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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 01/ 2021 г. 

 

 
Шумен  

 
По традиция, на 06.01.2021 г., бойните знамена и 

знамената-светини на Българската армия в гр. Шумен 
бяха осветени. Празничният водосвет се проведе на 
строевия плац във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 

гр. Шумен с участието на военнослужещи от 29-ти 
механизиран батальон – Шумен, Базата за съхранение 
на техника и подготовка на резервисти и факултета.  
          

Богоявленският ритуал се проведе в присъствието 
на полк. доц. д-р инж. Дилян Димитров – декан на 
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, полк. Добромир 

Добрев – началник на гарнизон Шумен и подп. 
Георгиев – началник на ВО – Шумен. Председателят 
на Областния съвет на СВВБ полк о.з. Мишо 
Йорданов припомни в кратко слово за дълголетните 
традиции по освещаването на бойните знамена. За 
първи път водосвет на бойните знамена е направен 
от цар Симеон Велики през 917 г. преди битката при 
Ахелой. 

Водосветът бе отслужен от свещеноиконом 
Красимир Капитанов от храм „Три Светители” в гр. 
Шумен. 

 

Търговище 

 

На 29.01.2021 г., в Търговище се отбеляза 143-тата 

годишнина от  

Освобождението от 

османско владичест-

во. На събитието 

присъстваха предста-

вители на Военно 

окръжие – Търгови-

ще и Военно окръжие  – Шумен, които отдадоха 

почит към освободителите на паметника на генерал 

Казимир Ернрот и на „Морената” в квартал 

„Вароша”.  По традиция представители на местната 

Национални и регионални празници 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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власт, държавни, образователни и културни институции, неправителствените организации, 

граждани и от името на министъра на отбраната, началника на отбраната и от личния състав 

на Военно окръжие – Търговище, поднесоха венци и цветя в памет на загиналите за 

свободата. В храм „Св. Успение на Пресвета Богородица“  бе отслужена панихида в памет 

на загиналите за свободата на града. 
 

  Благоевград 

         На 06.01.2021 г. – Богоявление, тържествено бяха осветени бойните знамена на 

Бригадно командване 26400 г.  - Благоевград на площад  „Македония”. Ритуалът 

отслужиха свещеници от храма „Въведение Богородично”, в присъствието на кмета Румен 

Томов и негови заместници, заместник-областния управител Иван Стоянов, председателя 

на Общинския съвет Андон Тодоров, подполковник Петър Митев – Началник на Военно 

окръжие ІІ степен – Благоевград, ръководители и представители на образователни, 

културни и други институции в града, граждани.  

Ямбол 

 

На 06.01.2021 г., Ямбол отбеляза големия християнски празник Богоявление с 

тържествен ритуал в авиобаза Безмер по освещаване на бойните знамена на Българската 

армия от гарнизон  Ямбол. В ритуала участваха представителни блокове от ямболски 

военни формирования, подполковник Валери Христов – началник на Военно окръжие ІІ 

степен – Ямбол, представители на местната власт. След освещаването се проведе ритуал по 

хвърляне и изваждане на Светия кръст от водите на река Тунджа. За поредна година кръста 

беше изваден от водите на река Тунджа от военнослужещ,  от военно формирование 26030 – 

Безмер.  
 

На 17.01.2021 г.,  с тържествено честване, организирано от община Ямбол, бе 

отбелязана 143–тата  годишнина от  Освобождението на града от османско владичество. 

Тържествената церемония, бе съобразена с противоепидемичните мерки, пред паметната 

плоча, отбелязваща мястото, където са посрещнати войниците на полковник  Бакланов от 

23-ти Донски казашки полк, на 17 януари 1878 година. Празникът започна с патриотични 

мелодии и маршове в изпълнение на Духов оркестър при народно читалище „Съгласие – 

1862”. Негово Високопреподобие архиерейски наместник архимандрит Димитрий отслужи 

благодарствен молебен.  Празникът завърши с поднасяне на венци и цветя на признателност 

на паметната плоча. Тази година в церемонията  участва по-малка представителна военна 

част от гарнизон Ямбол – взвод от 20 души от Авиобаза Безмер. В честването взеха участие 

представители на местната власт, родолюбиви и политически организации, военнослужещи 

от гарнизон Ямбол, подполковник Валери Христов – началник на Военно окръжие ІІ 

степен – Ямбол и граждани. 
 

Разград 

На 28.01.2021 г., се отбеляза  „Ден на Разград” – 

празник на града и 143-тата годишнина от Освобождението 

от османско владичество. На площад „Възраждане” се 

проведе ритуал по полагане на венци пред Мавзолей – 

костница на загиналите руски войни и български 

опълченци в Руско – Турската война (1877-1878). По 

случай празника на града и в знак на почит към загиналите 
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войни разградчани, бяха поднесени венци и цветя от държавни институции, културни и 

образователни институции, обществени организации, други институции и организации, 

включително от Военно окръжие II степен – Разград и граждани. Военнослужещите и 

цивилните служители от военното окръжие участваха в тържественото мероприятие по 

случай празника на града.  
 

       Ловеч 
       

На 06.01.2021 г., Православната църква 

отбелязва християнския празник Богоявление. В 

Ловеч, празникът бе организиран от Ловчанска 

света митрополия и Военен гарнизон Ловеч. Той 

започна със Златоустова света литургия в 

Катедрален храм „Св.Св. Кирил и Методий”, след 

това Ловчанският митрополит Гавриил отслужи 

Велик водосвет и освети бойните знамена. В 

ритуала взе участие началникът на Военно окръжие 

II степен Ловеч, подполковник Красимир Костов. 

 

 
Централно военно окръжие 

 

Житейският път на г-н Николай Николов тръгва от гр. София. 

Завършил е средното си образование в 19-то ЕСПУ „Елин 

Пелин” – гр. София.  

     Обучението си продължава във Висшето народно военно 

училище (ВНВУ) „Васил Левски”,  по специалност 

„Продоволствено и вещево осигуряване”. От присвояването му 

на първо офицерско звание „лейтенант“ до звание „майор“, 

службата му в редовете на Българската армия преминава в 5-ти 

танков и 1-ви мотострелкови полкове – гр. Сливница, 120-та 

бригада за материално осигуряване – с. Крушовица, 1-ви 

Армейски корпус, 9-та бронетанкова бригада, Щаб на 

сухопътните войски и Съвместно командване на силите – гр. 

София. 

През 2006 г., завършва магистратура във ВА „Г. С. Раковски”, специалност „Национална 

сигурност и отбрана“. 

    През 2010 г., г-н Николай Николов напуска редовете на Българската армия.  

     В структурата на Централно военно окръжие, г-н Николай Николов постъпва след 

преминаването му в резерва на въоръжените сили през 2012 г., и до днес изпълнява 

отговорно задълженията си, коректен е във взаимоотношенията с колегите и е готов 

винаги да се притече на помощ. 

     Сред колегите, обаче малко известен е фактът, че г-н Николай Николов има и други 

заложби, освен безупречната му военна служба. Известен със своята скромност, той 

избягва да говори за това, но след напускане редовете на Българската армия, по молба на 

своят баща се заема да рисува по нестандартен начин старата дядова къща в с. Косача, и 

тъй като му доставя удоволствие превръща това в хоби. 

Творческа дейност на военнослужещи и цивилни служители 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  4  

 

   Още един интересен факт е, че полк. доцент Андрей Галев, който пише книгата си 

„Кратък исторически преглед на теорията и приносите на военната епидемиология 

през балканската война“ е впечатлен от една изработена от г-н Николов фигура, която 

той с насмешка кръщава 

„Изпаднал германец“. Със 

съгласието на г-н Николов 

фигурата е поставена на корицата 

на книгата, идеята да се постави 

там е да покаже, какви поражения 

нанасят холерата и други 

заболявания върху войниците. 

  И така постепенно по молба на 

негови приятели и роднини, се 

захваща не само с рисуване, но и 

с интериорен дизайн. 

 

През 2013 г., по молба на ръководството на 

Техникума по обществено хранене (ТОХ) 

гр. Банкя, аранжира тематично с рисунки 

кабинета по английски език. 

През 2016 г., възстановява скулптура 

„Гипсова газела“, която е била подготвена за 

връщане на вторични суровини, изхвърлена 

на търговския пазар в гр. Банкя. 

 

      

       

    Все още г-н Николай Николов продължава през свободното си време да 

експериментира в областта на съвременното изкуство. 

Неговите рисунки по стени и врати в домовете на познати и роднини стават атракция 

в обществото, което се е докоснало до неговото изкуство.  

Той не спира да твори и има нови амбиции да направи рисунки върху стени във  
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формат-3D, вдъхновен е поради факта, че 2019 г., става дядо и по този повод изрисува 

вратата на детската стая на внучката му Даяна, като по негови думи тя се превръща в 

любимата й гледка. Смеем да твърдим, че със своята упоритост г-н  Николай Николов 

ще успее да осъществи идеята си за една наистина добре изрисувана стена във 

формат-3D. Пожелаваме му успех и още дълго да радва с творбите си малката му 

внучка Даяна.       

          Но дарбите на г-н  Николай Николов не свършат само с творбите му, през 2010 г. 

открива, че е привлечен от киното и така намира ново призвание, като до 2012 г. участва 

в снимките на игрални филми към агенция "Артист студио БГ". В тази връзка, искаме да 

разкажем един интересен момент, който той не споделя с повечето хора: 

Докато участва като „румънски полицай“ в снимките на филма „Бягство“, при една от 

сцените, с правилните действия, които извършва с автоматичното оръжие, единия от 

режисьорите на филма прекратява снимките и събира участващите артисти и статисти, 

като кара г-н Николов да повтори действията с оръжието пред всички. На зададения 

въпрос към управителя на агенцията г-н Иван Колев, какво работи г-н Николов, г-н Иван 

Колев отговаря, че е бивш офицер от Българската армия, режисьорa е изумен и два пъти 

повтаря въпроса „Как е възможно, как е възможно... офицер да работи като... 

статист!?“.....  

Със сигурност г-н Колев не е очаквал, както и ние, че човек от редиците на Българската 

армия може да има и други таланти и артистичност.  

 

 

Ръководството и личния състав на Централно военно окръжие благодарят на г-н 

Николай Николов, че въпреки скромноста му, позволи личното му творчество да 

стане достояние на повече хора. 

Пожелаваме му още дълги години благоденствие, хармония и душевен мир. 

 

 
Централно военно окръжие 

 

На 29.01.2021 г., юбилей по повод 50 годишнина има офицерски кандидат 2-ри клас 

Александър Величков Миронов главен специалист в отделение „Комуникационно-

информационно осигуряване“ в Щаба на Централно военно окръжие.  

По случай личния признак и за безупречна служба в Централно военно окръжие, 

проявено усърдие при изпълнение на функционалните задължения, доказани 

професионални и личностни качества и по случай навършване на кръглата годишнина, 

началникът на Централно военно окръжие  полковник Георги Петков връчи на оф. канд. 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
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Александър Миронов предметна награда „Плакет на Централно 

военно окръжие“. По случай личния признак от 

военнослужещите беше събрана скромна сума, която оф. канд. 

Александър Миронов реши да дари на „Фондация деца на 

Българската армия”. 

Офицерски кандидат 2-ри клас Александър Величков 

Миронов е роден в гр. Своге област София, завършил е средно-

специално през 1990 г., в техникум по минна промишленост 

„Христо Ботев”. На служба в Българската армия е от 1992 

година. По време на службата си в редовете на Българската 

армия е изпълнявал служебните си задължения професионално, 

отговорно и всеотдайно. 

В професионалния си път в Българската армия, офицерски кандидат  

2-ри клас Александър Величков Миронов е заемал различни длъжности. От 2019 г. е главен 

специалист в отделение „Комуникационно-информационно осигуряване” в щаба на 

Централно военно окръжие.  През всичките години на служба, той е награждаван с награди 

и отличия, показващи висок боен дух и професионализъм.  

Началникът на Централно военно окръжие и личния състав, поздравяват офицерски 

кандидат 2-ри клас Александър Величков Миронов по случай кръглата годишнина, като му 

желаят здраве, лични и творчески успехи в предстоящи дейности и инициативи.  
 

 

 

 

 

 

 

 


