
Българската армия в помощ на населението от бедстващите райони  

на страната 

 

Българската армия се включи в помощ на населението в бедстващи райони 

в страната и с действията си подпомага структури на държавната и 

местната власт за преодоляване на последствията от тежките 

метеорологични условия.   

 

В усложнената зимна обстановка над 25 модулни формирования с над 300 

военнослужещи и специализирана техника оказват помощ на населението 

в областите Русе, Смолян, Сливен, Стара Загора, Хасково, Плевен и 

Ямбол. Освен в действия по разчистването на пътищата от снега, усилията 

на модулните формирования през изминалата седмица бяха насочени към 

евакуационно-спасителните дейности в помощ на жителите на Хасковска 

област.   

 

В помощ на жителите на Хасковска област 

 

След получения сигнал за бедствие в село Бисер на 6 февруари, модулни 

групи от военни формирования  52 740-Хасково и 24 150-Стара Загора се 

отправиха към засегнатия район. Военнослужещите евакуираха жители  от 

наводнените им къщи, както и автомобили, потънали във водите на река 

Бисерска.  

 

Спасителните действия на модулните формирования в района на 

бедствието бяха ръководени от началника на отбраната генерал Симеон 

Симеонов. 

 

През този ден два вертолета „Кугър” от състава на Военновъздушните 

сили извършиха аварийно-спасителни действия, включително и евакуация 

от въздух като спасиха живота на трима души. Командири на екипажите 

бяха бригаден генерал Златко Златев и полковник Евгени Белкинов.  

 

Модулно формирование от Втора лекопехотна бригада – Стара Загора 

оказаха помощ на жителите в Свиленград, след като водите на река 

Марица заляха крайните квартали на града. Само през нощта те  

евакуираха над 100 човека. Военнослужещите от старозагорската бригада 

продължават спасителните действия в помощ на жителите в Свиленград. 

От началото на спасителните действия  те са евакуирали повече от 350 

души от наводнените квартали.  

 



Военнослужещите доставят хранителни продукти на жителите на село 

Черна могила и околните махали, както и одеала за жителите на село 

Бисер. 

 

В усложнената зимна обстановка модулна група от военно формирование 

52 740 – Хасково снабдяваше с медикаменти и храна жителите на 

Симеоновград и селата Бисер и Константиново.  

 

Модулни формирования от Сухопътни войски  осигуриха  водоноски с 

чиста питейна вода  жителите на населените места в районите на Любимец, 

Свиленград, Харманли, в селата Бисер, Райкова могила, Пъстрогор, 

Момково и Димитровче. 

 

За населението от село Бисер и Свиленград военни  транспортираха 

хранителни продукти и медикаменти за жителите.  

 

Министърът на отбраната Аню Ангелов инспектира формированията от 

Българската армия, които участват в спасителните действия  в района на 

бедствието.   

 

В действията по преодоляване на тежките зимни условия  

 

Модулни групи от военно формирование 22 220 – Сливен оказаха помощ 

на бедстващото население в района на село Медвен, Сливенско. Те  

разчистваха заледения път до селото, въпреки навяванията от сняг, които 

на места достигаха до три метра.  

 

Военнослужещи от военно формирование 32 420 - Русе осигуриха храна и 

медикаменти и за населението в град Русе. Те транспортираха до късно 

през нощта болни на хемодиализа от селата Щръклево и Бъзън до 

болницата в Русе. Модулна група от военно формирование 34 420 – 

Костинброд също извърши евакуация на нуждаещ се от спешна 

медицинска помощ. Военните разчистиха пътя от село Чибаловци до 

централния път Монтана – София и болният беше евакуиран до град 

София. 

 

В разчистването на заснежени пътища участваха и военнослужещи от      

52 090 - Долна Митрополия.   

 

Модулни групи от военни формирования 54 060 – Шумен, 24 150 – Стара 

Загора и 22 160 – Казанлък участват и днес в прочистването на пътищата и 

извличат аварирали автомобили в трите общини.  

 



Модулна група  от базата за предно разполагане в Безмер е изпратена в 

района на село Странджа, където осигурява аварийно електрозахранване 

на селото. 

 

В разчистване на заснежените пътища през този ден участваха 

военнослужещи от военни формирования 22180 – Казанлък, 28 330-

Смолян, 34 420 – Костинброд и 52 090 – Долна Митрополия.  

 
 


