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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 03/2021 г. 
 

 
 

Русе 

Русе отбеляза националния празник 3-ти
 март с тържествена церемония, конкурс за 

рецитал „За да я има България“ и патриотични програми в детските градини в община Русе. 
 „3

-ти
 март е датата, която ознаменува 

успеха на 5-вековните бунтове на българския 
народ за свобода! И макар, че в Русе не са водени 
най-масовите сражения, то това не означава, че 
във всяко русенско сърце не е трептял идеалът за 
свобода! Русе дава не само герои-революционери, 
но и строители на съвременна България – хора 
безстрашни и предприемчиви! Нека помним, че 
свободата се извоюва с оръжие, но се пази с дух! 

 В ден като днешния, отдаваме почит на 
нашите национални герои, за които свободата не 

е имала алтернатива – и затова са поемали по неизвестния път, често завършващ с 
изстрел. Но са го правили храбро и осмислено – за да ни има нас, за да я има България. И 
това да бъде една достойна България – горда и свободна.” 

 С тези думи изпълняващият длъжността областен управител на област Русе Свилен 
Иванов откри тържествената церемония, посветена на националния празник и 143-та

 

годишнина от Освобождението на България, която се състоя пред паметника на Свободата в 
центъра на града. 

 Заупокойна молитва за загиналите за Освобождението на Родината и тържествен 
молебен за здраве и благоденствие отслужи Негово Високопреосвещенство Русенски 
митрополит Наум. 

  В чест на светлата дата беше строена почетна рота от Русенския гарнизон, а 
Общинският духов оркестър свири празнични маршове. За повдигане на патриотичното 
настроение на гражданите се погрижиха с изпълненията си и децата от Общинския 
младежки дом – Русе. Предишните дни патриотични програми имаше дори в детските 
градини в община Русе. Една от тях беше концерт под надслов „С България в сърцето“ на 
децата от детска градина „Пинокио“. В знак на признателност към героите, венци и цветя 
пред паметника на Свободата поднесоха официалните лица, представители на държавни и 
общински институции, политически партии, неправителствени организации, граждани. 
Сред официалните гости беше и заместник-началникът на Военно окръжие І степен – Русе 
подп. Васил Петров. За 17-та

 поредна година се проведе рецитал „За да я има България“ в 
зала „Европа“ на Доходното здание бяха наградени и победителите в конкурса за рецитал.  

 

Национални и регионални празници 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Стара Загора 

Община Стара Загора отбеляза тържествено Националния празник 3 март и 143-та 
годишнина от Освобождението на 
България. В тържествата  взе участие 
началникът на Военно окръжие I степен – 

Стара Загора, полковник Димитър Матев. 
Честванията започнаха с молебен за 

България, отслужен от Негово 
Високопреосвещенство Старозагорският 
митрополит Киприан и свещеници от 
Старозагорска епархия в Катедралния храм 
"Св. Николай". В празничното си слово 
владиката отбеляза, че "трети март е 
триумфът на патриотичната обич, носена 

година след година в дългата верига на робското време." Поклон пред всички, които 
проляха кръвта си и положиха костите си пред олтара на Отечеството ни…..", завърши 
словото си архиереят. 

Точно в 10.00 часа пред сградата на Община Стара Загора беше издигнато 
националното знаме нa Peпyбликa Бългapия. Веднага след това венци и цветя бяха 
положени пpeд всички пaмeтници, пocвeтeни нa Ocвoбoждeниeтo нa Cтapa Зaгopa - 

Паметник "Защитниците на Стара Загора", Мавзолей-костница "19 юлий 1877", Паметник 
на Трета опълченска дружина и подп. Калитин, Паметник на загиналите воини в 
Джуранлийския бой, Паметник на загиналите във войните старозагорци, Паметник на 
Старозагорското въстание. 

"Трети март е празник на духа, той е празник на националното самосъзнание и 
гордост, които са се съхранили във времето. Въпреки 500-годишното чуждо робство, 
българите сме успели да запазим себе си", изтъкна пред Паметника на защитниците на 
Стара Загора, кметът Живко Тодоров. Той призова да пазим националната си идентичност. 

Хиляди старозагорци и гости на града отрупаха с цветя Мемориалния комплекс 
"Бранителите на Стара Загора" в знак на почит и признателност  към знайните и незнайни 
герои, извоювали Свободата на България. Венци и цветя поднесоха министърът на 
образованието Красимир Вълчев, министърът на икономиката Лъчезар Борисов, областният 
управител Гергана Микова, депутати, общински съветници и много граждани.  

Търговище 

С молебен за здраве и празнично шествие, 

Търговище отбеляза 143 години от Освобождението на 
България от Османско владичество и отдаде почит на 
героите, които са се жертвали за свободата на родината.   

Над 200 души се включиха в инициативата 
"Движение с патриотично стихотворение" от 
централната алея в парка "Борово око" до паметника на 
българо-руската дружба, където граждани и 

представители на институции и организации събираха и 
рецитираха строфи от патриотични български стихотворения.   

Честването на Националния празник завърши пред 
паметника на българо-руската дружба. Под звуците на 
патриотични маршове, изпълнени от Духовия оркестър към 
Община Търговище, представители на институции, сред които 
Военно окръжие ІІ степен – Търговище, неправителствени 
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организации, ученици, граждани поднесоха венци и цветя в памет на загиналите за 
Свободата на България.  

Ямбол  
Община Ямбол почете Националния празник на 

Република България 3-ти
 март и 143-та

 годишнина от 
Освобождението от османско владичество. 
Празничната програма пред сградата на Общинската 
администрация започна с откриването на изложбата 
„Отечество, Завет, Признателност“ от Христина 
Женкова, уредник в ямболския музей. Експозицията е 
организирана от Община Ямбол и Регионален 
исторически музей – Ямбол. Тържественият ритуал 
продължи с издигане на националното знаме. В ритуала участваха представителни блокове 
от ямболски военни формирования, подп. Валери Христов – началник на Военно окръжие ІІ 
степен – Ямбол, представители на местната власт. След това кметът на община Ямбол 
Валентин Ревански поздрави гражданите с празнично слово. Поради епидемиологичните 
мерки тази година гражданите индивидуално засвидетелстваха почитта си към 
родолюбците, жертвали себе си за свободата на България, с поднасяне на венци и цветя пред 
Паметника на героите, дали живота си за националното ни освобождение. 

Ловеч 

На 03.03.2021 г., в град Ловеч на площад  
“Тодор Кирков” в квартал “Вароша”, беше проведен 
военен ритуал и гражданско поклонение пред 
саможертвата на българи, руснаци, румънци, 
финландци и украинци, загинали за свободата на 
България. Възстановка на събитията отпреди 143 
години изнесоха участници от клуб “Традиция”. 

Цветя и венци на признателност бяха положени от 
държавни и общински институции, политически 
партии, неправителствени организации, граждани. В 
ритуала взе участие началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подп. Красимир 
Костов. 

Благоевград 

На 03.03.2021 г., с камбанен звън в двора на черквата „Въведение Богородично“ – 

Благоевград започнаха честванията по повод 143 години от Освобождението на България от 
османско иго. Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим   и 
свещеници от храма, отслужиха панихида за загиналите за свободата. Почит към 
националните герои отдаде началникът на Военно окръжие ІІ степен – Благоевград  подп. 

Петър Митев. 
Венци и цветя бяха положени пред паметния знак на 

майор Иван Павлович Орлински в двора на черквата. 
По-късно в градинката пред централния вход на 

стадион „Христо Ботев“ се състоя ритуал по полагане на 
цветя на паметната плоча в чест на руските 
освободителни войски.  

Тържествената програма продължи в центъра на 
Благоевград, където военнослужещи от Военно 
формирование 26400 издигнаха националния флаг. Венци 
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и цветя бяха положени пред паметника на Гоце Делчев в знак на признателност към всички 
герои, отдали живота си за свободата на България. 

Габрово 

На 3 март 2021г., община Габрово отбеляза Националния празник на Република 
България и 143 години от Освобождението на България с 
панихида в памет на загиналите за Освобождението, 
състояла се на братската могила до храм „Успение на Св. 
Богородица”. Подполковник Кристиян Гранджан и майор 
Георги Георгиев поднесоха букети в знак на почит към 
освободителите за нашата свобода и независимост. 

 Офицерите от окръжието участваха в ритуал по 
издигане на националното знаме на площад „Възраждане” 

пред община Габрово. 
Бургас 

На 03.03.2021 г. при строго спазване на 
противоепидемичните мерки в община Поморие се 
отбеляза 143 г. от освобождението на България от 
турско робство, с активното участие на експерта в 
офиса за военен отчет в община Поморие – ц.сл. 
Красимир Костов и военнослужещи от в.ф. 48940 – 

Бургас.  
На церемонията присъстваха, депутати от 44 

НС, Кмета на община Поморие, председателя на 
общ. съвет Поморие, общественици, граждани и 
гости на гр. Поморие. 

 

 

 

Плевен 

Празникът на гарнизон Плевен бе отбелязан 
на 16.03.2021 г., на този ден, преди 108 години 4-ти

 

пехотен плевенски полк бележи славна победа в 

боевете при село Акалан в Балканската война. Тази 
дата е възприета, като празник на полка и на 
Плевенския гарнизон, 4-ти

 пехотен плевенски полк е 
част от 9-та

 пехотна плевенска дивизия и един от 
първите осем полка на българската войска, 
възродила се след Освобождението. Въпреки 
лошото време и ограниченията, свързани с мерките 
срещу коронавирус. Началото на честването бе дадено с поднасяне на венци и цветя пред 
паметника на 4-ти

 пехотен Плевенски полк от министъра на отбраната Красимир 
Каракачанов, а след това той се поклони и пред паметника на 9-та

 пехотна Плевенска 
дивизия. На церемонията присъстваха и други гости, главнокомандващият ВВС ген. м-р 
Димитър Петров, началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия бриг. ген. 
Юлиян Радойски, началникът на Военно окръжие – Плевен,  полк. Иван Иванов, 
военнослужещи, членове на патриотични организации и плевенчани. На празника 
присъстваха ученици от НУ „Христо Ботев“, водени от директора Цветелин Горанов. 

Важни събития и годишнини  
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 На 16.03.2021 г., във Военен клуб – Плевен по повод 
празникът на гарнизон Плевен, министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов връчи награди на военнослужещи, цивилни 
служители и представители на военно-патриотичните организации 
от гарнизон Плевен. От Военно окръжие – Плевен, с предметна 
награда бинокъл, беше награден майор Недко Неделчев.  

 

 

 

 

 

Пловдив 

На 11.03.2021 г., началникът на Военно окръжие I степен – 

Пловдив, полк. Стефан Паскалев проведе среща и индивидуални 
беседи с личния състав на Военно окръжие II степен – Кърджали, във 
връзка с назначаването му на длъжност „Началник на военно 
окръжие I степен – Пловдив”. 

По време на индивидуалните беседи, всеки служител от 
окръжието имаше възможност да се представи, да сподели за 
трудности, срещани в ежедневната служебна дейност. Бяха 
разисквани теми от различно естество, касаещи дейността на 
окръжието. 

По случай  10 години от създаването на Централно военно 
окръжие, полк. Паскалев засади дръвче – Сребрист Смърч в двора на 
Военно окръжие II степен – Кърджали. 

Шумен 

На 11.03.2021 г., в гр. Шумен беше отбелязан професионалния празник на ракетните 
войски и артилерията.  

Военнослужещи и курсанти от факултет 
„Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен отдадоха 
почит на загиналите и поднесоха венци и цветя пред 
„Паметна стена – чешма на загиналите от 5-ти

 и 15-ти
 

артилерийски полкове” в гр. Шумен. 
На церемонията присъстваха деканът на 

факултета полк. доц. д-р Дилян Димитров, 
началникът на катедра „Артилерия” полк. Станчо 

Станчев и преподаватели, началникът на Военно окръжие – Шумен, военнослужещи от 
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, курсанти от специалност „Полева артилерия”, офицери 
от запаса и членове на СВВБ. 

По време на честването, ст. курсант Д. Димов 
– пети курс, специалност „Полева артилерия” бе 
награден с традиционната награда на командира на 
артилерийския дивизион в гр. Ямбол, връчена от 
полк. доц. д-р Дилян Димитров. 

В кратко историческо слово, подп. Георги 
Георгиев направи ретроспекция на създаването и 
развитието на артилерията в Българската армия. 
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Пазарджик 

Засаждането на дърво е първата за годината инициатива на Военно окръжие II степен 
– Пазарджик по повод 135-тата

 годишнина от създаването му. 
В навечерието на Националния празник на Република България – 3

-ти
 март, ден на 

Освобождението на България от османско иго, колективът на 
Военно окръжие II степен –Пазарджик, с началник подп. Петър 
Петров, стартира поредицата от инициативи посветени на 
годишнината от създаването на структурата. На предварително 
осигурено място, със съдействието на Община Пазарджик, 

служителите на военното окръжие засадиха дърво в градския 
парк-остров „Свобода“ в областния град. Дървото от вида 
„Ясен” е предоставено безвъзмездно от Държавно горско 
стопанство – Пазарджик. Не е случаен изборът на този 
дървесен вид. Ясеновото дърво достига височина 40 метра, 
дебелина до 1 метър в диаметър, а възрастта  може да е до 250 
години. Така, както въоръжените сили на една държава са 
нейният основен стълб в системата за национална сигурност и 

могат да устояват на повратностите на политическото време, така и ясеновото дърво със 
своите отличителни характеристики може да устои завидно дълги години на атмосферните 
промени във времето. Освен това ясенът, наричан в скандинавската митология Йедразил, е 
световно дърво, гигантски ясен, свързващ трите свята – подземното царство, светът на 
хората и небесния свят на боговете. Той символизира промяната, съзиданието, 
разгръщането на душевния потенциал. Символ е на живота, на силата и близостта до 
божественото. На ясена често приписват и лечебни свойства.  

Военнослужещите и цивилните служители на Военното окръжие в Пазарджик ще 
продължат да реализират дейности през цялата 2021 година, свързани с празника, който е на 
4 април. 

 В годините на зараждане на българската държавност, като военно формирование, 
Татар-Пазарджишкото военно окръжие е едно от първите създадено в страната с Приказ 
№103 от 04.04.1886 година на първия военен министър на Княжество България, майор 
Константин Никифоров Попконстантинов. Тогава то обединява административните околии 
Татар-Пазарджишка, Панагюрска, Пещерска и Ихтиманска. През дългия си път до наши дни 
окръжието преминава през различни изпитания, в това число и участие във всички войни за 
национална свобода, обединение и независимост. Приносът му за славната военна история 
на България е безспорен.  В 135-годишната си история пазарджишкото военно окръжие 
многократно е трансформирано, преименувано, преминавало в структури на по-големи 
формирования, но въпреки това е запазило своята идентичност. От 2015 година насам със 
заповед на министъра на отбраната на Република България се създава Военно окръжие ІІ 
степен-Пазарджик от състава на Централно военно окръжие. 

 

Шумен 

За поредна година, ветераните от област 
Шумен бяха поздравени по случай 01.03.2021 г. По 
инициатива на Областния съвет на Съюза на 
ветераните от войните на България и Военно 
окръжие – Шумен, полковник Иван Бончев, майор. 
д-р Велчо Радев, р-к Цоню Маринов, р-к Атанас 
Атанасов, р-к Кирил Лазаров, р-к Никола Пенчев, р-

к Димитър Митев и р-к Ахмед Льотев получиха 
мартеници и картички.  
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В първия ден на месец март, служители на Военно окръжие – Шумен посетиха 
ветераните и им подариха мартенички и картички, с пожелания за крепко здраве и повече 
сили и надежди. 

Ловеч 

Началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подп. Красимир Костов, участва в 
откриването във Военен клуб - Ловеч на пътуващата фотоизложба “20 години в полза на 
армията” по повод 20-годишнината на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-

почивно дело”. Фотоизложбата включва 28 
авторски пана на Вяра Йовева-фотограф на 
Министерството на отбраната. На откри-

ването присъства и г-жа Корнелия Маринова-

кмет на Община Ловеч, която в приветствието 
си заяви: “За Българската армия най-важни 
са личностите, хората, мъжете и жените в 
униформа, които професионално изпълняват 
задълженията си и дават своя принос за 
сигурността и отбраната на страната. Вие 

сте сила, на която всички ние се опираме и дълбоко уважаваме.” 

 
 

София 

Считано от 15.03.2021 г., подп.  Алексей Иванов Царков е повишен във военно звание 
„полковник” и със заповед на министъра на отбраната е освободен от длъжността началник 
на отделение „Планиране, програмиране и бюджет” в щаба на Централно военно окръжие, и 
назначен за  началник на щаба на Централно военно окръжие. 

      Житейският път на полк. Алексей Иванов Царков започва от 
град Плевен. Завършил е средното си образование в родния град през 
1987 г. със специалност в градския електротранспорт. Продължава 
обучението си във Висше военно общовойсково училище "В. Левски" 
– гр. Велико Търново, което завършва през 1992 година с 
образователно-квалификационна степен магистър, инженер по 
експлоатация на свързочна техника и системи, военна специалност 
,,Свързочни войски – радиоспециалист” и гражданска специалност 
,,Съобщителна и осигурителна техника и системи”.  

През 2002 година завършва  УНСС – гр. София, магистър по 
икономика, специалност ,,Икономика на сигурността и отбраната”.  

През 2005 година завършва Военна академия ,,Г. C. Pаковски" – гр. София, 
специалност ,,Организация и управление на комуникационни системи в оперативно-

тактическите формирования на БА”. 

През 2013 година завършва стратегически курс във факултет ,,Национална сигурност 
и отбрана” на Военна академия ,,Г. C. Pаковски" – гр. София. 

Преминава и подготовка през редица курсове за повишаване на професионалната 
квалификация в различни направления – езиково, професионално, административно. 

От 22.08.1992 година полк.  Царков е на военна служба в редовете на Българската 
армия, като е заемал командни длъжности на различни нива в бойно формирование и в 
системата на военните окръжия.  

По време на службата си е изпълнявал служебните си задължения отговорно и 
всеотдайно. В професионалния си път в Българската армия, той е награждаван с различни 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи  
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по вид награди, грамоти и отличия, показващи високи постижения, силен дух и 
професионализъм. Ръководството и личния състав на Централно военно окръжие  

поздравяват полковник Алексей Иванов Царков и му желаят здраве, лични и 
професионални успехи в предстоящите дейности. 

Добрич 

Този месец още една вакантна длъжност от щата на Военно 
окръжие II степен – Добрич се попълни успешно. Със заповед на 
началника на Централно военно окръжие - полковник Георги 
Петков № З-ЛС-18 от 19.03.2021 г., Детелин Станчев Димов беше 
назначен като резервист на длъжност „старши специалист II 

степен” във Военно окръжие II степен – Добрич, с военно звание 
по резерва „старши сержант”.  

Началникът на Военно окръжие II степен - Добрич - капитан 
II ранг Бисер Бонев тържествено му връчи екземпляр от договора 
за служба в доброволния резерв, като му пожела успешна 
съвместна работа в бъдеще. 

 

 

Стара Загора 

В периода 16 - 17.03.2021 г., се проведе изпит за 
курсанти, за ранен прием в НВУ „Васил Левски’’, състоял 
се във Военно окръжие І степен – Стара Загора. На 
16.03.2021 г. - Общообразователен тест и Психологична 
пригодност (тест), а на 17.03.2021 г. – Изпит по западен 
език (тест) и психологична пригодност (събеседване). В 
организацията взе участие началникът на Военно окръжие І 
степен - Стара Загора, полк. Димитър Матев.      

 

Шумен 

На 17.03.2021 г., в гр. Шумен се проведе тържествен ритуал по полагане на военна 
клетва от новоназначени военнослужещи. Редниците Любомиров, Николаев, Стоянов и 
Петкова се врекоха на вярност към Родината, като положиха военна клетва. Клетвеният 
ритуал се състоя на плаца във военно формирование 54 060 – Шумен, в  присъствието на 

командира на формированието – подп. Георги Георгиев, 
началникът на Военно окръжие II степен – Шумен, 
близки и роднини на новоприетите военнослужещи. 

Командирът на формированието подп. Георгиев 
поздрави новоназначените военнослужещи с 
постъпването им в редиците на 29-ти

 механизиран 
батальон - Шумен, като им пожела здраве, силна воля, 
борбен дух и изрази увереност, че ще поемат по пътя на 
професионалното си изграждане с много труд, 

постоянство, висока мотивация и отговорност.  
 

 

 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение 
във висшите военни училища 
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Сливен 

В периода 21-23 март 2021 г., в административната сграда 
на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, бяха организирани и 
проведени изнесени изпити с кандидатите за обучение за 
курсанти и студенти в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново, 
за учебната 2021/2022 г. В резултат на рекламно-

информационна дейност на служителите от Военно окръжие – 

Сливен, сред випускниците на средните училища в област 
Сливен, на общообразователния тест, теста по чужд език и 
прегледа за психологична пригодност, се явиха 22 младежи и 
девойки от област Сливен. Общо на изнесените изпити на НВУ 
„Васил Левски” – Велико Търново, се явиха 42 човека, от които 38 младежи и 4 девойки и 
средношколци от област Ямбол, Бургас, Шумен и Пловдив. Мероприятието беше проведено 
при спазване на всички противоепидемични мерки, във връзка с разпространението на 
„Коронавирус – COVID-19”. 

Смолян 

 До 31.03.2021 г., са обработени и изпратени на медицински 
прегледи над 45 кандидати. От предварителните проучвания се 
очакват да се приемат документи на поне 150 кандидата. Големият 
брой се дължи на обявяването на заповед на министъра на 
отбраната и обявата на командира на Сухопътни войски за 
провеждане на конкурс за прием на военнослужещи във военните 
формирования от Сухопътни войски, също и поради добрата 
реклама на военната служба от служителите на военното окръжие и 
атрактивния клип, който се излъчва като реклама по телевизиите, 
потока от желаещи за военна служба не секва. Изключително 
голям интерес към военната професия, проявяват младежите от  

област Смолян. Поради сложната епидемиологична обстановка се 
затруднява обслужването на кандидатите. Независимо от това във Военно окръжие II степен 
– Смолян, са създадени необходимите безопасни условия и стриктно се спазват 
противоепидемичните мерки и указания. 

Ловеч 

Всяка година Военно окръжие II степен – Ловеч участва активно в популяризирането 
на висшето военно образование и приема документи на кандидат-курсанти  за НВУ “Васил 
Левски”, ВВВУ “Георги Бенковски”, ВВМУ “Никола Й.Вапцаров”. На 12.03.2021 г., 
документи за ранен прием в НВУ ‘Васил Левски” подаде дванадесетокласникът от СУ 
“Св.Климент Охридски”-Троян, Деян Христов. Деян е завършил 11 клас с пълно отличие и 
би могъл да се реализира в различни сфери на образованието и науката. Неговият избор е 

НВУ”Васил Левски”. Той дойде във военното окръжие с писмото, 
което родителите му  са получили от бригаден генерал Иван 
Маламов-началник на НВУ”Васил Левски”. Бригаден генерал 
Маламов се обръща към родителите на изявени дванадесетокласници, 
за да ги увери, че НВУ”Васил Левски”, със своя преподавателски 
състав, с модерната материална база,  може да осигури добро 
образование и отлична реализация на техните деца, като офицери от 
Българската армия. Като част от рекламно-информационната дейност 
на Военно окръжие II степен-Ловеч, тази новина беше отразена в 
новинарски сайтове в област Ловеч, във фейсбук-страницата “Бъди 

https://www.youtube.com/watch?v=HvsTsgal6UA
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войник”, в-к” Ловеч прес”, в сайта на община Троян. 

Кюстендил 

През месец март продължи дейността по привличането 
на кандидати за курсанти във висшите военни училища. На 
04.03.2021 г. и 05.03.2021 г. в гр. Кюстендил за седма поредна 
година се проведоха изнесени изпити за кандидат-курсанти и 
кандидат-студенти за НВУ ”Васил Левски” – гр. Велико 
Търново. Кандидатите държаха изпити по общообразователен 
тест, тест по чужд език и психологическа (оценка) пригодност, 
като се спазваха стриктно мерките за неразпространение на 
COVID-19. Изпитите се проведоха в Езикова гимназия „Д-р 
Петър Берон” – гр. Кюстендил. 

 

 

Стара Загора 

На 01.03.2021 г., учениците от XIII ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Стара Загора, бяха 
специални гости на Военно окръжие І степен - Стара Загора. Началникът на структурата, 

полк.  Димитър Матев раздаде мартеници на 
децата, след което ги запозна с най-любопитните 
факти за празника. Децата изгледаха и 
презентация, подготвена от полк. Матев, посветена 
на Националния празник 3-ти март. С 
присъствието на Военна полиция, децата 
разгледаха и военната техника. Сред гостите беше 
и началникът на Регионалния инспекторат по 
образование - Стара Загора, г-жа Татяна 
Димитрова. Военното Окръжие беше отличено със 
специален плакет от Централния съвет на 
ветераните от войните в България. 

Разград 

През месец март Военно окръжие II степен – Разград създаде необходимата 
организация за провеждане на планираните занятия за осигуряване подготовката на 
гражданите на Република България в 9-ти

 и 10-ти
 клас от средните училища от област 

Разград. Част от занятията се проведоха в дистанционна форма, чрез предоставяне на 
учебните материали на класните ръководители, други бяха организирани и проведени 
присъствено под формата на комплексни занятия, при 
спазване на въведените противоепидемични мерки. 

На 09.03.2021 г. на територията на СУ „Св.Св. 
Кирил и Методий” село Самуил се проведоха 
комплексни занятия с учениците от деветите класове. 
Ръководителите на занятия от военното окръжие 
запознаха обучаемите с определените теми за 
подготовка. Занятията преминаха при добра 
организация и съдействие от страна на училищното 
ръководство и голям интерес от учениците.  

В класна форма през месеца са проведоха четири 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 
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занятия с ученици от деветите класове на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” – град Разград. 
 

 

Стара Загора 

На 10.03.2021 г., се проведе групова информационна беседа и запознаване с Наредба 
№ Н -29/12.11.2010 г., във в.ф. 36150. На беседата участваха ц.сл. Георги Желязков и ц.сл. 
Яница Динева, които запознаха присъстващите с правата, условията и реда за  адаптация на 
военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
Министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба.  

Кюстендил 

На 10.03.2021 г., беше проведена информационна беседа с военнослужещите от 
Военно окръжие ІІ степен-Кюстендил, относно правата, условията и реда за участие в 
дейностите на военнослужещите при освобождане от военна служба. Информационната 
беседа се проведе при спазване на всички противоепидимични мерки. 

 

София 

През месец март 2021 г., старши юрисконсулта в Щаба 
на Централно военно окръжие – цивилен служител Ивайло 
Велков Иванов имаше 50 годишен юбилей. По случай личния 
признак и за постигнати отлични резултати при изпълнение на 
функционалните задължения, доказани професионални и 
личностни качества, началникът на Централно военно окръжие 
полк. Георги Петков награди г-н Иванов с „Грамота“. 

Началникът на Централно военно окръжие и личния състав, 
поздравяват рожденика по случай кръглата годишнина, като 
му желаят здраве и успехи в предстоящи лични и 

професионални начинания.  
 

 

Шумен 

След обновяване на едно помещение, във военно 
окръжие II степен – Шумен се обособи Библиотека. Книгите са 
разнообразни по жанрове, като по-голяма част са с историческа 
насоченост. Граждани и гости на гр. Шумен, служители и 
съмишленици  на окръжието ще имат възможността да избират 
четива сред над 400 заглавия от български и чужди автори.  

Най-старата книга в библиотеката е „Сборник с 
документи на Шуменското окръжие отъ периода 1895 г. – 

1903 г.” -  В. Поповъ, издание от 1903 година.  
В раздел „Изложение за състоянието на Шуменското 

окръжие през 1895 г.-1896 г. ” е  записано:…„Общото число 
на подлежащите на набора е 3274, а взети за постоянната 
войска и кадровите роти 1229 младежи, или 37.5 % отъ 
младежите. Подлежащите на набора младежи съставляватъ 
1.8% отъ цялото насление на окръжието, а взетите за 

Творческа дейност на военнослужещи и цивилни служители 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 

 

Осъществяване на прехода на освободени от военна служба 

 



 

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

войската – 0.7 %”, като резултат от дейността през месец март на 
наборните комисии в 6-те околии.   

Сред редките и ценни заглавия в библиотеката е 
„Кириакидромион, сиреч Неделникъ” – първата печатна книга на 
новобългарски език. Съставена от Софроний Врачански и издадена 
през 1806 г. в румънския град Римник. Екземплярът, който военно 
окръжие II степен – Шумен съхранява, е издание от 1937 г., 
съдържа 8 глави с празнични проповеди и поучителни слова от 
„Неделникъ”, събрани върху 52 страници. В края на изданието са 
поместени биографични бележки за автора. 
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