ИНФОРМАЦИОНЕНБЮЛЕТИН
Електронно издание на Централно военно окръжие

Брой 08/ 2022 г.

Важни събития и годишнини
Габрово
През месец август се навършиха 145 години
от боевете при връх Шипка. В историята,
героичните боеве от периода 21-23 август 1877 г.
за върховете „Свети Никола“, „Шипка“ и „Орлово
гнездо“ са останали под наименованието
Шипченска епопея. Именно те решават изхода на
Руско-турската освободителна война.

Тази година за единадесети пореден път беше отбелязана с национално честване
благодарността към подвига на героите, защитили с кръвта и живота си Шипченския проход.
За периода от 15 до 26 август 2022 г. бяха проведени различни инициативи, в които всеки
можа да открие по нещо за себе си, да отнесе спомен, да създаде такъв у децата си, да стане
част от тържествен момент, който след време ще остане в историята. Националното честване
на Шипченска епопея се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен
Радев и беше организирано от Инициативен комитет с председател областния управител на
област Габрово.
Кулминацията на тържествата беше на 19 и 20 август.
През първия ден беше проведена тържествена вечерна проверка
(заря), в която участваха представителни блокове от
Националната гвардейска част. Строя на гвардейците прие
командирът на
Сухопътни
войски - генералмайор
Михаил
Попов.
На
вечерната проверка присъстваха началникът
на Централно военно окръжие – полковник
Георги Петков, началникът на Военно
окръжие І степен – Русе, подполковник Васил
Петров и началникът на Военно окръжие ІІ
степен – Габрово, подполковник Кристиян
Гранджан. Беше развърнат информационен
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център на Централно военно окръжие с представители от военните окръжия в градовете Русе
и Габрово.
Вечерта на 19 август, на площад „Възраждане” в гр. Габрово се проведе и концерт на
Гвардейския представителен духов оркестър и Ансамбълът на Въоръжените сили.
Връзки с органите на централната и местната власт
Добрич
Началникът на Военно окръжие II степен – Добрич, капитан II
ранг Бисер Бонев изнесе на 16.08.2022 г., в зала „Европа” на Областна
администрация – Добрич, брифинг на тема „Отсрочване на запасни и
техника-запас от повикване във въоръжените сили при
мобилизация”. На брифинга присъстваха областният управител,
майор Генади Генов - заместник началник на Военно окръжие II
степен – Добрич, той и началник на сектор ВОКНА и служителите
по отбранително-мобилизационна подготовка от областта.
Презентацията на капитан II ранг Бисер Бонев съдържаше основни
моменти от нормативната база, както и дейностите, сроковете и
проблемните въпроси при отсрочването на запасни и техника-запас
от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
Разград
На 17.08.2022 г. по покана на областния управител на област Разград, началникът на
Военно окръжие II степен – Разград взе участие в занятие с длъжностни лица от областната
и общинските администрации, имащи задължения по отсрочване на запасни и техника-запас
от повикване. По време на занятието подполковник Диян Желев изнесе доклад на тема:
„Условия и ред за отсрочване от повикване при мобилизация” и разясни реда и сроковете за
изпълнение на дейностите по отсрочването на запасни и техника-запас от повикване във
Въоръжените сили на Република България при мобилизация и особеностите по изготвяне на
заявките за отсрочване.
Габрово
На 18.08.2022 г., беше отбелязан празникът Успение
на св. Йоан Рилски и по този повод в местността
„Ябълките“, намиращ се на пътя за с. Кръстец беше
открита ново изградена чешма, наречена „Извор на
Царицата“. Откриването започна с освещаване и
продължи с курбан за здраве. На откриването на чешмата,
от името на началника на Централно военно окръжие,
присъстваха началникът на Военно окръжие ІІ степен –
Габрово, подполковник Кристиян Гранджан и майор
Георги Георгиев от окръжието. На ритуала също така
присъстваха дарители, приятели, майстори и много гости.
Взаимодействие с военни формирование и структури
Шумен
На 25.08.2022 г., на специално организирано тържество в с. Златна нива (община
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Каспичан, област Шумен), кметът на община Каспичан госпожа
Милена Недева връчи на ветерана от Втората световна война,
Никола Пенчев плакет „Почетен гражданин на Община
Каспичан”, по случай 100 годишния му юбилей.
За да споделят този специален миг до юбилярa бяха
дъщеря му, представители на държавната и местна власти,
началникът на Военно окръжие II степен – Шумен и десетки
негови съселяни.
В
празничния
ден
ветеранът беше почетен с награден знак „За
признателност” и поздравително писмо от
председателя на СВВБ, доц. доктор Иван
Сечанов. Тържеството завърши с концерт и
възможност 100годишният редник от запаса да
изпробва пушката на член на НД „Традиция” - клон Шумен.
През месец август представители на Базата за
съхранение на въоръжение и техника и подготовка на
резервисти – Шумен, традиционно осигуриха дърва за
огрев на ветерана - редник Никола Пенчев от с. Златна
Нива (община Каспичан, област Шумен).
С
помощта на
военнослужещи от в.ф. 34200 – Шумен и
служители на Военно окръжие II степен –
Шумен, дарените дърва бяха нарязани,
нацепени, транспортирани и подредени в дома
на възрастния човек.
Това осигуряване на зимния сезон се
случва за поредна година, благодарение на
командването
на
гарнизон
Шумен,
и
военнослужещи от гарнизона.
Назначаване и освобождаване на военнослужещи
София
Считано от 01.08.2022 г., със заповед на началника на Военно
окръжие I степен – София, беше назначен на длъжност „Експерт в
офис за военен отчет в общини Сапарева баня, Бобов дол и
Бобошево“ цивилен служител Явор Георгиев Наков. Личният
състав на Военно окръжие II степен – Кюстендил, му пожелава
много здраве, късмет и професионални успехи на новата длъжност.
Разград
Считано от 15.08.2022 г., в изпълнение на заповед на началника на Централно военно
окръжие, във Военно окръжие II степен – Разград бе назначен на длъжност „Младши експерт
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III степен в сектор „ВОКНА”, капитан Стефко Илиев
Стефанов, сключил договор за служба в доброволния
резерв на Въоръжените сили на Република България.
Началникът на Военно окръжие II степен –
Разград, подполковник Диян Желев поздрави
новоназначения офицер и в тържествена обстановка му
връчи екземпляр от договора за военна служба.
Обучения, семинари и стажове
Варна
За времето от 01.08.2022 г. до
05.08.2022 г. във Военно окръжие І степен –
Варна се проведе колективна подготовка на
военнослужещите, сключили договор за
служба в доброволния резерв и назначени на
длъжности във Военно окръжие ІІ степен –
Варна. По време на подготовката
резервистите затвърдиха своите знания и
умения,
както
и
усъвършенстваха
практическите си навици за изпълнение на
функционалните си задължения. Те взеха участие в провеждането на занятие по огнева
подготовка, брифинги, презентации, дискусии и практическа дейност, като завършиха с
добри резултати, не само теоретичната, но и практическата част на подготовката си.
Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение
във висшите военни училища
Габрово
На 20.08.2022 г., тържественото
честване на Шипченската епопея
продължи на самия връх, където бе
проведен и елемент от кампанията „Бъди
войник”, с участието на представители
от Централно военно окръжие, Военно
окръжие І степен – Русе и Военно
окръжие ІІ степен – Габрово, Сухопътни
войски, Национален военен университет
„В. Левски” - град Велико Търново,
Съвместно командване на специалните
операции, служба „Военна полиция“ и 61
механизирана бригада.
В хода на кампанията бяха
развърнати информационни центрове на
изброените по-горе военни формирования, с логистичната поддръжка на ЦВО, ВО І степен –
Русе и ВО ІІ степен – Габрово. Самата кампания беше открита от представителна рота на
НВУ „В. Левски” с демонстрации на строеви хватки и движение с оръжие. Представителите
на Съвместното командване на специалните операции демонстрираха техники, свързани,с
боравене с оръжие в населено място, задържане на диверсанти с участие на специално
Централно военно окръжие, 1000 София, ул. “ Георги Бенковски ” No 12, тел. 02 922 38 01, web: http://www.comd.bg/

4

обучено куче и др. Представителите на 61механизирана бригада показаха лекострелково
оръжие, зенитно въоръжение, противотанково въоръжение и демонстрираха дистанционно
унищожаване на боеприпаси с помощта на специализиран робот.
Силистра
На 22.08.2022 година подполковник Ивайло
Александров – началник на Военно окръжие II степен –
Силистра заедно с цивилен служител Владимир Добрев
проведоха работна среща с госпожа Перчемлиева –
директор на дирекция „Бюро по труда” – Силистра. На
срещата подполковник Александров запозна госпожа
Перчемлиева с актуалните обяви за свободни работни
места в редиците на Българската армия.
Набиране на кандидати за обучение в курсове
Монтана
На 23.08.2022 г., подполковник Илиян
Илиев, началник на Военно окръжие II степен –
Монтана изпрати класиралите се бъдещи
резервисти от област Монтана за срочна служба в
доброволния резерв (втори етап). Подполковник
Илиев пожела на кандидатите здраве, борбен дух,
хъс, увереност, и лека служба в редиците на
Българската армия. Като малък символичен
подарък същият им връчи по една от юбилейните
книги 140 години военни окръжия.
Подготовка на българските граждани за отбраната на страната
Кюстендил
През месец август бяха определени броя на училищата, паралелките и имената на
ръководителите за провеждане на комплексни занятия в средните училища, за учебната
2022/2023 г., в зоната на отговорност на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил. Тези занятия
се провеждат за подготовка на гражданите на Република България в двата етапа на
придобиване на умения, свързани със защитата на Родината, действията за оцеляване при
кризи от военен характер, както и мисиите и задачите на въоръжените сили.
Ловеч
На 09.08.2022 г. началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подполковник
Красимир Костов се срещна с и.д. началника на РУО – Ловеч, д-р Иваничка Буровска с цел
съгласуване на получената от директорите на средни училища информация за провеждане на
единни/комплексни занятия. Както директорите, така и д-р Буровска намират за резонно
всички часове за учебната 2022-2023 година да се обединят в едно учебно занятие, като част
от училищата са предпочели посещение във военни музеи, а други-отбелязване на паметни
дати, свързани с исторически събития.
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Други
Централно военно окръжие
Считано от 01.08.2022 г., със заповед на
началника на Централно военно окръжие, капитан
Светлозар Димитров Фердов - главен юрисконсулт,
той и началник на сектор „Правно осигуряване и
обществени поръчки в Централно военно окръжие,
беше повишен във военно звание „майор”. С
пожелания за вярна служба на Отечеството, в
присъствието на личния състав на окръжието,
началникът на Централно военно окръжие полковник Георги Петков, връчи пагоните на майор
Фердов.
Плевен
На 19.08.2022 г., пред Параклиса-мавзолей „Свети
Георги Победоносец” в град Плевен, се проведе тържествен
ритуал по официалното изпращане на поредния контингент от
Българската армия за участие в мисия „Алтеа” в Босна и
Херцеговина. Национален командир на контингента е
полковник Красимир Ценов – заместник-началник на отдел
„Логистика“ на Съвместното командване на силите, а
помощник-национален командир на контингента, той и
командир на национален поддържащ елемент, е подполковник
Калоян Стоянов – командир на 4-ти механизиран батальон.
На ритуала по официалното изпращане на контингента
присъстваха представители на областната и общинската
администрации в град
Плевен,
както
и
полковник Иван Иванов
–
началник
Военно
окръжие І степен –
Плевен и подполковник
Красимир
Костов
–
началник на Военно
окръжие ІІ степен - Ловеч.
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