Мартин Митев уважи патронния празник на ВВУБ „Георги
Бенковски“
сряда, 22 май 2019

„С огромно уважение бих искал да Ви поздравя от името на Общински съвет - Плевен, и лично от свое
име по случай патронния празник на ВВУБ „Георги Бенковски“! Да си военен е символ на родолюбие,
чест и отговорност! За това си спомняме и днес, когато отбелязваме 143-та годишнина от гибелта на
героя от Априлското въстание и патрон на базата - Георги Бенковски. Бенковски означава свобода! Име,
символ на родолюбие! Този пример трябва да следваме и сега!“
Това се казва в поздравителния адрес, връчен днес по повод празника на ВВУБ „Георги Бенковски“ от
председателя на Общински съвет - Плевен Мартин Митев на полк. Петър Банков - командир на
Военновъздушната учебна база в Долна Митрополия. Мартин Митев уважи тържественото събрание концерт в Гарнизонния военен клуб в Плевен, с което се постави началото на честването на
годишнината. Гости на събитието бяха още зам.-командирът на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев,
областният управител на Плевен Мирослав Петров и заместниците му Татяна Божинова и д-р Красимир
Трифонов, зам.-кметът на Община Плевен Стефан Милев, командири на военни формирования,
военнослужещи и цивилни служители.
В началото на събранието бе представен исторически доклад за 143-ата годишнина от гибелта на
Бенковски, след което към присъстващите се обърна и командирът на ВВУБ - Долна Митрополия полк.
Банков. „Изключително съм горд, че съм командир на ВВУБ „Г.Бенковски“, защото имам честта да
служа с авиационни професионалисти. Пожелавам ви да бъдете здрави - вие и вашите семейства, да
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бъдете силни в посрещане на предизвикателствата, които предстоят пред всички нас. От вас зависи
бъдещето на бъдещото Висше военновъздушно училище в Долна Митрополия“, обърна се към колегите
си полк. Петър Банков.
Церемонията продължи с награждаването на военнослужещи и цивилни служители за постигнати
високи резултати в изпълнение на служебните им задължения. Празничен концерт изнесе
Представителният ансамбъл на Въоръжените сили.
По традиция честванията ще продължат в Тетевен, където на 24 май в 21.00 ч. ще се проведе
тържествената заря - проверка с участието на представителни подразделения от ВВУБ „Г. Бенковски”.
Кулминацията е на 25 май в местността Костина, с. Рибарица с ритуал по отдаване на военни почести и
полагане на венци на лобното място на Бенковски.
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