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Електронно издание на Централно военно окръжие             Брой 02/ 2021 г. 
 

 
 

Благоевград 

На 04.02.2021 г., подполковник Петър 

Митев –началник на Военно окръжие ІІ степен 

Благоевград, майор Пламен Велев – заместник 

началник, той и началник на сектор, както и целия 

личен състав на окръжието участваха в полагането 

на венци и цветя по повод честването на 149-та 

годишнина от рождението на Гоце Делчев.  

След рецитал на ученици от града, бяха 

положени венци пред паметника на героя от името 

на министъра на отбраната Красимир Каракачанов, 

началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и от държавни и общински институции. 
 

На 19.02.2021 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Благоевград взе 

участие в ритуала по полагане на венци и цветя по повод 148-та годишнина от гибелта на 

Васил Левски. 

 

Търговище 

 

„…България помни 

неговите подвизи! Великият 

капитан Петко Войвода е 

удостояван два пъти със званието 

капитан на руската армия и е 

награден с орден за храброст. Той 

е героичен защитник на 

Родопите, с чест и достойнство 

устоява националните 

ценности...” Това е част от словото на председателя на 

тракийско дружество „Стоян Мавродиев“ - Търговище, 

Нели Анастасова – организатор на честването на 121-та 

годишнина от кончината на националния герой.  

В памет на легендарния войвода, венци и цветя пред 

войнишкия паметник в град Търговище положиха 

представители на Военно окръжие II степен – Търговище, 

местната власт, регионалния исторически музей, 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Държавния архив, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, пенсионерски клуб 

„Капитан Петко Войвода“ и много граждани.  

„…В съзнанието на българите, той остава като смел защитник на бедни и слаби. 

Големият родолюбец и борец за свобода на всички балкански народи…“ - завърши 

възпоменателното си слово госпожа Анастасова. 

 

На 19.02.2021 г.,в град Търговище се почете 

паметта на Дякона! И йощ отекват словата му в 

сърцата ни: „…Ако спечеля, печеля за цял народ 

– ако загубя, губя само мене си.… “ 

Във възпоменателните прояви по повод 

навършването на 148-та годишнина от обесването 

на Апостола на свободата, организирани от 

местната администрация се включиха началникът 

на Военно окръжие II степен – Търговище, 

подполковник Диян 

Вълчев и част от личния състав на окръжието. Отслужена 

бе панихида в храм „Свети Йоан Рилски“. В отговор на 

отправен призив от кмета на Община Търговище, за 

преклонение пред подвига и делото на българския 

революционер и патриот, поднасяйки венци и цветя пред 

барелефа на Левски, в центъра на града се стекоха стотици 

представители на държавни и културни институции, 

граждани и деца. 

 

Стара Загора 

 

 

 

На 18.02.2021г., началникът на Военно окръжие І 

степен– Стара Загора, полковник Димитър Матев 

поднесе цветя пред паметника на Васил Левски и отдаде 

почит в памет на Апостола на българската свобода. 

 

 

 

 

Пазарджик 

На 19.02.2021 г., в гр. Пазарджик беше отбелязана 148-та годишнина от обесването 

на Васил Левски. Поклонението беше организирано от представители на община 

Пазарджик и общинския комитет „Васил Левски”. То започна с панихида в памет на 

Апостола, отслужена в катедралната църква „Света Богородица“ и продължи пред 

паметника, намиращ се на площада носещ името на Дякона, където граждани и гости 

склониха глави, за да почетат паметта му. В церемонията по отбелязване на годишнината 

взеха участие началникът на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик, подполковник 

Петър Петров, експертът в офиса за военен отчет в община Пазарджик – Борис 

Синеклиев, областният управител на град Пазарджик, господин Стефан Мирев, кметът 

на община Пазарджик, господин Тодор Попов, представители на областната и 
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общинската администрация, регионалното управление на образованието, Съюза на 

офицерите и сержантите от запаса, Съюза на ветераните от войните на България, 

училищни ръководства и ученици от гр. Пазарджик, общественици и много граждани. 

След едноминутно мълчание и падане на колене пред подвига на Левски, бяха поднесени 

венци и цветя. 

 

Габрово 

 

На 19.02.2021г., във връзка с 

отбелязване на 148-та годишнина от гибелта 

на Васил Левски, военнослужещите и 

цивилните служители от Военно окръжие II 

степен – Габрово се включиха във 

възпоменателна церемония, която се проведе 

пред паметната морена на Апостола, в 

градинката 

до 

регионална библиотека „Априлов-Палаузов”. От името 

на личния състав на военното окръжие, подполковник 

Кристиян  Гранджан и майор Георги Георгиев 

поднесоха цветя в знак на признателност към делото и 

заветите на Левски. Слово за делото на Апостола 

изнесе Веселин Лазаров – уредник в Националния 

музей на образованието, а представители на габровския 

клон на НД „Традиция” организираха почетен караул. 

 

Ловеч 

На 18.02.2021г., в град Ловеч пред паметника на Васил Левски се проведе 

поклонение, посветено на 148-та годишнина от гибелта на Васил Иванов Кунчев, 

Апостола на свободата. Цветя и венци на признателност бяха положени пред паметника 

на героя от името на държавни и общински институции, политически партии, 

неправителствени организации и граждани. В ритуала взе участие началникът на Военно 

окръжие II степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов. 

 

 
 

Стара Загора 

На 03.02.2021 г., началникът на Военно окръжие І степен – Стара Загора, 

полковник Димитър Матев връчи юбилеен медал от името на Министерството на 

отбраната и поздравителен адрес от името на целия личен състав на окръжието на 

ветерана от Втората световна война, господин Димитър Николов Каракехайов, по случай 

100 годишния му юбилей. В поздравителния адрес беше изказана благодарност и 

признателност за готовността за саможертва и проявения героизъм на наградения. 

На 11.02.2021 г., полковник Димитър Матев – началник на Военно окръжие І 

степен – Стара Загора присъства на заседание с кметовете на общини от областта и 

членове на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и 

аварии за  зимен сезон 2020/2021 г. Заседанието се проведе в заседателната зала 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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„Струма“ при строго спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с 

пандемията от корона вирус. На заседанието представителите на институциите и 

ведомствата докладваха за предприетите мерки и действия за осигуряване на нормалното 

функциониране на всички сектори при усложняване на обстановката през настоящия 

зимен сезон. 

 

Добрич 

На 23.02.2021 г., началникът на Военно окръжие II степен – Добрич, капитан II 

ранг Бисер Бонев връчи на господин Димитър Димчев Събев от село Бранище, община 

Добричка грамота и юбилеен медал „75 години от Втората световна война“. Отличието е 

присъдено със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов за 

дългогодишната военно патриотична и родолюбива дейност и по повод 

осемдесетгодишния юбилей на наградения. В кметството на село Бранище, където се 

състоя събитието, присъства и кметът на община Добрич – госпожа Соня Георгиева, 

която лично поздрави заслужилия гражданин. 

 

 
 

Благоевград 

На 10.02.2021 г., председателят на Съюза на ветераните от войните на България, 

удостои подполковник Петър Митев – началник на Военно окръжие ІІ степен – 

Благоевград с юбилеен медал „75 години от победата над фашизма”. Наградата връчи 

председателят на Областния съвет на Съюза на ветераните от войните госпожа 

Икономова 

 

Пазарджик 

На 05.02.2021 г. във Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик се проведе среща на 

личния състав с председателя на областния съвет на Съюза на ветераните от войните на 

България (СВВБ) господин Петко Генуров. На срещата бяха обсъдени възможности за 

усъвършенстване на социалното и здравно осигуряване на останалите живи ветерани, 

участници във Втората световна война, както  и патриотичното и родолюбиво 

възпитание на младото поколение в областта. 

Господин Генуров запозна личния състав на окръжието със задачите, които 

изпълнява областния съвет на СВВБ и клуба на потомците на участниците във войните, 

проблемите които срещат ветераните в своето ежедневие, опазването и възстановяването 

на военните паметници и др. Той изрази своята благодарност за грижите и помощта, 

която получават ветераните от ръководството на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик. 

За добрите резултати от съвместната дейност председателят на Областния съвет на 

СВВБ връчи на началника на окръжието подполковник Петър Петров наградата на ЦУС 

на СВВБ, юбилейния медал „75 години от победата над фашизма”. Подполковник Петър 

Петров сподели, че приема тази награда като израз на почит към личността, делото и 

саможертвата на всеки един от ветераните, които са пример за всички военнослужещи от 

Българската армия. 

От името на военнослужещите и цивилните служители на Военно окръжие ІІ 

степен – Пазарджик, господин Петко Генуров получи благодарствен адрес, като 

признание за патриотичната и родолюбива дейност, извършвана от областната 

Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации в областта на 

сигурността и отбраната 
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организация на СВВБ и Клуба на потомците и съмишлениците на ветераните от 

Пазарджишка област. 

Двете страни в срещата изразиха намерение за съвместна работа с цел подкрепа на 

героите и техните семейства, както и за съхраняване на българските ценности в полза на 

обществото и благоденствието на Родината ни. 

 
 

Пловдив 

На 02.02.2021 г., началникът на Военно окръжие I степен 

– Пловдив, полковник Лъчезар Демирев отбеляза свой рожден, 

а на 03.02.2021 г. сдаде длъжността „Началник на Военно 

окръжие I степен – Пловдив“ и премина в запаса на 

Българската армия. По случай рождения си ден и 

преминаването в запаса, полковник Демирев беше поздравен 

от началника на Централно военно окръжие, полковник Георги 

Петков с думите: „Използвам повода да Ви изкажа искрена 

благодарност за съвместната ни служба, за всеотдайността и 

високия Ви професионализъм, както и да изразя уважението си 

към Вас, като достоен български офицер, доказал своите 

способности, умения и характер в служба на Родината.Уверен 

съм, че с притежаваните качества и богат практически опит, 

Вие и занапред ще посрещате предизвикателствата с достойнство и чест.Нека този ден да 

бъде отправна точка за щастливо продължение на всичко, което правите в личен и 

професионален план.Желая Ви здраве, благополучие и много щастливи мигове сред 

близки, роднини и приятели!” 

Считано от 03.02.2021 г., със заповед на министъра на отбраната подполковник 

Стефан Иванов Паскалев е освободен от длъжността „Началник на Военно окръжие II 

степен – Смолян“, назначен е на длъжността „Началник на Военно окръжие I степен – 

Пловдив“ и е повишен във военно звание „полковник”. 

Житейският път на полковник Стефан Паскалев тръгва от гр. Пловдив. Средно 

образование завършва в родния си град. Обучението му продължава във Висше военно 

училище за артилерия и противовъздушна отбрана (ВВУАПВО) „Панайот Волов”, което 

завършва през 1993 г. и придобива специалност „Зенитно ракетни войски – станции за 

насочване на ракетите”. 

Полковник Паскалев завършва 

оперативно тактическия факултет на Военна 

академия „Г. С. Раковски” по специалността 

„Организация и управление на военните 

формирования на оперативно ниво”, със 

специализация „Административни процеси и 

дейности”. През 2011 г., същият завършва 

факултет „Национална сигурност и отбрана“ 

на Военна академия „Г. С. Раковски”, като 

придобива образователна степен „магистър” 

по специалността „Защита на населението и 

критичната инфраструктура”. В своята 

дългогодишна служба, полковник Паскалев e 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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заемал различни командни длъжности във формированията на Военновъздушните сили 

на Република България. 

От 2011 г. полковник Паскалев служи в структурите на военните окръжия, като 

последователно е назначен на длъжностите „Заместник-началник на областен военен 

отдел – Пазарджик във Военно окръжие – Пловдив“ и от 2015 г. „Началник на Военно 

окръжие II степен – Смолян“. 

Ръководството на Централно военно оръжие пожелава на полковник Паскалев 

здраве, благополучие и професионални успехи на новата длъжност! 

 

Смолян  

Считано от 03.02.2021 г., майор Анастас 

Василев Велков е назначен на длъжността 

„Началник на Военно окръжие ІІ степен – 

Смолян“ и повишен във военно звание 

„подполковник“. Актът по приемане и сдаване 

на новата длъжност бе утвърден на ритуал, 

проведен във Военно окръжие ІІ степен 

Смолян и ръководен от началника на 

Централно военно окръжие, полковник Георги 

Петков. 

 

Сливен 

На 25.02.2021 г., в тържествена обстановка, старши лейтенант Гергана Стоянова 

Терзиева-Лазарова – младши експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и 

адаптация” във Военно окръжие ІІ степен – Сливен беше повишена във военно звание 

„капитан”. Церемонията се състоя в музея на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, където 

началникът на Военно окръжие І степен – Стара Загора, полковник Димитър Матев 

връчи пагоните на капитан Гергана Терзиева-Лазарова, а началникът на Военно окръжие 

ІІ степен – Сливен, подполковник Иван Иванов прочете заповедта на началника на 

Централно военно окръжие, полковник Георги Петков, относно повишаването й във 

военно звание. 

Полковник Матев, подполковник Иванов и личния състав на Военно окръжие ІІ 

степен – Сливен пожелаха на капитан Терзиева-Лазарова много здраве и бъдещи 

професионални успехи. 

 

 
 

Централно военно окръжие  

На 26.02.2021 г., беше проведена информационна беседа с военнослужещите от 

Централно военно окръжие, относно правата, условията и реда за участие в дейностите 

за адаптация на военнослужещите при освобождаване от военна служба. Поради 

спазването на противоепидемичните мерки информирането на военнослужещите се 

проведе в електронна среда. 

 

Стара Загора 

На 10.02.2021 г., беше проведена групова информационна беседа с военнослужещите от 

Военно окръжие І степен – Стара Загора, свързана с правата, условията и реда за участие 

Обучения, семинари и стажове 
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в дейностите за адаптация на военнослужещите при освобождаване от военна служба. В 

беседата взеха участие цивилен служител Георги Желязков, цивилен служител Яница 

Динева и цивилен служител Станимира Лазарова, които запознаха присъстващите с 

начина за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

 
 

Стара Загора 

 

 

На 09.02.2021 г., се проведе 

награждаване на десетте най-добри 

спортисти на Министерството на 

отбраната за 2020 г. Един от 

наградените за спортна стрелба с 

пневматично оръжие е цивилен 

служител Николай Станчев Колев от 

Военно окръжие І степен – Стара 

Загора. 

 

 

На 20.02.2021г., се проведе Държавен турнир по спортна стрелба с пневматично 

оръжие. Цивилен служител Николай Станчев Колев от Военно окръжие І степен – Стара 

Загора беше награден с медал за класирането си на 3-то място в турнира. 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 


