам.-началниците на Националния военен университет „Васил 

Левски“ бригаден генерал Иван Маламов, полковник инженер Eвгени Пенчев и полковник 

доцент д-р инж. Николай Урумов, началникът на Военно окръжие І степен - Русе полковник 

Цанко Недев, Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум, кметовете на 

съседните градове Борово, Две могили и Ценово съответно Валентин Панайотов, Божидар 

Борисов и Петър Петров. 

 

Стара Загора 

 

На 03.03.2022 г., началникът на Военно окръжие 

I степен – Стара Загора, полковник Димитър Матев 

взе участие в мероприятията от празничната програма 

в гарнизон Стара Загора, по отбелязване на 

националния празник на Република България – 3-ти 

март. Пpeд cгpaдaтa нa Oбщина Стара Загора ce състоя 

ритуал зa издигане нa Haциoнaлнoтo знаме нa 

Peпyблиĸa Бългapия. Едновременно бяха положени 

вeнци и цвeтя пpeд пaмeтницитe, пocвeтeни нa 

оcвoбoждeниeтo нa Cтapa Зaгopa - Паметник 

„Защитниците на Стара Загора”, Мавзолей–костница 

„19 юлий 1877”, Паметник на Трета опълченска дружина и подп. Калитин, Паметник на 

загиналите войни в Джуранлийския бой, Паметник на загиналите във войните старозагорци, 

Паметник на Старозагорското въстание. 

 

Плевен 

 

В град Плевен, на 03.03.2022 г., с тържествен ритуал на площад „Възраждане” пред 

параклис-мавзолей „Свети Георги Победоносец”, бяха чествани 144 години от 

освобождението на България от османско иго.  

Площадът  бе изпълнен с граждани и гости на града. Официални гости на събитието 

бяха, проф. Румен Гечев, Иван Манев, Илиян Йончев, Марио Рангелов, Валери Лачовски, 

министър Радостин Василев, областния управител Иван Янчев, зам.- областен управител 

Виолета Иеремиева, председателя на ОбС – Плевен – 

Мартин Митев, кметът на Плевен Георг Спартански, 

общински съветници, представители на граждански 

сдружения и НПО, ръководители на плевенски 

културни институции и много гости от други страни. 

Във възпоменателния ритуал участваха военнослужещи 

и цивилни служители от всички военни формирования 

на Плевенския гарнизон. Военно окръжие – Плевен 

беше представено от лейтенант Траян Минчев. 

Началото на ритуала бе поставено с приемане строя на 

почетния караул от началника на Плевенския гарнизон, 

бригаден генерал Юлиян Радойски. Издигнато беше 

знамето на Република България под звуците на химна 

„Мила, Родино”.  Панихида за загиналите край Плевен 

во̀йни по време на Руско-турската война, отслужиха 

свещенослужители. Точно в 12:00 часа, зазвъняха 
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камбаните на всички плевенски храмове. 

Слово по повод 3-ти март произнесе кметът на Плевен Георг Спартански. Той 

направи кратък исторически преглед на създаването на България като държава и нейното 

утвърждаване през различни исторически периоди. Припомни какво сме дали на 

славянските земи – азбука, писмено слово, книги и най-важното – онзи несломим дух,  

който е помогнал на българите да преживеят 500 годишно робство. След словото на кмета 

Георг Спартански бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност. 

Всички военнослужещи, включили се в ритуала пред параклис-мавзолей „Свети 

Георги Победоносец”, се отправиха към паметника „Майка България“, на който също 

поднесоха цветя, а през Скобелевия парк достигнаха до Панорама „Плевенска епопея-1877“. 

 

Търговище 

 

Националният празник 3-ти март бе отбелязан в 

Търговище с молебен за здравето и просперитета на 

българския народ в храм „Свети Иван Рилски“. По-късно 

с поход по   маршрут в парк „Борово око“ с рима, в 

поетични строфи, с цветовете на трибагреника деца и 

възрастни редяха едни от 

най-зареждащите с 

патриотизъм 

стихотворения от 

българската литература. 

А с цвете в ръка или венец, представители на държавната и 

местната власт, Военно окръжие II степен – Търговище, 

политически партии, неправителствени организации и 

граждани отдадоха почит към загиналите за свободата на 

България пред Паметника на българо-руската дружба. 

  

 

Ловеч 

 

На 03.03.2022 г., подполковник Красимир 

Костов, началник на Военно окръжие II степен – 

Ловеч, участва в гражданско поклонение и тържествен 

военен ритуал по полагане на венци и цветя пред 

паметника на Тодор Кирков в Ловеч по случай 

националния празник на България –  3-ти март. Сред 

официалните лица бяха Ловчанският митрополит 

Гавриил, народният представител Вяра Йорданова и 

областният управител Виктор Стойчев. На тържествата 

присъстваха представители на духовенството, 

институции и много граждани. 

 

Ямбол 

 

Община Ямбол почете 3-ти март – Националния празник на Република България с 

традиционна церемония с участието на почетен караул от гарнизон Ямбол, Негово 

Високопреподобие архимандрит Димитрий и Духовия оркестър при народно читалище 
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„Съгласие – 1862”. След церемонията пред 

сградата на община Ямбол се проведе шествие с 

официални лица – кметът на община Ямбол 

Валентин Ревански, зам.-кмета на община Ямбол 

Енчо Керязов, председателя на Общински съвет - 

Ямбол Антон Шиков, областния управител на 

област Ямбол Васил Александров, началника на 

гарнизон Ямбол полковник Милен Димитров, 

началника на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол 

подполковник Валери Христов, командири на 

военни формирования, общински съветници и граждани. Празникът завърши на Паметника 

на героите, дали живота си за националното ни Освобождение, където свещениците 

отслужиха заупокойна молитва и бяха поднесени венци и цветя в знак на почит на 

загиналите за свободата на България. 

 

Сливен 

 

На 03.03.2022 г., началникът на Военно 

окръжие ІІ степен – Сливен и част от личния състав, 

присъстваха на тържественото отбелязване на 

Националния празник на Република България - 144 

години от Освобождението на България от османско 

владичество. Церемонията се състоя на площад 

„Хаджи Димитър“ в гр. Сливен и започна с издигане 

на националния флаг на Република България. 

Благодарствена молитва за здраве на българския 

народ отслужи отец Евгений от Катедрален храм 

„Свети Димитър“. Венци и цветя пред паметника на 

Хаджи Димитър и сливенските възрожденци, в знак 

на почит към загиналите за свободата на България, 

положиха представители на местната власт, 

сливенски депутати, военнослужещи, училища, военно-патриотични съюзи, граждански 

сдружения, политически партии, организации, граждани и гости на гр. Сливен. В чест на 

празника в 12:00 часа стартира 57-та лекоатлетическа щафета „Освободител“, в която 

участваха ученици от сливенските училища. По централните улици на гр. Сливен премина 

шествие на мотоциклетисти от мотоклуб „Хайдути“ с развети знамена. Празничният ден 

завърши с фойерверки от Хамам баир. Събитието беше организирано от Община Сливен и 

Центъра за подготовка на специалисти с командир полковник Любомир Вачев. 

 

Благоевград 

 

Емоционално и тържествено 

благоевградската общественост отбеляза 3-ти 

март – Национален празник на Република 

България. Кметът на общината Илко Стоянов 

положи венец и сведе глава в знак на 

признателност пред паметния знак на майор 

Иван Павлович Орлински. Почит към 

националните герои отдаде началникът на 
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Военно окръжие ІІ степен – Благоевград подполковник Петър Митев. Тържествената 

програма продължи в центъра на Благоевград, където военнослужещи от военно 

формирование 26 400 издигнаха националния флаг. Венци и цветя бяха положени пред 

паметника на Гоце Делчев в знак на признателност към всички герои, отдали живота си за 

свободата на България. 

 

Габрово 

На 03.03.2022 г., община Габрово отбеляза Националния 

празник на Република България и 144 години от Освобождението на 

България. Подполковник Кристиян Гранджан и майор Георги 

Георгиев участваха в ритуал по издигане на националното знаме на 

площад „Възраждане” пред община Габрово. В памет на загиналите 

за Освобождението бе отслужена Панихида на братската могила до 

храм „Успение на Св. Богородица”. Офицерите от окръжието 

поднесоха букети в знак на почит към освободителите дали живота 

си за нашата свобода и независимост. 

Навръх националния ни празник – 3-ти 

март камбанен звън огласи свободата на 

България и в град Севлиево. Годишнината 

от освобождението на страната ни от 

османско владичество отбелязаха по вълнуващ начин жителите и 

гостите на града на площад „Свобода“ в центъра на Севлиево. Бяха 

положени цветя пред паметника на свободата. Почит към 

националните герои отдадоха с поднасянето на венец 

подполковник Кристиян Гранджан и ц. сл. Николай Мерджанов – 

експерт в офиса за военен отчет в община Севлиево.  

 

Разград 

 

На 03.03.2022 г., по случай 144 години от  Освобождението на България  от османско 

иго на площад „Възраждане” в гр. Разград се проведе ритуал по полагане на венци пред 

Мавзолей – костница на загиналите руски войни и български опълченци в Руско – Турската 

война 1877 г. – 1878 г. Бяха поднесени венци и цветя от държавни институции, културни и 

образователни институции, обществени организации, други институции и организации, 

включително от Военно окръжие II степен – Разград и много граждани. Военнослужещите и 

цивилните служители от военното окръжие взеха участие в тържественото мероприятие. 

 

Монтана 

  

На 03.03.2022 г., военнослужещите и цивилни 

служители от Военно окръжие II степен – Монтана, 

отпразнуваха 3-ти март – Национален празник на 

Република България. На военнослужещите от Военното 

окръжие беше оказана честта по издигането на 

националния флаг на площад „Жеравица“. От името на 

личния състав на Военно окръжие II степен – Монтана 

бе поднесен и венец на паметника на загиналите във 

войните за национално обединение. 
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 Плевен 

    

   На 16-ти март, преди 109 години, Четвърти пехотен плевенски полк бележи славна 

победа в боевете при Акалан в Балканската война. Тази дата е възприета като празник на 

полка и Плевенския гарнизон. 

 Четвърти пехотен плевенски полк е част от Девета пехотна плевенска дивизия и един 

от първите 8 полка на българската войска, възродила се след Освобождението. От Плевен 

тръгват войниците от четирите пехотни полка на дивизията и един артилерийски полк по 

бойните пътища на Балканската, Първата и Втората световни войни.  

 Водят битки, търпят лишения, побеждават, гинат далеч от родината, за да я има нея – 

Майка България!   

По случай празника командирите и началниците на военни формирования от 

Плевенския гарнизон поднесоха цветя на паметника на 4-ти пехотен Плевенски полк. 

Последва ритуал по отбелязване на славната годишнина пред паметника на 9-та пехотна 

Плевенска дивизия, на площад „Свобода“. В честването взеха участие Представителният 

духов оркестър на ВВС, ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, военно 

формирование 22160 - Плевен, военно формирование 38220 - Плевен, 12 Авиационна база – 

Долна Митрополия и военно-родолюбиви организации. Цветя пред паметниците на героите 

поднесе началника на Военно окръжие – Плевен полковник Иван Иванов. Молебен за здраве 

отслужиха свещеници от плевенските храмове. 

     По случай празника на гарнизон Плевен, за себеотдайност и високи морални качества, 

със заповед на министъра на отбраната беше награден сержант Йордан Йорданов – старши 

специалист във Военно окръжие – Плевен. 

 

 
Стара Загора 

 

На 04.03.2022 г., началникът на Военно окръжие I 

степен – Стара Загора полковник Димитър Матев, взе 

участие в заседание на Областния съвет по сигурност в 

Област Стара Загора. На проведеното заседание, бяха 

обсъдени въпроси по отношение ситуацията с 

бежанците в региона и готовността на Старозагорска 

област за предоставяне на възможности за настаняване 

на бежанци от Украйна. Бе взето решение за създаване 

на координационен център, който да синхронизира и 

обобщава информацията и действията на институциите 

и на общините, а също така, да бъде отворена и телефонна линия в Областна администрация 

– Стара Загора, на която нуждаещите се от съдействие ще могат да задават въпроси и да 

получават информация.  
 

Ловеч 

 

    На 02.03.2022 г., областният управител свика съвета по сигурност, в който участва и 

началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов. Целта на 

заседанието беше да се синхронизира максимално работата на институциите и да се 

конкретизират действията при приемане на граждани на Украйна на територията на областта. 

Важни събития и годишнини  

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Областният управител информира за свършеното 

от администрацията досега. Той запозна 

присъстващите и с единния информационен 

портал в помощ на напускащите Украйна, открит 

от българското правителството. Платформата 

има възможност за подаване на сигнали за помощ 

и евакуация на граждани. 

            Областният управител поиска 

информация от институциите за сигурността и 

защитата на българското население. Всички докладваха, че са прегледали военновременните 

си планове, като увериха, че ситуацията в област Ловеч е спокойна и сигурността на 

българските граждани е гарантирана. 

 

Разград 

 

На 07.03.2022 г., майор Пламена Николова - началник на сектор "ВОКНА" във Военно 

окръжие II степен – Разград, взе участие в областен съвет по сигурност, на който се 

разискваха въпроси по осигуряването на разселените украински граждани на територията на 

Република България. 

 

Монтана 

  

На 21.03.2022 г., в СУ „Димитър Маринов“ – гр. Лом, 

подполковник Илиян Илиев - началник на Военно окръжие II 

степен – Монтана, майор Васил Цурински – зам.- началник на 

Военно окръжие II степен – Монтана, той и началник сектор и 

ц. сл. Петьо Петров – експерт в офиси за военен отчет 

участваха в откриването на кът, посветен на постиженията на 

българската армия и българската история по Национална 

програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята 

на Българската армия“. 

 

 
Велико Търново 

 

На 23.03.2022 г., подполковник Веселин Тинков - началник на Военно окръжие II 

степен – Велико Търново присъства  на отчетно-изборната конференция на Областния съюз 

на ветераните от войните във Велико Търново. Форумът започва с едноминутно мълчание в 

памет на починалите членове на съюза. В него членуват 131- ветерани, потомци и 

съмишленици. Сред делегатите беше и 98-годишният член на Областната организация на 

съюза на ветераните Цено Спасов от гр. Горна Оряховица. „Ще работим за запазването на 

историческата памет и родолюбивото възпитание на младите хора. През тази година 

дейността на организацията ще е под знака на честванията, посветени на 110 години от 

Балканската война” отбеляза преизбраният председател Атанас Величков. Сред гостите бяха 

и началникът на Националния  военен университет „Васил Левски” – бригаден генерал Иван 

Маламов, проф. Михаил Харалампиев – областен председател на Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва, директорът на Държавния военноисторически архив във 

Велико Търново Светлин Радев и зам.-областния управител Огнян Стоянов. Подполковник 

Взаимодействие с военни формирование и структури 
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Тинков връчи поздравителен адрес на председателя на организацията с приветствени думи: 

„Военно окръжие II степен – Велико Търново Ви подкрепя в осъществяването на вашите 

основни цели“. 
 

 
Силистра 

 

Нa 17.03.2022 г., след  34 години работа придоби право на пенсия 

ц. сл. Стоян Пейчев – експерт в ръководството във Военно окръжие II 

степен – Силистра. За постигнати отлични резултати при изпълнение на 

функционалните задължения, безупречна работа, доказани 

професионални и личностни качества, г-н Пейчев беше награден с 

предметна награда от началника на Централно военно окръжие 

полковник Георги Петков с „Почетен кортик в луксозна кутия на 

Централно военно окръжие”. Всички негови колеги изказаха своята 

благодарност за времето на съвместната си работа и му пожелаха дълги 

години да се радва на заслужената почивка. 

 

 
Централно военно окръжие 

 

От 09.03.2022 г. до 11.03.2022 г., се проведе 

семинар на началника на Централно военно окръжие 

на тема: „Адаптиране на структурата на 

въоръжените сили, планирането, подготовката и 

използването им към изискванията на НАТО за 

възпиране и отбрана на Евро-атлантическата зона”. 

В мероприятието взеха участие началниците на 

отделения и сектори от Централно военно окръжие 

и началниците на военни окръжия I и II степен. 

 

Шумен 

 

В дните 24 и 25 март 2022 г., Военен клуб – Шумен бе домакин 

на командирски занятия на началника на Военно окръжие II степен – 

Шумен. Основна тема на занятията беше „Подготовка на Военно 

окръжие ІІ степен – Шумен за изпълнение на задачите през 2022 г. по 

осигуряване комплектуването на формированията в мирно и военно 

време”. 

 По време на занятията под формата на дискусии и лекции бяха 

обсъдени актуални въпроси. Повишен интерес сред присъстващите 

предизвикаха лекциите на г-жа Светла Кръстева - началник отдел 

„Статистически изследвания – Шумен и на гл. ас. д-р Цветелина 

Методиева от ШУ „Епископ Константин Преславски”. Г-жа Кръстева 

представи Демографските и социални процеси в Шуменска област в 

периода 2011 г. – 2020 г., а гл. ас. Методиева обсъди темата „Мигранти и миграционна 

сигурност”. 

За участието си в командирските занятия, гостите получиха благодарствени писма, 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 

Обучения, семинари и стажове 
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връчени от подполковник Георгиев. 

 

Варна 

 

През месец март Военно окръжие I степен – 

Варна проведе съвместни практически занятия с 

военни формирования 32140 - Варна, 26870 – 

Варна и 32300 - Варна от състава на 

военноморските сили на тема „Доставяне на 

ресурси от запаса в пункта за приемане на запас на 

военно формирование“.  

От страна на Военно окръжие I степен – 

Варна в занятията взеха участие зам.-началникът 

подполковник Людмил Маринов, служители по 

военния отчет от окръжието, като и представители 

на окръжието на пункта за приемане на запас също и военнослужещи от съответните 

формирования, участващи в развръщане и работата на пункта. Обсъдени бяха въпроси по 

взаимодействието между окръжието и формированията, по окомплектоването със запасни и 

особености по начините на доставянето им на място. 

 

Разград 

 

На 29.03.2022 г. и 30.03.2022 г., се проведоха командирски занятия на началника на 

Военно окръжие II степен – Разград. В занятията взеха участие военнослужещите и 

цивилните служители от ръководството, сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и 

адаптация” и експертите в офисите за военен отчет в общините. По време на командирските 

занятията бяха разгледани разнообразни теми и въпроси свързани с изпълнение на 

дейностите във военното окръжие при участие в провеждане на мобилизация, дискутираха се 

актуални въпроси, свързани с военния отчет, комплектуването с ресурси от резерва и 

набирането на кандидати за военна служба. Разискваха се въпроси по осигуряването и 

дейността на офисите за военен отчет в общините. 

 

Кърджали 

 

На 30.03.2022 г., Военно окръжие II степен – Кърджали с част от личния състав участва 

в съвместно занятие със Зонално жандармерийско управление – град Кърджали на тема: 

„Комплектуване на военните формирования (структури) със запас-дейност на представителя 

на военното окръжие на пункта за приемане на запас (ППЗ)“. 

Практически бяха отработени дейностите на представителя на военното окръжие, на 

ППЗ и на формированията/структурите по влизане в контакт и създаване на организация за 

работа съвместно с началника на ППЗ, подготовка на работното място на представителя, 

местата за разпределяне на запаса, администриране на запасните и техниката-запас и 

предаването им към ППЗ. 
 

 
Сливен 

 

В периода 23-25.03.2022 г., в административната сграда на Военно окръжие ІІ степен – 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение 

във висшите военни училища 
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Сливен, бяха организирани и проведени 

изнесени изпити с кандидатите за обучение за 

курсанти в НВУ „Васил Левски” – Велико 

Търново, за учебната 2022/2023 г. В резултат на 

рекламно-информационна дейност на 

служителите от Военно окръжие ІІ степен – 

Сливен сред випускниците на средните училища 

в област Сливен, на общообразователния тест, 

теста по чужд език и прегледа за психологична 

пригодност, се явиха 29 младежи и девойки от 

област Сливен. Общо на изнесените изпити на 

НВУ в гр. Сливен се явиха 51 човека, от които 41 

младежи и 10 девойки от областите Сливен, 

Ямбол и Бургас. 

 

 
Кюстендил 

 

На 25.03.2022 г., по покана на 

ръководителите на клуб „Родолюбие“ 

към ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ - 

Кюстендил, госпожа Теодора Дамянова и 

госпожа Жасмина Мицова, 

подполковник Димитър Димитров – 

началник на Военно окръжие II степен – 

Кюстендил изнесе лекция пред 

участниците в клуба. Клуб „Родолюбие“ 

е проект по Национална програма 

„Изучаване и съхраняване на традициите 

и историята на Българската армия“ към 

Министерството на образованието. В 

проекта участват ученици от 9, 10 и 12 

клас. Целта на проекта е изграждането на стабилна ценностна система у подрастващите, в 

която патриотизмът и родолюбието заемат особено място. Проекта е свързан с изследване на 

историческото минало на Българската армия и с патриотичното възпитание. Лекцията беше 

структурирана по три основни въпроса: „История на Българската армия“, „Бойна слава на 13-

ти пехотен Струмски полк във войните за национално обединение“ и „Организация и 

структура на съвременната Българската армия“. Информацията по въпросите беше 

представена пред учениците чрез мултимедия под формата на документален филм и 

презентация. 

 Също така бяха представени и архивни документи като „Лична карта и билет за 

отпуск“ на войник от 13-та пехотна дружина от 1934 г. и топографска карта на Кюстендил от 

началото на 20 век. Представена им беше и книгата „Българските бойни знамена“. Интересът 

на учениците беше голям. В края на лекцията задаваха много интересни въпроси. Беше 

направена обща снимка. 
 

 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 

Осъществяване на прехода на освободените от военна служба 
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Кюстендил 

 

На 14.03.2022 г., беше проведена 

информационна беседа с 

военнослужещите от Военно окръжие ІІ 

степен – Кюстендил. Беседа се проведе в 

изпълнение на дейностите по социална 

адаптация на военнослужещите, 

касаещи правата, условията и реда за 

участие в дейностите на 

военнослужещите при освобождение от 

военна служба.   

Със същата тематика, по искане на 

командира на в.ф. 34690 – Добри дол на 30.03.2022 г., се проведе групова информационна 

беседа с военнослужещите от повереното му военно формирование. На беседата присъстваха 

15 (петнадесет) военнослужещи. Военнослужещите бяха информирани от консултанта по 

социална адаптация цивилен служител Любослава Георгиева – експерт в сектор „ВОКНА“ 

във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил и координатора на в.ф. 52870 – Кюстендил майор 

Росен Наков – зам.-началник на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, той и началник на 

сектор. 
 

  
Стара Загора 

 

 На 02.03.2022 г., началникът на Военно 

окръжие I степен – Стара Загора полковник Димитър 

Матев,  по покана на Военен клуб – Стара Загора, взе 

участие в организираната от Регионален клуб 

„Традиция” изложба на оръжия, които са били на 

въоръжение през Руско-турската освободителна 

война. Колекционерите от клуб "Традиция" 

запознаха военнослужещите от 2-ра Тунджанска 

механизирана бригада и посетителите на изложбата 

със старинните оръжия и артефакти. Райна Антонова 

- специалист по военна история и главен уредник на 

Регионален исторически музей Стара Загора, представи презентация на тема: „Символите на 

свободна България“. 

 

Добрич  

По инициатива на Историческия музей – 

Балчик, в партньорство с Националния военен 

университет „Васил Левски” – Велико Търново и 

с финансовата подкрепа на Министерството на 

отбраната, на 04.03.2022 г., на централния площад 

„21-ви септември“ в Белия град бе проведена 

възстановка на казармена клетва с участие на 

курсанти от първи курс на НВУ. На събитието 

присъства началникът на Военно окръжие II 

степен – Добрич капитан II ранг Бисер Бонев, 

Други 
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придружен от четирима експерта от окръжието и Офиси за военен отчет в общини. Целта на 

възстановката бе да пробуди патриотични чувства и усещане за национална идентичност сред 

младежите, а събралото се множество граждани беше гарант за нейното изпълнение. 

 

Благоевград 

 

На 07.03.2022 г., в Регионален исторически музей – Благоевград се проведе конкурс за 

рецитация „С България в сърцето – 2022”, посветен на Националния празник на Република 

България – 3-ти март и 144 години от Освобождението на България от османско иго. В 

събитието по покана на д-р Елена Чалгънова от Регионален исторически музей – Благоевград, 

взе участие и майор Пламен Велев – началник на сектор „ВОКНА“ във Военно окръжие ІІ 

степен - Благоевград. 17 ученици от 4 до 12 клас от 17 училища на територията на община 

Благоевград се включиха в поетичния рецитал. Журито, с председател майор Пламен Велев, 

имаше нелеката задача да оцени сценичната изява на всеки участник в конкурса. Сред 

победителите със силно присъствие и изразително рецитиране са: първо място за Мартин 

Пашалиев, второ място заема Юлия Кастрева и трето Марина Николова. Специалната награда 

на журито беше отсъдена на Атанас Божурски. Всички участници получиха подаръци и 

грамоти. 

 

Силистра 

 

През месец март подполковник Ивайло 

Александров, началник на Военно окръжие II 

степен – Силистра, заедно с всички служители 

на военното окръжие, предприеха инициатива 

да почистят района около Паметника на 

загиналите през Първата световна война. 

Идеята е това да стане традиция и всеки месец 

да бъде почистван район в крайдунавския град. 
 

 

 

 


