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Електронно издание на Централно военно окръжие Брой 10/ 2022 г. 

 

 
Сливен 

На 26.10.2022 г. „Димитровден”, гр. Сливен 

отбеляза своя празник. 

Официалната церемония по повод празника на 

Сливен – Димитровден се състоя на площад „Хаджи 

Димитър” и започна със строяване на почетния 

караул, издигане на националното знаме, знамето на 

Община Сливен и знамето на Европейския съюз. 

Тържествено слово отправи кмета Стефан Радев, 

в което подчерта същественият принос на видни 

сливенски личности във всички сфери на 

обществения, културния и стопански живот на 

България и прославили нашия град по целия свят. 

Здраве, мирни дни, успехи и Свети Димитър да ни 

закриля, пожела още кметът. 

Водосвет за здраве отслужи отец Евгени от 

Катедрален храм „Свети Димитър”. 

Церемонията продължи с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи 

Димитър и сливенските възрожденци.  

Своята почит изразиха кметът Стефан Радев, председателят на Общинския съвет 

Димитър Митев, областният управител Минчо Афузов, заместник-командирът на Центъра 

за подготовка на специалисти полковник Данчо Николов, Началникът на Военно окръжие ІІ 

степен – Сливен подполковник Иван Иванов, общински съветници, представители на 

институции, военно-патриотични съюзи, исторически дружества, граждански сдружения, 

училища, организации, граждани и гости на гр. Сливен. 

След церемонията се състоя концерт с участието на детски и младежки фолклорни 

колективи от Сливен, а празничният ден завърши с фойерверки. 

Събитието беше организирано от Община Сливен и Центърът за подготовка на 

специалисти – Сливен. 

На празничния ден присъстваха всички военнослужещи и цивилни служители от 

Военно окръжие ІІ степен – Сливен. 
 

Благоевград 

Емоционално и тържествено благоевградската общественост отбеляза 5 октомври - 110 

години от освобождението на Горна Джумая, днешен Благоевград. 

Национални и регионални празници 

ИНФОРМАЦИОНЕНБЮЛЕТИН 
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Началникът на Военно окръжие ІІ 

степен Благоевград – подполковник Петър 

Митев участва в тържественото 

отбелязване на празника. Празничната 

програма започна със историческата 

възстановка „Утрото на свободата“, 

посветена на Освобождението на Горна 

Джумая, в която участваха повече от 150 

участници. Вечерта започна с парад на 

знамената. Тържественият преглед на 

историческите знамена и униформи на 

българското войнство започна със знамето на четата на Филип Тотю от 1867 г., последвано 

от Самарското знаме, знамето на четата на ген. Цончев, на 14-ти пехотен Македонски полк, 

както и знамената на дружини на Македоно-Одринското опълчение. Тържествата в 

навечерието на годишнината от Освобождението на града продължиха с тържествена заря-

проверка с участието на военнослужещи от 3-то Бригадно командване – Благоевград.  

 

 
Ловеч 

 

 На 21.10.2022 г. във Военен клуб-Ловеч беше 

отбелязана 110-годишнината на Балканската война. Сред 

официалните гости беше областният управител, инж. 

Светослав Славчев. Лекция изнесе старши експерт 

Николай Василев, завеждащ Военен клуб-Ловеч. 

Присъстващите изгледаха филма “Преди и след Одрин”, 

посветен на живота и службата на командващия Втора 

армия, превзела Одрин, генерал-майор Никола Иванов. 

Областният управител 

изрази своята 

съпричастност и уважение към постоянството на военния 

клуб, военното окръжие и военно-родолюбивите 

организации да поддържат жива паметта за воинските 

подвизи на Българската армия през Балканската война.” 

Участието на България в Балканските войни през 1912-

1913 г. е една от най-славните страници в героичния ни 

военен летопис. То е ярък израз на стремежа на народа към 

свобода и национална цялост.”- заяви областният 

управител в своето слово. 

 

Враца 

На 26.10.2022г.с тържествена церемония и празничен концерт, навръх християнския 

празник Димитровден, Военен клуб – Враца отбеляза 125 години от своето създаване. 

Още с издигането си през далечната 1897 година, тогава познат като „Офицерско събрание 

към Врачанския гарнизон“, клубът се налага като една от най-инициативните организации в 

града и бързо се превръща в значимо културно средище. Безспорни са мястото и ролята му 

Важни събития и годишнини  
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за развитието на градския живот с културно-просветните, благотворителни и спортни 

инициативи на неговите членове – 

военнослужещите от Българската 

армия. 

Гости на събитието бяха началника на 

Военно окръжие II степен – Враца 

подполковник Илиян Илиев и 

началника на сектор „ВОКНА“ – майор 

Блага Владова, заедно със служители 

от окръжието; заместник-кметът 

Александър Владимиров, изп.-

директор на ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело“ Иван 

Кожухаров, областният управител 

господин Георги Митов и други 

представители на институции, 

председатели на организации и граждани. 

 

На 31.10.2022г. на тържествена церемония бе открита паметна плоча в чест на 130-

годишнината от създаването на 6-та Бдинска дивизия. 

В тържественото си слово, офицерът от резерва – подполковник Иван Джунов запозна 

присъстващите с част от историята на Бдинската дивизия. Възпитаници на училища от 

града разказаха историята на военната част, а историкът Мая Антова представи живота и 

делото на генерал-майор Николай Кюркчиев.  

В знак на признателност, началникът на сектор „ВОКНА“ във Военно окръжие II степен – 

Враца майор Блага Владова поднесе цветя пред паметната плоча от името на целия личен 

състав на окръжието. 

На събитието присъстваха още: генерал-лейтенант Кирил Цветков, генерал-майор Атанасов, 

кметът на град Враца – господин Калин Каменов, офицери, сержанти, войници и граждани. 

 

 
Ловеч 

През месец октомври експертът в офис за военен отчет в 

община Луковит, цивилен служител Любомир Маринов, участва 

съвместно с представители на община Луковит в преглед на 

състоянието на военните паметници на територията на община 

Луковит. Военните паметници са включени в “Национален 

регистър на военните паметници”, съгласно чл.10, ал.1 от Закона 

за военните паметници. Състоянието на паметниците е добро, 

полагат се грижи, както за тях, така и за средата, в която се 

намират. 

 

На 25.10.2022 г. се проведе заседание на щаба за изпълнение на областния план за 

защита при бедствия с цел проверка на готовността на общините в област Ловеч за зимния 

сезон. Кметовете докладваха за организацията по планирането на защитата при бедствия и 

готовността на общинските щабове за действие при усложнена зимна обстановка, а 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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ръководителите на институции-за 

състоянието на структурите, за 

готовността на дежурните екипи и 

възможността им за съвместни 

действия. Заседанието беше 

ръководено от областния управител, 

инж.Светослав Славчев, а участие в 

него взе заместник-началникът на 

Военно окръжие II степен-Ловеч, той и 

началник на сектор, майор Атанас 

Христов. 

 
Стара Загора 

На 06.10.2022 година по инициатива на 

областната организация на Съюза на ветераните от 

войните на България (СВВБ) в лицето на госпожа 

Николина Танева, в с. Ново село, община Стара 

Загора, се проведе тържество по случай 100-

годишния юбилей на ветерана от Втората световна 

война, господин Иван Пощаджиев. На тържеството 

присъстваха полковник Георги Петков - началник на 

Централно военно окръжие, о.з. полковник Петър 

Пандурски – заместник председател на СВВБ, 

госпожа Ели Кощрова – председател на Централната контролна комисия на СВВБ, офицери 

от състава на Военно окръжие I степен – Стара Загора, представители на местната власт. 

От името на министъра на отбраната на Република 

България, полковник Петков, награди господин Иван 

Пощаджиев с предметна награда „Плакет на МО” и 

грамота и от свое име „Плакет на Централно военно 

окръжие”. В своето приветствие към юбиляря, 

полковник Петков, припомни жертвоготовността, 

решимостта и подвига на българските войни, участници 

във Втората световна война, сражавали се в името на 

идните поколения.  

Ямбол 

На 05.10.2022 г. с военен ритуал Авиобаза Безмер отпразнува 

71 години от своето създаване. Създадена като 22 изтребителен 

авиополк на аеродрум „Граф Игнатиево” на 05 октомври 1951 

година. В празничния ден командирът на Военновъздушните сили и 

командирът на авиобаза Безмер наградиха военнослужещи и 

цивилни служители за постигнати високи резултати при изпълнение 

на службата си и принос за издигане имиджа на базата. В 

церемонията участваха кмета Валентин Ревански, представители на 

Взаимодействие с военни формирование и структури 
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Регионална служба „Военна полиция” – Сливен, началника на Военно окръжие ІІ степен – 

Ямбол подполковник Иван Бъчваров и много гости. Празникът продължи с поднасяне на 

венци и цветя в знак на признателност пред паметника на загинали военнослужещи от в.ф. 

26030 при изпълнение на войнския си дълг. 

 

 
Варна 

На 17.10.2022 г. личният състав на Военно 

окръжие I степен – Варна изпрати с благодарности 

повишения в звание полковник Людмил Иванов 

Маринов за дългогодишната съвместна работа и 

му пожела много здраве и постигане на бъдещи 

професионални успехи на новата длъжност, като 

началник на Военно окръжие I степен – Стара 

Загора. 

 

 

Стара Загора 

На 19.10.2022 година във Военно окръжие I степен – Стара Загора, началникът на 

Централно военно окръжие, полковник Георги Петков, представи пред личния състав на 

окръжието полковник Людмил Маринов, който 

на основание заповед № КВ-567/12.10.2022 г. на 

министъра на отбраната на Република България, 

се повишава във военно звание „полковник” и се 

назначава на длъжността началник на Военно 

окръжие I степен – Стара Загора. 

В словото си пред личния състав на 

Военно окръжие I степен – Стара Загора, 

полковник Петков, пожела на полковник 

Маринов успех на новата длъжност, както и 

воля за справяне с предизвикателствата стоящи пред военното окръжие. 

 От своя страна, полковник Маринов, изказа благодарност към ръководството на 

Централно военно окръжие, за гласуваното му доверие и изрази своята увереност, че с 

общите усилия на целия личен състав от военното окръжие, поставените цели и задачи ще 

бъдат изпълнени.  

Личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора, пожелава на полковник 

Маринов, здраве, лично и семейно щастие, както и много успехи в новото начинание. 

 

 

 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи и цивилни служители  
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Ямбол 

От 01.11.2022 г. капитан Тодор Донев – заместник-началник 

на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” 

във Военно окръжие ІІ степен – Ямбол беше освободен от 

заеманата длъжност и назначен на длъжност началник на сектор 

„Административен” в Регионална служба „Военна полиция” – 

Сливен. Подполковник Иван Бъчваров – началник на Военно 

окръжие ІІ степен – Ямбол му връчи от името на личния състав, 

благодарствен адрес и му пожела със същата всеотдайност и 

енергия да посрещне бъдещите предизвикателства. 

 

Русе 

Считано от 28.10.2022 г. в изпълнение на заповед на началника на Военно окръжие I 

степен – Русе, във Военно окръжие I степен – Русе бе сключен договор за служба в 

доброволния резерв на Въоръжените сили на Република България и назначен на длъжност 

Старши специалист II степен, старши сержант от резерва Йордан Кънчев Иванов. 

От 06.10.2022г. със заповед на началника на 

отбраната, майор Росен Златков Михайлов, беше повишен 

във военно звание подполковник и назначен на длъжност: 

Заместник – началник на Военно окръжие I степен – Русе. 

С пожелание за здраве, благополучие и отговорна служба, 

началникът на Военно окръжие I степен – Русе 

подполковник Васил Петров, връчи пагоните на майор 

Михайлов. 

 
Стара Загора 

За времето от 19.09.2022 г., до 07.10.2022 г., старши лейтенант Даниела Георгиева – младши 

експерт III степен в сектор „Личен състав, 

набиране на кандидати и адаптация” на Военно 

окръжие I степен – Стара Загора, се обучава и 

успешно завърши курс по „Управление на 

личния състав във военни формирования”. 

Проведеният във ВА „Г.С. Раковски” курс, дава 

на обучаемите теоретична и практическа 

подготовка по основните процеси и дейности 

касаещи администрирането на личния състав, 

което е пряко свързано със служебните 

задължения на старши лейтенант Георгиева. 

 

 

Обучения, семинари и стажове 
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Ловеч 

От 17.10.2022 г. до 21.10.2022 г. във 

Военно окръжие II степен – Ловеч се проведе 

колективна подготовка с резервистите, 

сключили договор за служба в доброволния 

резерв на окръжието. С цел постигане на 

максимално усвояване и изпълнение на 

функционалните си задължения, резервистите 

изучиха нормативните документи и актове, 

регламентиращи дейността на военното 

окръжие по водене на военен отчет на ресурсите от резерва. Подготовката включваше, 

както теоретична, така и практическа част, с която резервистите се справиха отлично. Освен 

отличните резултати в обучението, колективната подготовка спомогна и за изграждане на 

добри, колегиални отношения между резервистите и личния състав на окръжието. 

Сливен 

На 28.10.2022 г. във военно формирование 34660 – 

Сливен, се проведе съвместно практическо занятие на 

Военно окръжие ІІ степен – Сливен и личния състав на 

мобилизационния модул на формированието.  

Занятието се водеше на пункта за приемане на 

запасни във в.ф. 34660 – Сливен от началника на Военно 

окръжие ІІ степен – Сливен подполковник Иван Иванов, с 

началник на ППЗ капитан Ивайло Димитров.  

Занятието беше наблюдавано от началника на в.ф. 

34660 – Сливен майор Иван Николов, заместник-

началника на в.ф. 34660 – Сливен капитан Александър 

Александров, заместник-началника на в.ф. 42700 – Сливен 

капитан Пламен Вълев, началникът на Военно окръжие ІІ 

степен – Смолян подполковник Анастас Велков и целия личен състав на Военно окръжие ІІ 

степен – Сливен.  

Мобилизационната тренировка протече в добра работна обстановка, като 

военнослужещите от в.ф. 34660 – Сливен и представителите на ППЗ от военното окръжие се 

справиха много добре с поставените задачи. 

 

Кюстендил 

 

На основание план за дейността на Военно окръжие 

ІІ степен– Кюстендил през месец октомври 2022 г. и план 

за провеждане на колективна подготовка на резервистите 

с рег. № 3НК-796/11.10.2022 г., сключили договор за 

служба в доброволния резерв във Военно окръжие ІІ 

степен – Кюстендил се проведе колективна подготовка на 

резервистите във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил 

за времето от 17.10.2022 г. до 21.10.2022 г. включително. 

 

 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 01,  web: http://www.comd.bg/  8  

На 19.10.2022 г. Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил проведе съвместно 

практическо занятие с военно формирование 38850 – с. Локвата на тема: „Доставяне на 

запасни и техника-запас от военните окръжия и организация на работа на пунктовете за 

приемане на запас за личен състав и  техника-запас“. 

От страна на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил взеха участие началникът 

подполковник Димитър Димитров, заместник-началникът, той и началник на сектор майор 

Росен Наков, капитан Славчо Крумов – младши 

експерт III степен от доброволния резерв и 

цивилен служител Георги Неделков. По време 

на занятието бяха отработени въпросите по: 

оповестяване и доставяне на запасни и техника 

запас от команда, доставяне на запасни и 

техника-запас от команда на ППЗ 

На занятието бяха обсъдени въпроси по 

взаимодействието между окръжието и военното 

формирование. Представителят на Военно 

окръжието ІІ степен – Кюстендил, цивилен 

служител Георги Неделков – главен специалист 

в сектор „ВОКНА“, изпълни в пълен обем дейностите и мероприятията по доставяне на 

запасни и техника-запас от военното формирование. В резултат на проведеното занятие се 

усъвършенстваха навиците и уменията на длъжностните лица, отговорни за доставяне на 

запасни и техника-запас. 

 

 
София 

 

На 24.10.и 27.10.2022 г. представители на 

Военно окръжие І степен – София взеха участие в 

три трудови борси, организирани от дирекция 

„Бюро по труда” в градовете София и Самоков. В 

мероприятията участваха младши експерт III 

степен в сектор ЛСНКА – ст. л-т Димитър 

Димитров и цивилните служители Десислава 

Иванова, Александрия Паскалева, Росица 

Негованска и Божидар Величков. Те представиха 

военната професия на присъстващите лица и ги 

запознаха с актуалните вакантни длъжности за 

приемане на военна служба и служба в 

доброволния резерв. 

 

Пловдив  

 

На 14.10.2022 г. в град Пловдив се проведе обща трудова борса организирана от 

Дирекция "Бюро по труда" - община "Марица". Цивилен служител Атанас Урумов - ст. 

експерт в сектор "Личен състав, набиране на кандидати и адаптация" на Военно окръжие I 

степен – Пловдив представи пред безработните лица и работодателите, условията и реда за 

кандидатстване за военна служба, служба в доброволния резерв, срочна служба в 

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

във висшите военни училища 
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доброволния резерв и приема и обучението на курсанти 

във ВВУ. На проявилите интерес бяха предоставени 

материали за контакт с Военно окръжие I степен – 

Пловдив. 

 

На 27.10.22г. в гр. Асеновград се проведе обща 

трудова борса организирана от Дирекция "Бюро по 

труда" – община Асеновград на която присъстваха 14 

фирми от региона, предлагащи работни места и над 50 

лица търсещи работа. Цивилен служител Атанас 

Хаджиев – експерт в офиси за военен отчет към Военно 

окръжие I степен – Пловдив представи пред присъстващите условията и реда за 

кандидатстване за военна служба, служба в доброволния резерв, срочна служба в 

доброволния резерв и приема и обучението на курсанти във ВВУ. На проявилите интерес 

бяха раздадени  рекламни материали  с адреса и телефона на военното окръжие, както и на 

офиса за военен отчет за контакт и получаване на съдействие при кандидатстване. 

 

Плевен 

 

На 19.10.2022 г., в зала „Плевен“ на областна администрация – Плевен, се проведе 

обща трудова борса. Която беше организирана от Дирекция „Бюро по труда“ – Плевен, тя бе 

открита от Заместник областния управител на област Плевен, господин Александър 

Трайков. На събитието присъстваха работодатели и граждани търсещи работа. 

Представителя на Военно окръжие I степен – Плевен цивилен служител Христо Първанов – 

експерт в сектор „Военен отчет и комплектуване на резерва на въоръжените сили”, 

информира обществеността за възможностите за кандидатстване за вакантни длъжности в 

доброволния резерв и за военна служба, обявени със заповеди на Министъра на отбраната, и 

на командирите на военни формирования. 

Варна  

На 27.10.2022 г.служители от Военно окръжие I степен – Варна участваха в младежка 

трудова борса организирана от 

дирекция „Бюро по труда” във 

„Фестивален и конгресен център” 

– Варна. На трудовата борса 

майор Николай Николов - 

началник на сектор ВОКРВС и 

цивилен служител Красимира 

Гелова - старши експерт в сектор 

ЛСНКА, представиха пред 

желаещите информация 

граждани, актуалните обяви за приемане на военна служба, условията, изискванията и реда 

за кандидатстване за военна служба, както и възможностите за служба в доброволния резерв 

и предимствата на срочната служба в доброволния резерв. 

Благоевград 

На 05.10.2022 г.,  във връзка с празника на град Благоевград, в центъра на град  

Благоевград, пред търговския център - МОЛ „Ларго“ се проведе информационна борса с цел 

издигане авторитета на Българската армия, привличане на кандидати за военна служба, 
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служба в доброволния резерв и за обучение 

във висшите военни училища. 

Представителният екип в състав - майор 

Пламен Велев и ц. сл. Димитър Стоянов 

запознаваха гражданите с условията за 

кандидатстване, социалния статут на 

военнослужещия, възможностите за 

личностно и професионално развитие във 

Въоръжените сили на Република България, 

както и създаване на положителни нагласи сред обществеността в страната.  

В борсата взеха участие Началникът на Военно окръжие – Благоевград подполковник 

Петър Митев, майор Пламен Велев, сержант Валентин Войнов и ц. сл. Димитър Стоянов. 

Добрич 

В периода от 18.10.2022 г. до 27.10.2022 

г., по инициатива на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 

се проведе кандидат - курсантска и студентска 

кампания в зоната на отговорност на Военно 

окръжие II степен – Добрич.Майор Генади 

Генов - заместник началник на окръжието, той 

и началник на сектор ВОКНА и цивилен 

служител Гинка Иванова - експерт в сектора, 

съвместно с курсанти от ВВМУ посетиха 15 

средни училища в градовете Добрич, Балчик, 

Каварна, Генерал Тошево и Тервел.По време 

на проведените срещи – презентации с учениците от 11-ти и 12-ти клас беше предоставена 

информация, относно необходимите документи, реда за кандидатстване, преминаването и 

предимствата при обучение във Висшето военноморско училище и военната служба като 

офицер от Въоръжените сили на Република България. 

Търговище 

На 17.10.2022 г., по предварително изготвен график от Военно окръжие II степен – 

Търговище, курсанти от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – 

Варна посетиха три от елитните 

средни училища в област 

Търговище. Поводът е 

стартиралата кандидат-курсантска 

кампания за  учебната 2022/2023 г. 

По време на презентациите, 

представителите на 

Военноморското училище 

разясниха на единадесетоклас-

ниците и дванадесетокласниците 

възможностите за кандидатстване 

за курсант или студент, актуалността и предизвикателствата на предлаганите военни 

специализации и перспективите след завършване. Раздадени бяха и рекламни материали. 
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Смолян        

На 20.10.2022 г. се проведе трудова борса организирана от Бюро по труда – Смолян. В 

мероприятието взе участие цивилен служител Веселин Евтимов представител на Военно 

окръжие II степен – Смолян, той предложи вакантните длъжности обявени със заповеди на 

Министъра на отбраната на Република България, както и разясни на присъстващите 

граждани условията и реда за кандидатстване и какви са преимуществата при постъпване на 

военна служба. 
 

Габрово 

На 26 октомври в Габрово се проведе трудова борса по проект „Готови за работа”, 

организирана от ТД „Бюро по труда”. Представители от Военно окръжие – Габрово бяха 

капитан Николай Николов – заместник-началник на сектор „Военен отчет, комплектуване, 

набиране и адаптация” и  цивилен служител Малина Васкова – експерт в сектора. Двамата 

представиха информация за актуалните обяви за вакантни длъжности за войници от състава 

на Сухопътни войски, Командване за логистична поддръжка и за Военно-географската 

служба. На присъстващите бяха раздадени флаери с информация за срочната служба в 

доброволния резерв. 

 Велико Търново 

На 26.10.2022 г. представители на Военно окръжие II степен – Велико Търново взеха 

участие в обща трудова борса, организирана от дирекция „Бюро по труда” - гр. Велико 

Търново. В нея участваха 11 работодатели, предлагащи 109 свободни работни места. 

Военно окръжие ІІ степен – Велико Търново беше 

представено от ц. сл. Теменужка Атанасова и ц. сл. 

Иван Ръцев. Присъстващите бяха запознати с 

актуалните вакантни длъжности за военна служба и 

служба в доброволния резерв, социалния статут на 

военнослужещите и възможностите за личностно и 

професионално развитие във Въоръжените сили на 

Република България. На проявилите интерес, бяха 

разяснени условията, реда и сроковете за подаване 

на документи за кандидатстване за военна служба. 

Бяха им раздадени рекламни брошури и флаери.   

 Разград 

На 26.10.2022 г. на територията на три средни училища в гр. Разград се проведе 

рекламна кампания на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Курсанти от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” 

съвместно с представители на военното окръжие посетиха НПТГ „Шандор Петьофи” , 

ППМГ „Академик Н. Обрешков” и  ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” в град Разград. С цел 

представяне на висшето военно учебно заведение, бяха изнесени презентации пред 

учениците от 11 и 12 клас на средните училища.  

По време на срещите учениците бяха запознати с актуална информация за 

възможностите за продължаване на образованието във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, условията за 
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кандидатстване, обучението като курсанти или студенти, и реализацията след завършване 

на образованието. 

Монтана 

На 13.10.2022 г., експерт от офиси за военен отчет в общини Берковица, Вършец и 

Георги Дамяново проведе занятие с групата за оповестяване от община Берковица. В 

занятието освен групата за оповестяване и доставяне на запас в община Берковица, 

участваха и представители на местната власт, кмета на община Берковица, Димитранка 

Каменова и заместник кметове на общината 

 
Шумен 

На 13.10.2022 г., се проведоха в двора на СУ 

"Васил Левски" гр. Нови пазар третите военно-

приложни игри на Военно окръжие II степен – 

Шумен за тази година. Те бяха организирани  по 

покана на г-н Георги Георгиев - кмет на град Нови 

пазар и бяха част от празничната програма 

посветена на празника на град Нови пазар "Дни на 

моя град".Във  военно-приложни игри взеха 

участие училищата: СУ "Васил Левски", СУ "Хан 

Исперих", Професионална гимназия по селско 

стопанство и Професионална гимназия по химични технологии и дизайн "Асен Златаров". 

Класиралите се на призовите четири места отбори бяха наградени с грамоти, купи и 

предметни награди. 

 

 
Шумен 

 

В продължение на няколко месеца шуменецът 

Никола Николов със собствен труд и средства 

реставрира оръдието на паметната стена-чешма на 

загиналите 

артилеристи в град 

Шумен. Със 

съдействието на 

Военно окръжие II 

степен – Шумен през месец септември оръдието беше 

поставено на мястото си.  

За проявено родолюбие, личен принос за запазване 

Други 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 
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на националната историческа памет и във връзка с възстановяването на военния паметник 

на загиналите от V-ти и XV-ти артилерийски полкове, редник от запаса Никола Николов 

беше удостоен с предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие”. Началникът на 

Военно окръжие II степен – Шумен връчи наградата на редник Николов във възстановената 

Военно-историческа експозиция на гарнизон Шумен, в присъствието на част от личния 

състав на окръжието. 

Стара Загора 

На 26.10.2022 г., началникът на Военно окръжие I степен – Стара Загора, полковник 

Людмил Маринов и представители на Съюза на ветераните от войните на България, се 

срещнаха с професор д-р Йовчо Йовчев, началник на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – 

Стара Загора. 

Повод за срещата бе оказаната своевременна 

медицинска помощ на ветерaна от Втората световна 

война Стоян Сомов.На срещата, полковник Маринов 

изрази своята благодарност за бързината и 

професионализма на медицинските работници и от 

името на началника на Централно военно окръжие, 

полковник Георги Петков, връчи на професор 

Йовчев, „Плакет на Централно военно окръжие” и 

грамота. Представителите на Съюза на ветераните от 

войните на България, връчиха на професор Йовчев, благодарствено писмо и плакет. 

 

 

 

 

 

 

 


