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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 11/ 2022 г. 

 

 
 

Русе 
 

На 05.11.2022 г. в град Русе бе отбелязана Архангелова Задушница.  „Има дати в 

календара на родовата ни памет, които карат всеки българин да запази смирение и да си 

припомни смелостта и доблестта на българския войник, превърнали се в стълбове на 

националната ни гордост. Такъв е и днешният ден – ден на преклонение, но и на 

съзерцание.“ – заяви областният управител Анатоли Станев по време на панихидата по 

случай Архангелова Задушница. Слово произнесе и кметът на община Русе, Пенчо Милков. 

По време на церемонията, която се състоя пред Мемориала на загиналите във войните за 

национално обединение русенци, свещеници от Русенската Света митрополия отслужиха 

заупокойна молитва и помен в памет на загиналите български воѝни. В началото на 

церемонията началникът на гарнизона и командир на в. ф. 32420-Русе, подполковник 

Павлин Илиев прие строя на почетния караул. Церемонията завърши с полагане на венци и 

цветя.  

Сред официалните гости на събитието бяха още председателят на Общинския съвет, 

Иво Пазарджиев и общински съветници, заместник-кметът по икономика и международно 

сътрудничество, Златомира Стефанова, ректорът на Русенския университет, академик 

Христо Белоев, началникът на Военно окръжие I степен – Русе, подполковник Васил 

Петров, много общественици и резервисти. 

 

Ловеч 
С военен ритуал и панихида по повод Архангелова 

Задушница в мемориален комплекс „Вила Ванна“ - Троян 

беше почетена паметта на всички загинали български 

войници и офицери във войните за освобождение и 

обединение на България, както и на загиналите в 

изпълнение на 

воѝнския си 

дълг 

военнослужещи. Присъстваха кметовете на 

Троян и Ловеч – госпожа Донка Михайлова и 

госпожа Корнелия Маринова, полковник 

Светослав Църовски - началник на гарнизон 

Ловеч, подполковник Красимир Костов - 

началник на Военно окръжие II степен-Ловеч и 

подполковник Теодоси Томанов -началник на 

в. ф.24480-Ловеч. Бяха поднесени венци и цветя. В ритуала взеха участие членове на 

Национални и регионални празници 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Национално дружество „Традиция“ от регионален клон „34-ти пехотен Троянски полк“, 

които развяха реплики на бойните полкови знамена. Заупокойна панихида отслужи 

Ловчанският митрополит Гаврил. “Те са дали най-скъпото, което имат-живота си, за да 

се осъществи нашият идеал“ - каза митрополитът. 

 

Сливен 

На 05.11.2022 г. – Архангелова 

Задушница, почитаме паметта на 

загиналите воѝни за свободата и 

независимостта на България. 

В град Сливен, пред паметника 

на 6-ти артилерийски полк, се проведе 

военен ритуал с панихида от 

военнослужещите на в. ф. 22220 – 

Сливен, а отец Йоан отслужи 

заупокойна молитва за всички 

загинали български воѝни.  

На ритуала присъстваха 

заместник-областният управител -  

Антоний Андонов, Началникът на 

сливенския гарнизон - полковник 

Любомир Вачев, началникът на 

Военно окръжие ІІ степен – Сливен, подполковник Иванов, представители на военните 

формирования в сливенския гарнизон, членове на ръководството на СОСЗР в гр. Сливен и 

представители на Клуб „Памет“ към профилираната хуманитарна гимназия „Дамян 

Дамянов”. Положени бяха венци и цветя пред паметника в знак на признателност към 

загиналите воѝни. 

 

Велико Търново 

На 05.11.2022 г. подполковник  Веселин Тинков, началник на  

Военно окръжие II степен - Велико Търново взе участие във военен 

ритуал пред паметника „Майка България” в старопрестолния град, 

по случай Архангелова Задушница, където поднесоха венци и цветя 

представители на областен съвет на СВВБ в гр. Велико Търново и 

други патриотични и родолюбиви организации, в памет на 

загиналите  български воѝни. На днешните българи, по Божията 

воля, с цената на кръвта на нашите предци, е отредено да живеем в 

мир…. С почитането на Архангелова Задушница историческата 

памет на града и на народа ни се съхранява, развива и предава от 

поколение на поколение. Тя е важна част за военно-патриотичното 

възпитание на  обществото и гарантира съхранението на рода български. 

Шумен 

На Архангелова Задушница, по инициатива на Военно окръжие – Шумен в двадесет и 

две населени места от област Шумен беше отдадена почит и вечна признателност към 

паметта на офицерите и войниците, загинали за България.  
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Представители на общинските 

администрации, народните читалища и 

жители, редом с паметта на своите близки, 

сведоха глави, помълчаха пред паметта на 

загиналите във войните и поднесоха венци 

и цветя пред военните паметници в 

градовете Шумен, Нови пазар, Смядово, 

Върбица и селата Никола Козлево,  

Дойранци, Пет могили, Ружица, 

Каравелово, Хърсово, Крива река, Изгрев, 

Хърсово, Цани Гинчево, Осмар, Кочово, 

Драгоево, Имренчево, Кюлевча, Върбяне, Овчарово и Радко Димитриево.  

В част от населените места се проведоха военни ритуали и заупокойни панихиди.  
 

Ямбол 
 

На 01.11.2022 г., в Деня на народните будители, празничната програма започна с 

изпълнения на духовия оркестър при народно читалище „Съгласие-1862”, с диригент 

маестро Васил Шейтанов, пред барелефа на просветителя Ради Колесов, в централната 

градска част. Кметът на град Ямбол - господин 

Валентин Ревански поднесе празнично приветствие, а 

благодарствен молебен отслужи отец Стоян от храма 

„Свети великомъченик Георги Победоносец”. На 

церемонията присъстваха ръководството на община 

Ямбол, представителни групи от ямболските 

училища, детски градини, културни институции и  

читалища, както и подполковник Иван Бъчваров – 

началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, 

граждани и гости на града. Празникът приключи с 

поднасянето на венци и цветя пред паметника на 

ямболския будител Ради Колесов, в знак на признателност към делото на будителите. 

 

 
 

Ловеч 

На 09.11.2022 г. 44-ма военнослужещи 

положиха военна клетва в новосъздаденото военно 

формирование 57260 - Ловеч, което е част от военно 

формирование 48940 - Бургас. Тържественият строй 

беше приет от командира на Командване за 

логистична поддръжка, бригаден генерал Тодор 

Тодоров. Сред 

официалните 

гости бяха 

областният 

управител -

инж. Светослав Славчев, кметът на гр. Ловеч - 

госпожа Корнелия Маринова, началникът на 

Военно окръжие II степен - Ловеч, подполковник 

Красимир Костов и началникът на в. ф.24480 - Ловеч, подполковник Теодоси Томанов. 

Важни събития и годишнини  
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Поздравления отправиха областният управител и кметът на гр. Ловеч. Госпожа Маринова 

отбеляза: „След 17 години тишина и липса на войнска клетва в поделението днес се случва 

този вълнуващ момент-да отворим вратите на ново формирование“. В своето 

поздравление бригаден генерал Тодор Тодоров каза: „Скъпи воини, бъдете здрави, успешни 

и верни на думите, които изрекохте и превърнете клетвените слова в свои дела“.  

Ритуалът беше наблюдаван от много роднини, близки и приятели на 

военнослужещите. След това всички желаещи разгледаха музея „Въоръжение и техника“ и 

изложбата „Бойни припаси“ на военно формирование 24480 - Ловеч. 

 

Плевен 
 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 75 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА В.Ф. 22160. 

Празникът започна с 

полагане на венец пред 

паметната плоча на 5-та 

механизирана бригада, след 

което продължи с тържествен 

строй пред Параклис-мавзолей 

„Свети Георги Победоносец“ на 

площад Възраждане в град 

Плевен. 

Свещеници от Плевен-

ската епархия извършиха 

водосвет и молебен за здравето и 

благоденствието на личния 

състав от Единния център за 

начална военна подготовка. 

Бяха прочетени заповеди за награждаване на военнослужещи и цивилни служители, 

както и поздравителни адреси от името на началника на отбраната, командира на 

Сухопътните войски, държавни институции и началника на Военно окръжие I степен - 

Плевен. 

На бивши командири на формированието - о. з. бригаден генерал Валентин Буров и о. 

з. полковник Николай Бешев, бяха връчени юбилейни плакети. 

Тържеството завърши с преминаване в тържествен марш под звуците на 

Представителния духов оркестър на Сухопътните войски. 

Гости на тържеството бяха кметът на община Плевен - Георг Спартански, областният 

управител на област Плевен - Иван Петков, командири на военни формирования, 

представители на военно-патриотични сдружения и съюзи, директори на фирми, 

финансови, банкови институции и регионални медии. Военно окръжие I степен – Плевен 

участва в честването на празника на формированието, като беше представено от майор 

Стефан Богданов – началник на сектор „Личен състав, набиране на кандидати и адаптация”. 
 

Търговище 
 

В Деня на народните будители, 1-ви ноември, Поповската профилирана гимназия 

„Христо Ботев“ отбеляза 110 години от своето създаване. Пъстрата програма започна с 

отворени врати, среща на поколенията и водосвет за благоденствието на училището, като 

завърши с полагане на венци и цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев и пред 

паметника на Васил Левски, след което беше изнесен празничен концерт. Сред 

официалните гости, поканени на юбилейните тържества бе и началникът на Военно 

окръжие II степен – Търговище подполковник Диян Вълчев. 
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Поповската Ботева гимназия е не само емблема на град Попово, но е с дълбоки 

традиции по стъпките на военното дело, благодарение на клуб „Родолюбиви и здрави“. 

Членуващите ученици в него демонстрираха своите умения и в празничния ден, придавайки 

му исторически дух и сила, носени през годините за развитието на просветното дело в 

града. 
 

Хасково 

Началникът на Военно окръжие II степен - 

Хасково, подполковник Петър Петков взе 

участие във военен ритуал-панихида, където бе 

почетена паметта на загиналите за свободата и 

независимостта на България войници, сержанти 

и офицери. 

В церемонията, проведена пред паметника 

на жертвите в заключителната фаза на Втората 

световна война в областния град, участваха още 

почетна рота от военно формирование 52740 – 

Хасково и представители от учебен полигон 

„Корен“. В чест на героите бяха поднесени 

венци и цветя пред монумента. Местни свещеници отслужиха заупокойна молитва в памет 

на загиналите.  
 

Сливен 
 

На 01.11.2022 г. цивилен служител Екатерина Дончева – експерт в офис за военен отчет 

в община Котел, участва в тържествата по 

повод 1 ноември - Ден на народните 

будители, който е и Ден на град Котел. 

Котел е роден град на много известни 

личности – възрожденците капитан Георги 

Мамарчев (офицер в руската армия), 

Георги Стойков Раковски (един от 

главните идеолози на национално-

освободителното ни движение), 

архимандрит Неофит Хилендарски 

Бозвели, д-р Петър Берон (съставителят на 

прочутия „Рибен буквар”), Свети 

Софроний епископ Врачански (най-яркият 

представител на Котленската книжовна 

школа, преписал „История славянобългарска”, донесена лично от Паисий Хилендарски през 

1764 г.), Стефан Изворски, генерал Иван Кишелски, д-р Васил Берон, Гаврил Кръстевич, 

княз Стефан Богориди, Атанас Богориди и др.  

Отдаването на почит към народните будители и духовни водачи в града започна с 

тържествена Света литургия в храм „Св. Св. Петър и Павел”. 

Цивилен служител Екатерина Дончева поднесе цветя пред паметника на великия 

българин – Георги Стойков Раковски, на площад „Възраждане“, а след това и пред 

саркофага с тленните му останки, намиращ се в Пантеона. 

Стотици жители и гости на града съпреживяха празника наслаждавайки се на 

интересната програма, организирана в негова чест, която беше наситена с различни 

събития. Излъчен беше документалния филм „Раковски извън известното“ - I част на 

сценариста Иван Тренев. В него авторът представя Георги Раковски не само като 
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национален герой, но и като личност със значим дан в световната история. Лентата дава 

още информация за Раковски, представен като изследовател на народопсихологията и 

идеолог на идеята за българския трикольор.  

Празничният ден завърши със заря на площад „Възраждане“ в гр. Котел. 

 

 
 

 Пазарджик 
Подполковник Петър Петров - началник на 

Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик участва в 

заседание и щабна тренировка на областния щаб за 

защита при бедствия и аварии, които се проведоха 

в град Стрелча на 17 и 18 ноември 2022 г. 

 Ръководителите на държавните институции 

докладваха на областния управител Трендафил 

Величков относно предприетите мерки за 

нормалното функциониране на инфраструктурата, 

снабдяването и услугите през есенно-зимния сезон 

в област Пазарджик. 

 По покана на областния управител в 

проведеното заседание участваха доц. Георги Гоцев и ас. Илия Табаков от Военна академия 

„Г.С. Раковски“, както и комисарите Георги Гатев и Илия Георгиев от Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР. Те акцентираха върху основните 

дейности на Областния щаб, взаимодействието с националния и общинските щабове и 

координацията на съставните части на единната спасителна система при бедствия. 

 В рамките на заседанието областният управител проведе и тренировка с членовете на 

щаба на тема „Защита при ядрена и радиационна авария“. След получен сигнал от членовете 

на Щаба за бедствия и аварии, чрез системата за ранно предупреждение от РДПБЗН, бяха 

проиграни всички защитни действия при възникнала радиационна аварийна ситуация и при 

транспортиране на радиоактивни материали на територията на областта. Изпълнени бяха 

всички мерки за ограничаване и ликвидиране на произшествието и за защита на 

населението. Целта на занятието е повишаване подготовката на членовете на Щаба за 

изпълнение на плана за защита при бедствия на област Пазарджик и за по-добър обмен на 

информация и координация. 
 

Ловеч 
 

На 09.11.2022 г. областният управител на област Ловеч, инж. Светослав Славчев, 

ръководи щабна тренировка на областния щаб на тема „Дейност на областния щаб за 

изпълнение на плана за защита при ядрена и радиационна авария“. Участие в щабната 

тренировка взе и подполковник Красимир Костов - началник на Военно окръжие II степен - 

Ловеч. 
 

Враца 

На 19.11.2022г., по покана на кмета на община Оряхово – господин Росен Добрев, 

началникът на Военно окръжие II степен - Враца подполковник Илиян Илиев заедно с 

началникът на сектор ВОКНА, майор Блага Владова, взеха участие в честването на 

инициативата „145 години свободно Оряхово“.  

Подполковник Илиев връчи поздравителен адрес на господин Добрев от името на 

Връзки с органите на централната и местната власт 

 

https://www.pz.government.bg/news.php?extend.720
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.720
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.720
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ръководството и личния състав на окръжието. 

Част от Културния афиш бе спектакълът „Криле и вериги“ – историческа възстановка 

на събитията при превземане на средновековната крепост „Камъка“ – гр. Оряхово. 
 

 
 

Хасково 
 

 

Експертите от Военно окръжие II степен – Хасково, Ангел Димов и Дарина Вълчева 

участваха в инициативата „Ден на отворените врати“ във военно формирование 52740 - 

Хасково, която се проведе по повод 19 ноември – празник на Сухопътните войски. 

Събитието протече при голям интерес от страна на обществеността в град Хасково. Стотици 

ученици и граждани се запознаха отблизо с изложените в двора на поделението различни 

видове въоръжение и снаряжение. Цивилните служители коментираха със заинтересованите 

лица предимствата на военната професия. На всички тях бяха раздадени брошури за 

видовете войски, бяха разяснени сроковете и условията за кандидатстване във висшите 

военни училища, както и актуални конкурси за набиране на кандидати в редиците на 

Българската армия.  

Специален гост на събитието бе и началникът на Военно окръжие II степен – Хасково, 

подполковник Петър Петков. В своя поздравителен адрес до командира и личния състав на 

военното формирование, той пожела здраве, благоденствие и професионални успехи.  
 

Враца 

На 17.11.2022 г., по повод 19 ноември – Боен празник на Сухопътни войски, военно 

формирование 54990 - Враца проведе „Ден на отворените врати“, като сред гостите на 

мероприятието бяха началникът на Военно окръжие II степен – Враца, подполковник Илиян 

Илиев и майор Блага Владова, началник на сектор ВОКНА в окръжието. 

Подполковник Илиев изнесе кратка беседа пред гостите и учениците от средните 

училища от областта, разказвайки им част от бойната история на Сухопътни войски. След 

това, посетителите имаха възможност да преминат през обособените учебни центрове, 

където да видят противотанков управляем реактивен комплекс (ПТУРК), да погледнат през 

мерните прибори на лека противотанкова гранатохвъргачка РПГ-7 и гранатохвъргачка СПГ-

9Д, да влязат в много целеви бронетранспортьор (МТЛБ) и в 120 мм. самоходна 

минохвъргачка Б1-10. 

 

Пазарджик 

На 25.11.2022 г., в центъра на село 

Бъта, тържествено бе открит 

реновираният паметник-костница на 

загиналите от селото за свободата и 

независимостта на България, във войните 

за национално обединение и в борбата за 

социална справедливост. Обновеният 

мемориален комплекс е превърнат в 

силно въздействащо послание за обща 

почит и признателност към саможертвата 

на загиналите, благодарение на 

инициативния комитет в село Бъта, 

Взаимодействие с военни формирование и структури 
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ръководен от госпожа Цонка Чалъкова-Кацарова, авторския колектив „Архитект Бойко 

Столинчев“, скулптора професор Стефан Лютаков, ръководството на община Панагюрище, 

в лицето на кмета господин Никола Белишки и представители на Министерството на 

отбраната на Република България. Одобрението на проекта е съобразено със Закона за 

военните паметници. По предложение на Министерството на отбраната, проектът е 

финансиран с 6 хиляди лева от държавния бюджет в изпълнение на Постановление на 

Министерски съвет от 2020 година. Останалите средства за изграждането на комплекса са 

от дарения. 

На тържествената церемония по откриването присъстваха началникът на Военно 

окръжие ІІ степен – Пазарджик, подполковник Петър Петров, началникът на Военно 

окръжие І степен – София, полковник Павлин Велков, заместник-областният управител на 

област Пазарджик, доктор Красимира Радева, кметът на община Панагюрище господин 

Никола Белишки, заместник-кметът в направление „Хуманитарни дейности“ на община 

Панагюрище, госпожа Галина Матанова, кметът на село Бъта,  господин Георги 

Александров, представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, 

членовете на Инициативния комитет за изграждането на паметника, представители на 

военно-патриотични организации от страната, много местни жители. 
 

 
 

Ловеч 
  

На 09.11.2022 г., цивилен служител Норка 

Денчева Хитова – експерт в ръководството на 

Военно окръжие II степен - Ловеч, беше 

освободена, поради придобито право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст. Цивилен служител 

Хитова имаше достойно и запомнящо се 

присъствие във военното окръжие – и като 

професионалист, и като добър колега и приятел. 

Личният състав на окръжието ѝ пожелава дълъг 

живот, много здраве и щастливи моменти с 

близките ѝ хора. 

 

Добрич 
 

 

На 14.11.2022 г. началникът на Военно окръжие II степен – 

Добрич, капитан II ранг Бисер Николаев Бонев връчи екземпляр от 

договора за служба в доброволния резерв и копие от заповедта за 

назначаване на Антон Росенов Георгиев, като му пожела успешна и 

дългосрочна съвместна работа. 

Господин Георгиев беше назначен на длъжност 

„Специалист в сектор ВОКНА“ във Военно окръжие II степен – 

Добрич, като резервист и повишен във военно звание по резерва 

„Старши матрос 1-ви клас” със заповед на началника на окръжието 

от същата дата. 

 

 

 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи и цивилни служители  
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Ямбол 

 

На 04.11.2022 г., полковник Людмил Маринов, 

началник на Военно окръжие І степен – Стара Загора обяви 

заповед на началника на отбраната от 28.10.2022 г., относно 

назначаване на длъжност „Началник на Военно окръжие IІ 

степен – Ямбол“ и повишаване във военно звание 

„Подполковник” на майор Иван Бъчваров. Личният състав 

на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол пожелава на 

подполковник Бъчваров много здраве, удовлетвореност в 

работата и много професионални успехи. 

 

 
 

 
 

Ловеч  
 

За времето от 31.10.2022 г. до 25.11.2022 г. в Единен център за 

начална подготовка (към в.ф.22160-Плевен) беше проведен курс по 

начална военна подготовка за резервисти, сключили договор за служба 

в доброволния резерв. Обучението на резервистите завърши с полагане 

на военна клетва на 25.11.2022 г. Редник Габриела Анастасова от 

Военно окръжие II степен-Ловеч успешно завърши курса с 

изключителна мотивация и желание да служи в редовете на 

Българската армия. 

       

 

Сливен  
 

На 15.11.2022 г., във военно формирование 42700 – Сливен беше проведено 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. 42700 – Сливен от заместник-началника на военното окръжие, той и 

началник на сектор - майор Слави Йовков, като началник на ППЗ беше капитан Николай 

Колев.  

Мобилизационната тренировка протече в добра работна обстановка, като 

военнослужещите от в. ф. 42700 – Сливен и представителите на ППЗ от военното окръжие 

се справиха много добре с поставените задачи. 

На занятието присъства целия личен състав на Военно окръжие ІІ степен – Сливен.  
 

 

 
 

Варна 
 

На 03.11.2022 г. се състоя Ден на отворени врати в Регионална служба „Военна 

полиция“ – Варна, по повод празника на служба „Военна полиция“.  

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 

Обучения, семинари и стажове 
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На събитието присъстваха ученици 

от професионална гимназия „Професор 

Асен Златаров“ - Варна, придружени от 

представители на Военно окръжие I 

степен – Варна, майор Николай 

Николов - началник на сектор ВОКРВС 

и цивилен служител Весела Митева – 

технически изпълнител сектор ЛСНКА. 

Младежите разгледаха с огромен 

интерес въоръжението, оборудването и 

техниката на военна полиция. 
 

Шумен 
 

През месец ноември капитан Герган 

Джиновски от Военно окръжие II степен - 

Шумен, съвместно с курсанти от факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил 

Левски“ – Шумен запознаха ученици от ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” с. Царев брод (община 

Шумен) с историята на гарнизон Шумен.  

Урокът по военна история се проведе във 

Военно-историческата експозиция на гарнизон 

Шумен. Учениците разгледаха богатата колекция 

на огнестрелно и артилерийско оръжие, униформи, знамена, свързани с бойната слава и 

история на Шуменския гарнизон. 

 

 
 

Плевен 

 

Със заповед на началника на отбраната от месец ноември 2022 г., подполковник 

Анета Илиева - заместник-началник на Военно окръжие I степен - Плевен беше назначена 

на длъжност в Дирекция „Сигурност на информацията” - МО. 

На 02.12.2022 г., последния работен ден на подполковник Илиева във Военно окръжие 

I степен - Плевен, същата получи поздравителен адрес по случай кариерното ѝ израстване 

от името на ръководството на окръжието. Личният състав Военно окръжие I степен - 

Плевен ѝ връчи благодарствено писмо, пожелавайки ѝ много здраве, професионални успехи 

и да бъде все така за отзивчива в отношенията с колегите си. 
 

 
 

Плевен 

 

На 25.11.2022 г., на плаца в Единен център за начална подготовка – Плевен се проведе 

ритуал по полагане на военна клетва от 25 души, български граждани приети без военна 

подготовка и сключили договор за служба в доброволния резерв. Командирът на центъра, 

полковник Иван Вълев поздрави резервистите и подчерта: „От този ден нататък поемате 

нелеката отговорност в тези тежки времена да пазите най-свидното - Родината и да 

Други 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
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съхранявате изконните ценности на страната, запазили ни като народ и като нация“. 

Ритуалът по полагане на воинска клетва завърши с преминаване на резервистите в 

тържествен марш.  

Курсът по начална военна подготовка беше проведен за времето от 31.10.2022 г. до 

25.11.2022 г. и беше е организиран 

съгласно утвърдена от Началника на 

отбраната програма. Резервистите 

преминаха основни войскови 

дисциплини – тактическа, огнева, строева 

и физическа подготовка. Обучението 

завърши с полагане на изпити по 

изучаваните дисциплини, като на 

успешно завършилите курсисти е 

издадено удостоверение за завършване 

на курс „Начална военна подготовка”. 

Гости на ритуала бяха, полковник Алексей Царков – началник на щаба на Централно 

военно окръжие, полковник Иван Иванов – началник на Военно окръжие I степен – Плевен,  

Галина Станимирова – директор на НОИ – Плевен, много граждани и гости на града. 
 

Сливен  
 

 

Със заповед на началника на Военно окръжие ІІ степен – 

Сливен от ноември 2022 г., сержант Николай Стоянов Дренски – 

„Старши специалист ІІ степен” в Ръководството на окръжието 

беше повишен във военно звание „Старши сержант”, считано от 

01.11.2022 г.  

В тържествена обстановка подполковник Иван Иванов връчи 

пагоните на старши сержант Николай Дренски, като му пожела 

много здраве и успехи в службата. 

 

 

 

 

На 03.11.2022 г., по случай 5 ноември – празник на служба „Военна полиция” и 31 

години от възстановяването ѝ, Регионална служба „Военна 

полиция” – Сливен организира Ден на отворените врати. 

Със съдействието на Военно окръжие ІІ степен – Сливен 

мероприятието по случай празника на военната полиция беше 

посетено от ученици от училища в града, както следва: 

спортно училище „Димитър Рохов”, средно училище „Пейо 

Яворов”, професионална гимназия по хотелиерство и туризъм 

„Академик Неделчо Неделчев”, профилирана гимназия с 

преподаване на западни езици „Захарий Стоянов” и 

профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”. Деня 

на отворените врати посетиха и много деца от детските 

градини в гр. Сливен, семейства на военнослужещи, 

граждани и гости на града. 

Домакините бяха обособили демонстративни центрове, 

показвайки впечатляващ арсенал от различни системи стрелково оръжие, техники и 
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екипировки, криминално-лабораторно оборудване и най-съвременна мобилна автоматична 

система за идентификация по биометрични данни. Обект на голям интерес бяха 

автомобилите от центъра за майсторско кормуване: специален брониран автомобил 

„Пясъчна котка”, ЛАПП „Форд Експлорър” и ЛАПП „Киа Спортидж”. 

С внимание и търпение военнослужещите от регионална служба „Военна полиция” – 

Сливен приветстваха и изчерпателно отговаряха на спонтанно възникналите въпроси на 

децата и учениците, запознаха ги с тактико-техническите характеристики на образците 

въоръжение, показваха нагледно и ги напътстваха в боравенето с оръжие и апаратура. 

Началникът на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, подполковник Иван Иванов връчи 

на директора на Регионална служба „Военна полиция” – Сливен, полковник  Митко Митев 

поздравителен адрес по случай празника.  
 

Силистра 
 

На 20.11.2022 г., на площад 

„Свобода“ в град Силистра, 

служители на Военно окръжие II 

степен – Силистра, заедно с жители и 

гости на града, посрещнаха частици 

от мощите на светите братя богослови 

и книжовници Кирил и Методий. 

Чрез специален ритуал, проведен при 

силен дъжд, мощите на  

просветителите на славянските 

народи бяха приети от Доростолския митрополит Яков. След ритуала беше проведено 

литийно факелно шествие до катедралния православен храм „Св. св. Петър и Павел“. 
 

Ямбол 
 

На 25.11.2022 г., пред Културно-информационния център „Безистен“ в град Ямбол 

беше открита изложба, посветена на 110-годишнината от създаването на българската бойна 

авиация. Изложбата беше открита официално от заместник-началника на щаба на 

Военновъздушните сили, полковник Юри 

Луканов и от заместник-кмета на Ямбол, 

господин Енчо Керязов. Откриването се 

състоя под съпровода на Представителния 

духов оркестър на ВВС. Планирано е 

експозицията да остане в Ямбол до 15 

декември, като градът е първият, в който 

тя гостува. Официални гости на 

церемонията по откриването бяха 

полковник Милен Димитров, командир на 

авиобаза Безмер, подполковник Иван 

Бъчваров, началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, командири на военни 

формирования от гарнизон Ямбол и военнослужещи от ВВС на Кралство Испания, чийто 

домакин в момента е авиобаза Безмер. 

След град Ямбол изложбата ще бъде представена и в други градове. 


