ИНФОРМАЦИОНЕНБЮЛЕТИН
Електронно издание на Централно военно окръжие

Брой 07/ 2022 г.

Важни събития и годишнини
Централно военно окръжие
През последните години, като
следствие от приетите през 2020 и
2021 години изменения и допълнения
в Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България и Правилника за неговото прилагане, бяха
изпълнени редица нови задачи, отнасящи се към националната сигурност.
Горецитираните изменения определиха нова дейност, а именно изпълнение на срочна служба в доброволния
резерв. ЦВО и военните окръжия работят за увеличаване на броя на кандидатите за военна служба и повишаване на подготовката
на резервистите, като се отчита повишен интерес от българските граждани в тази насока. Това
е предпоставка за попълване на въоръжените сили с квалифицирани и мотивирани военнослужещи, в това число резервисти и запасни, което в крайна сметка подобрява способностите
на Българската армия. В описания процес усилията на ЦВО и военните окръжия приоритетно
са насочени към младите хора.
За анализ на описаната по-горе дейност, както и за отбелязване на 11 години от създаването на Централно военно окръжие, на 01.07.2022 г., в хотел „Хармония“, курортен комплекс
Пампорово беше проведено тържествено честване на годишнината. Гости на мероприятието
бяха старши лейтенант Даниела Георгиева – най-известното рекламно лице за популяризиране на военната служба и службата в доброволния резерв. За постигнати успехи в професионалната си дейност и във връзка с годишнината бяха наградени военнослужещи и цивилни
служители от ЦВО и военните окръжия.
Габрово
Във връзка с честването на 130 години от рождението на
бореца Дончо Колев, по известен като Дан Колов, на
19.07.2022 г., в град Плачковци се извърши откриване на
бюст-паметник на големия български борец. Военно окръжие II степен – Габрово, под ръководството на началника на Централно военно окръжие, съвместно с кмета
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на гр. Плачковци, организираха разкриване на щанд
за популяризиране на военната служба и службата
в доброволния резерв сред обществеността.
В разкриването на щанда участваха военнослужещи и цивилни служители от Военно окръжиеI
степен – Русе и Военно окръжие II степен – Габрово. За целта бяха осигурени необходимите рекламно-информационни материали (афиши и диплянки) за нуждите на мероприятието.
На церемонията присъстваха кметът на община Трявна, областният управител и заместник-областният управител
на област Габрово, началникът на Централно военно
окръжие - полковник Георги Петков, заместник-началникът на щаба на ЦВО - подполковник Милен Добрев,
началникът на Военно окръжие II степен –Габрово,
подполковник Кристиян Гранджан, президентът на
Българската федерация по борба, дарители и много
граждани.
Отбелязване рождението на Васил Левски
На 18.07.2022 г. жителите и гостите на град
Габрово отбелязаха, с поднасяне на венци и
цветя, 185 години от рождението на Васил Левски. Честването беше организирано от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”. В знак на
признателност пред живота и делото на Апостола
на Свободата, цветя пред Възпоменателната морена поднесоха началникът на Военно окръжие II
степен – Габрово, подполковник Кристиян Гранджан и неговият заместник майор Георги Георгиев.
Ямбол
На 18.07.2022 г. в гр. Ямбол беше открит паметник на Васил Левски за отбелязване на 185-та годишнина от рождението на Апостола.
Бюст-паметникът на Васил Левски в Ямбол,
чийто автор е скулпторът Любомир Добрев, беше открит с празнична церемония, в която участваха представителни военни части от гарнизон Ямбол, Духовият оркестър при народно читалище „Съгласие1862” и деца от ямболските детски градини и училища. На събитието присъстваха кметътна града Валентин Ревански, областният управител на област Ямбол - Васил Александров, председателят на общинския съвет - Антон Шиков, кметовете на общини, ВРИД началникът на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол - майор Иван Бъчваров, командири на военни формирования,
общински съветници и много граждани. Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий
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- архиерейски наместник на Ямболска духовна околия отслужи водосвет за освещаване на
паметника в съслужение със свещеноиконом Янко. Идеята за изграждане на паметника е на
сдружение „Левски – Дяконът” и е от преди 8 години. Община Ямбол подпомага начинанието
през 2021 година, като родолюбивата кауза на града обедини децата от ямболските училища
и детски градини, както и много граждани, които събраха сумата за изграждането му.
Кюстендил
На 18.07.2022 г. по повод отбелязване 185 години от рождението на Апостола на свободата – Васил Левски, подполковник Димитър Димитров – началник на Военно окръжие II степен – Кюстендил и майор Росен Наков
– заместник-началник на Военно окръжие II степен – Кюстендил,
той и началник на сектор, положиха цветя пред паметника на Васил
Левски.
Отбелязването на годишнината се
състоя пред бюст-паметника на Апостола.
Присъстваха още кмета на община Кюстендил – Петър Паунов, областният управител Катя Димитрова, председателят на
общинския съвет Иван Андонов, народни
представители, директорът на Регионален
исторически музей – Валентин Дебочички,
представители на партии, институции и
граждани.
Сливен
На 18.07.2022 г. в гр. Сливен бяха отбелязани 185 години от рождението на Апостола на
свободата Васил Левски. На възпоменателната церемония, която се състоя от 19:30 ч. на едноименния площад
пред паметника на Васил Левски присъстваха жители и
гости на града.
В словото си кметът на град Сливен - Стефан Радев
отбеляза, че освен вдъхновител, организатор и двигател
на националноосвободителната борба, Дякона е и визионер, който още тогава говори за чиста и свята република и за равенство между хората, а ние, като наследници на велики българи трябва достойно и мъдро да пазим и предаваме техните завети на идните поколения.
Церемонията по честването започна със строяване
на почетния караул и продължи с поднасяне на венци и
цветя пред паметника на Васил Левски. Пред събралото
се множество на площада прозвуча рецитал за Левски в изпълнение на Театрална студия
„Хвърчащите хора” при Военен клуб – Сливен.
Своята почит по повод годишнината изразиха областният управител - Веселин Вълчев,
кметът Стефан Радев, председателят на Общински съвет – Сливен - Димитър Митев, депутати
от гр. Сливен, общински съветници, началникът на Сливенския гарнизон - полковник Любомир Вачев, директорът на ОД на МВР – Сливен, старши комисар Димитър Величков, представители на военно-патриотични съюзи, исторически дружества, граждански сдружения,
училища, организации, граждани и служители от Военно окръжие II степен – Сливен.
Пазарджик
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На 18.07.2022 г., в град Пазарджик бе почетена 185-тата годишнина от рождението на Васил Левски. Събитието беше организирано от община Пазарджик и общински комитет „Васил Левски“. В церемонията участваха началникът на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик
- подполковник Петър Петров, областният управител Андрей Гечев, заместник-областният
управител Петя Цанкова, секретарят на община Пазарджик - Румен Кожухаров, представители на институции, на патриотични организации, ученици и много граждани. Подполковник
Петър Петров поднесе цветя пред паметника на Апостола на свободата от името на Военно
окръжие ІІ степен – Пазарджик.
Търговище
На 18.07.2022 г., по повод 185-тата годишнина от рождението на Апостола и в знак на
почит към делото му, пред барелефа на Васил Левски в град Търговище бяха положени венци и цветя от началника на Военно окръжие II
степен – Търговище, представители на местната
власт, институции,
училища, детски
градини, неправителствени организации и граждани. Тази дата присъства ежегодно в културния календар на Община Търговище. Началото е поставено през 2016 г. по инициатива на кмета - д-р Дарин
Димитров и Второ СУ „Професор Никола Маринов“ – Търговище.
Шумен
На 18 юли в град Шумен бяха отбелязани 185-тата годишнина
от рождението на Васил Левски и 144-тата годишнина от освобождението на града.
Честването посветено на Апостола на свободата започна в
10.30 часа пред паметника му в града, с духова музика и рецитал на
стихове, изпълнени от възпитаници на Центъра за подкрепа за личностно развитие – ОДК „Анастас Стоянов” град Шумен.
Тържественото отбелязване на годишнината продължи с поднасяне
на венци и цветя, с участието на военнослужещи от 29-ти механизиран батальон – Шумен.
На
церемонията
присъстваха областният
управител, кметът на
град Шумен, председателят на Общинския съвет,
деканът на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от
НВУ „Васил Левски“, началниците на гарнизон
Шумен и на Военно окръжие ІІ степен –Шумен и
много граждани.
В 11.00 часа във Военен клуб –Шумен с
празничен концерт на Градския духов оркестър
„Михаил Биков” бяха отбелязани 144 години от
освобождението на град Шумен.
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Връзки с органите на централната и местната власт
Ловеч
На 04.07.2022 г. областният управител на област Ловеч, господин Виктор Стойчев, се
срещна с младежите от първа смяна на срочна служба в доброволния резерв от областта. На
срещата присъства началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов. Областният управител поздрави младежите за избора, който са направили - не
само да завършат пълния курс на срочната служба, но и да свържат живота си с тази професия. „Държавата ще подсигури стабилността на службата и това е още един път, по който
младите да останат тук, в България”, коментира той. Областният управител благодари на Военно окръжие II степен – Ловеч за активното съдействие и подпомагане на младежите във
всеки етап от кандидатстването им за срочна служба в доброволния резерв. Благодарност към
военното окръжие изказаха и младежите. Те споделиха, че са кандидатствали с голямо желание, службата е отговорила на очакванията им и че са доволни че продължават да служат във
Въоръжените сили на Република България, във военното формирование в град Ловеч.
Габрово
На 20.07.2022 г., във връзка с предстоящото национално честване на 145–тата годишнина от Шипченската епопея, се проведе заседание на областния управител на град Габрово.
В заседанието взеха участие, началникът на Централно военно окръжие – полковник Георги
Петков, заместник-началникът на Щаба на Централно военно окръжие – подполковник Милен Добрев и началникът на Военно окръжие II степен – Габрово подполковник Кристиян
Гранджан.
Взаимодействие с военни формирование и структури
Плевен
На 24.07.2022 г., редник Иванчо Фердинандов Мицев, ветеран от Втората световна
война, роден в с. Ленково, община Гулянци, област Плевен навърши достолепните 100 години. В
чест на ветерана, кметството на селото и близките
на столетника организираха тържество на което
присъстваха представители на централната и местната власти, роднини, близки и приятели.
По случай 100 годишния му юбилей Началникът на Военно окръжие I степен – Плевен,
полк. Иван Иванов
приветства ветерана с
поздравителен адрес
от името на личния
състав на военното окръжие, като му пожела здраве, мир и спокойствие в семейството му. Поздравителният адрес беше връчен
от майор Недко Неделчев - началник на сектор „ВОКРВС” на Военно окръжие I степен – Плевен.
По същия повод председателят на Областния съвет на
СВВБ, подполковник от запаса Йончо Вутов прочете заповед и
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връчи предметни награди „Пластика – щит“ от името на министъра на отбраната и плакет от
Областния съвет на СВВБ - гр. Плевен. Поздравителен адрес беше връчен и от г-н Илиян
Христов - председател на Дружество „Военноинвалид”- град Плевен.
Назначаване и освобождаване на военнослужещи и цивилни служители
Централно военно окръжие
В изпълнение на заповед на началника на Централно военно окръжие – полковник Георги Петков, считано от 22.07.2022 г., цивилен служител Георги
Йорданов Ерев - главен експерт в отделение „Логистика” в щаба
на Централно военно окръжие беше освободен от длъжност.
По време на службата си в редовете на въоръжените сили
на Република България Георги Ерев винаги е изпълнявал служебните си задължения професионално, отговорно и всеотдайно. Същият започва своята трудова дейност в Централно военно окръжие на 03.10.2011 г., когато е назначен на длъжност
„Главен специалист” в отдел „Финансово-стопански дейности”.
През изминалите повече от 10 години г-н Ерев е заемал различни длъжности в ЦВО, включително и „Началник на сектор”,
като към датата на освобождаването си от длъжност изпълняваше длъжността „Главен експерт” в отделение „Логистика”.
По повод прекратяване на трудовите правоотношения на г-н Ерев с Централно военно
окръжие, за постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните му задължения, за дългогодишна безупречна работа, доказани професионални и личностни качества, същият беше награден с поздравителен адрес и предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие” от началника на
Централно военно окръжие,
полковник Георги Петков.
Кюстендил
На 23.07.2022 г., цивилен
служител Николай Василев
Минчев – експерт в офис за военен отчет в общини Сапарева баня, Бобов дол и Бобошево
беше освободен поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Личният
състав на Военно окръжие II степен – Кюстендил му пожела дълъг живот, много здраве и
късмет.
Обучения, семинари и стажове
Перник
На 04.08.2022 г. началникът на Военно окръжие II степен – Перник, подполковник Петър Петров проведе занятие с длъжностните лица по отбранително-мобилизационна подготовка в зоната на отговорност на окръжието, относно отсрочване от повикване във Въоръжените сили на запасни и техника-запас при мобилизация за периода 2022-2023 г.
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На срещата присъстваха областният управител на област Перник – Кирил Стоев, експертът по отбранително-мобилизационна подготовка на областта и експертите в общините
Перник, Радомир, Брезник, Земен и Ковачевци.
На занятието бяха съгласувани и координирани дейностите по отсрочване съгласно
„Указания на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките” и заповед на началника на Централно военно окръжие, относно отсрочването на запаса.
По време на занятието подполковник Петър Петров даде указания, относно координиране на взаимодействието с общините в зоната на отговорност на Военно окръжие II степен –
Перник, по отношение на предстоящия преглед на готовността за представяне на техникатазапас с мобилизационно назначение от собствениците-физически и юридически лица.
Ямбол
В периода от 04.07.2022 г. до 08.07.2022 г. на военен отчет бяха вписани първите петима резервисти от първия випуск, преминал през трите етапа на срочна служба в доброволния резерв в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново. Резервистите са от зоната на отговорност на Военно окръжие II степен – Ямбол и получиха военноотчетните си книжки от ВРИД
началника на окръжието - майор Иван Бъчваров. Резервистите са проявили желание да продължат да изпълняват военна служба във военни формирования в гарнизон Ямбол и част от
тях бяха назначени на длъжности във военни формирования от състава на Сухопътни войски.
Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение
във висшите военни училища
Ловеч
На 04.07.2022 г. в дирекция „Бюро по труда”(ДБТ) – Ловеч се проведе информационна
среща на младежите от първа смяна на срочна служба в доброволния резерв с младежи, търсещи работа. Представителят на Военно окръжие II степен-Ловеч информира търсещите работа за условията, реда и необходимите документи за кандидатстване във въоръжените сили,
като предостави информационни брошури. Резервистите разказаха за срочната служба, показаха снимки от войнския живот и отговориха на всички поставени въпроси интересно и увлекателно. Участниците в срещата бяха поздравени от госпожа Ирина Митева –директор на
ДБТ – Ловеч, която изрази своята увереност, че срочната служба в доброволния резерв ще
привлича вниманието на все повече младежи, които търсят своята реализация.
Добрич
На 04.07.2022 г. служители от Военно окръжие ІІ степен – Добрич със съдействието на представители от дирекция „Бюро по труда” в града, организираха среща с български граждани от областта,
отговарящи на изискванията за военна служба, служба в доброволния резерв и срочна служба в
доброволния резерв. На срещата взеха участие майор Генади Генов - заместник началник на Военно окръжие ІІ степен – Добрич,
той и началник сектор ВОКНА, цивилен служител Гинка Иванова - експерт в сектора и
редник Ивайло Панайотов, завършил като
първенец на първия випуск резервисти, изпълняващи срочна служба в доброволния
резерв. Беше предоставена информация,
относно необходимите документи, реда за кандидатстване, преминаването и предимствата
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на срочната служба в доброволния резерв. Кандидатите, отговарящи на условията бяха записани в регистъра на потенциални кандидати на Военно
окръжие ІІ степен – Добрич
Търговище
На 05.07.2022 г., началникът на Военно окръжие II
степен – Търговище, експертът по набиране на кандидати
и експертът в офиса за военен отчет в община Търговище
се срещнаха с безработни лица на възраст до 40 години.
Домакин на срещата бе Териториална дирекция „Бюро по
труда“ – Търговище. Проявилите интерес, получиха подробна информация за условията и предимствата на военната служба, службата в доброволния резерв, срочната служба в доброволния резерв и за възможностите за обучение във висши военни училища.
Награждаване на военнослужещи и цивилни служители
Варна
На 13.07.2022 г., за постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните
задължения, дългогодишна безупречна работа, доказани
професионални и личностни качества, по повод придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и
прекратяване на трудовите правоотношения, в тържествена обстановка, от името на началника на Централно
военно окръжие беше награден цивилен служител Маринчо Иванов Маринов. Наградата - „Плакет на Централно военно окръжие“ беше връчена от началника на
Военно окръжие I степен – Варна - капитан I ранг Светослав Маринов Попов, в присъствието на целия личния
състав на окръжието.
На 29.07.2022 г., за постигнати отлични резултати
при изпълнение на функционалните за-дължения, дългогодишна безупречна работа, доказани професионални и личностни качества, по повод придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
и прекратяване на трудовите правоотношения, в тържествена обстановка, от името на началника на Централно военно окръжие беше наградена цивилен служител Хрисима Димитрова Обретенова. Наградата - „Плакет на Централно военно окръжие“ беше връчена от началника на Военно окръжие I степен – Варна - капитан
I ранг Светослав Маринов Попов, в присъствието на
целия личния състав на окръжието
Хасково
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ните си задължения, както и по случай 11 години от създаването на Централно военно окръжие, със заповед на началника на Централно военно окръжие - полковник Георги Петков
беше наградена с грамота цивилен служител
Виолета Йорданова Колева – главен специалист в сектор „Военен отчет, комплектуване,
набиране и адаптация” във Военно окръжие II
степен – Хасково. Наградата беше връчена от
началника на военното окръжие - подполковник Петър Петков.
Силистра
За проявен професионализъм, отговорност и постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения и по случай 11 години от създаването на Централно военно окръжие цивилен служител Ивелина Михайлова беше наградена с „Грамота”.
Търговище
За постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните си задължения,
дългогодишна безупречна работа, доказани професионални и личностни качества, както и по повод прекратяване на трудовите правоотношения, със заповед на началника на Централно военно окръжие
с предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие“ беше
награден цивилен служител Димитър Стоянов Димитров - главен
специалист в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация“ във Военно окръжие II степен – Търговище. Предметната награда беше връчена от началника на окръжието.

Други
Плевен
На 29.07.2022 г., ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия изпрати своя 71-ви
випуск „Полковник Борис Дрангов“ от курсанти, кадети и студенти.
Ритуалът по присвояване на първо офицерско звание на курсантите, връчването на
свидетелствата на кадетите на Професионалния
сержантски колеж и дипломите на абсолвентите от гражданските специалности, се проведе
на централния площад „Възраждане“ в град
Плевен.
Сред гостите на тържеството бяха Станимир Георгиев, заместник-министър на отбра-
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ната, ген.-лейтенант Цанко Стойков, заместник-началник на отбраната, Илия Милушев, съветник по сигурност
и отбрана на президента на България, генерал-майор Димитър Петров, командир на ВВС, военните аташета по
отбраната на Виетнам, Полша и Румъния.
Централно военно окръжие беше представено от
полковник Георги Петков – началник на окръжието и
полковник Иван Иванов – началник на Военно окръжие
I степен – Плевен.
Церемонията завърши с тържествен марш на площада, където присъстващите на ритуала поздравиха випускниците.
Смолян
На 02.07.2022 г., пред площадното пространство на читалище „Орфееви гори“ в град
Смолян беше открит Бюст-паметник на легендарния Капитан Петко войвода.
Знакова за родопчани е 1870 година, когато благодарение на
наученото в чужбина, Петко Киряков превръща дружината си в
действаща въоръжена сила на тракийско-родопското население със
собствен печат и надпис: „Трак. Р. Бълг. В. Друж., 1870 г.” (Тракийска Родопска Българска Военна Дружина). С това воеводата заявява своята готовност да брани и Родопите. След освобождението
капитан Петко заминава в Русия. Там е представен на император Александър II, който го произвежда в чин „Капитан“ от руската
армия и му дава орден за храброст „Георгиевски кръст“ за участие
във войната. На откриването на паметника присъстваха представители от община Смолян, директорът на ОД на МВР в града, началникът на Военно окръжие II степен – Смолян, командирът на 101-ви
Алпийски полк и много граждани и гости на града. Присъстващите
поднесоха венци и цветя пред паметника.
Шумен
През месец юли беше проведен открит турнир по тенис на маса „ВО-Шумен 2022”, в
който взеха участие военнослужещи и цивилни служители от различните формирования на
гарнизон Шумен.
Срещите се проведоха на принципа на пряката
елиминация. Шестнадесетте участници бяха разпределени на четири групи.
Финалът беше спечелен от ц.сл. Деян Димитров
от военно формирование 24350 – Кочово. На второ
място се класира старшина Димитър Христов от военно формирование 22720 – Смядово, а трети ц.сл.
Мирослав Марков от Военно окръжие ІІ степен –Шумен.
Финалистът бе награден с купа и грамота, а класиралите се на второ и трето място получиха грамоти.
Наградите бяха връчени от подп. Георги Георгиев.
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Шампионатът по тенис на маса на ВО-Шумен се провежда за трета поредна година,
като тази година бе открит и се реализира в специализирана спортна зала „Юнак” град Шумен.
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