
 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  1  

 

  Електронно издание на Централно военно окръжие       Брой 07/ 2020 г. 
 

 

 

  Русе 

През 1880 г. в гр. Русе, на ул. ”Княжеска”, в 
непосредствена близост до сградата на Военно 

окръжие – Русе, княз Александър І издава Указ № 

165 от 27 септември, с който се учредява длъжността 
”Окръжен войнски началник”. Негово основно 

задължение е попълването с войници на първите 
войнски формирования, наново създадената 
Българска земска войска. От действията по 

мобилизация и комплектуване с личен състав в 
голяма степен са зависели успехите на 
новосформираната Българска армия. 

След Освобождението на България през 1878 г. 
се поставят основите на българската армия в новата 
ни държава. С Приказ № 1 от 08 юли 1878 г. – 

Постановление на висшето ръководство, княз 
Дондуков-Корсаков обявявя създаването на 
Българската земска войска, сформирана от 15 пеши 

български дружини, а малко след това и още две пеши 

дружини, като към шест от тях се създават по една 
кавалерийска рота и по една батарея в градовете Русе, София, Пловдив, Сливен, Севлиево и 

Видин.  

Знаменателна за Централно военно окръжие и подчинените военни окръжияe 2020 г., с още 
две важни годишнини: навършват се 9 години от създаването на Централно военно окръжие 
и 5 години от официалното връчване на представителното знаме на ЦВО. 

На 02 юли 2020 г. се 
състоя официално откриване 
на юбилейна плоча, тя е 
безвъзмездно изработена и 

дарена от г-н Димитър 

Стефанов Димитров и 

посветена на 140-та 
годишнина от създаването на 
Военните окръжия в 
България. Осветена беше от 

отец Стефан Стефанов от Русенската света митрополия. 
Церемонията започна с посрещане на представителното знаме на Централно военно 

окръжие, като тук е важно да се спомене, че през 2020 г. се навършват пет години от 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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неговото официално връчване, което се е състояло на 27 септември 2015 година в районна 
на Военната академия, в столицата. Веднага след това пред гостите, Сдружение за военно-

патриотично възпитание на младежта „Приказка за България“, съвместно с Областна 
администрация Русе представиха възстановка на 
събитието, което се е състояло през далечната 
1880 година. 
 

„Не за слава, не за първенство! 

За това, че дейността на военното 

окръжие е съпричастна с българската войнска 

слава!” 

Из книгата „Разказ за Русенското военно 

окръжие”,  

Атанас Гагов, 2005 г. 
Сред множеството официални гости бяха г-н Илия Налбантов – началник на 

политическия кабинет на Министерството на отбраната, полковник Георги Петков – 

началник на Централно военно окръжие, г-н Пенчо Милков – кмет на община Русе. 
Присъстваха областният управител на област Русе г-н Галин Григоров, директорът на 
дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” в министерство на отбраната г-н Ангел 
Маринов, г-н Димитър Димитров, изработил безвъзмездно юбилейната плоча „140 години 

Военни окръжия в България”, ректорът на Русенски университет “Ангел Кънчев“ член-

кореспондент проф. д.т.н Христо Белоев, началникът на Регионалното управление на 
образованието в Русе д-р Росица Георгиева, председателят на Областния съвет на Съюза на 
ветераните от войните на България в Русе о.з. старши лейтенант Василка Илиева.  

Годишнината на военните окръжия и тържествената церемония в Русе уважиха с 
присъствието си още кметове на общини в област Русе, представители на местната власт, 
командири на военни формирования, офицери и сержанти от запаса и резерва, ветерани от 
войните на България, бивши началници и служители на Военно окръжие – Русе.  

В церемонията взеха участие началниците на военните окръжия и личния състав на 
Централно военно окръжие. 

 Слово по случай юбилейната годишнина изнесе началникът на Централно военно 

окръжие полковник Георги Петков, който запозна присъстващите с основните аспекти в 
историята на военните окръжия от тяхното създаване, до днес. …..„Връщайки се назад във 

времето и проследявайки по-важните етапи от развитието на военните окръжия, следва 

да отдадем почит, признателност и благодарност към стотиците родолюбиви българи, 

посветили живота си в служба на България и допринесли за израстването и 

утвърждаването в наши дни на Централно военно окръжие, в значима и уважавана военна 

институция”, заяви полковник Петков, и допълни: „От времето на своето създаване до 

наши дни, военните окръжия са изпълнявали задачата да осигурят въоръжените сили с 

необходимите ресурси по комплектуване на армията и структурите от системата за 

национална сигурност на България във военно време, за популяризиране на военната 

професия и привличане на български граждани за военна служба, подготовката им за 

отбраната на страната и действия при кризи от военен характер.” 

 Поздравителни адреси по случай 140 години Военни окръжия в България и 140 години 

Военно окръжие – Русе бяха получени от Министерство на отбраната, политически дейци, 

представители на местната власт, военни, граждани и патриоти.  

 С юбилейни грамоти и награди бяха удостоени г-н Димитър Димитров, изработил 
безвъзмездно юбилейната плоча „140 години Военни окръжия в България”, началникът на 
ЦВО полковник Георги Петков, началникът и заместник-началникът на Военно окръжие – 
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Русе, полковник Цанко Недев и подполковник  Васил Петров, кметът на община Русе г-н 

Пенчо Милков, областният управител на област Русе г-н Галин Григоров, началникът на 
Русенски гарнизон и в.ф. 32 420 – Русе, подполковник Павлин Илиев, директорът на 
дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” в министерство на отбраната г-н Ангел 
Маринов и бившите началници на Военно окръжие – Русе. 

След края на военния ритуал по откриване и освещаване на юбилейната плоча ”140 

години Военни окръжия в България”, в емблематичната за град Русе сграда на Доходното 

здание, беше открита тематична изложба с 40 пана, представяща интригуващи детайли от 
историята на институцията.   

Плевен 

Като част от плана за честване на „140 години Военни окръжия в България” и в 
изпълнение на разписанието за провеждане на командирските занятия на началника на 
Военно окръжие I степен – Плевен, заместник-началникът на ЦВО полковник Велков, и 

участниците в командирските занятия състояли се във ВПД – Рибарица поднесоха венец от 
името на началника на Централно военно окръжие на лобното място на Георги Бенковски в 
местността Костина в Рибарица. 

Домакините от Военно окръжие II степен – Ловеч представиха живота и делото с 
биографични данни за революционера, най-значимите моменти от подвига на четата на 
Бенковски и ролята и в Априлското въстание. 

С едноминутно мълчание участниците в ритуала почетоха паметта на Георги 

Бенковски и героите загинали в Априлското въстание. 
 

Във връзка с честването на „140 години военни окръжия в България”, по инициатива 
на Военно окръжие I степен – Плевен в „Лавров парк” в близост до с. Горни Дъбник бяха 
почистени, освежени и ремонтирани няколко паметника свързани с героичните боеве на 
руски, финландски и румънски войни в боевете около Плевен в Руско-турската война 1877 -

1878 г. С общите усилия на служителите на Военно окръжие I степен – Плевен и с помощта 
на служители от общинската администрация на община Долни Дъбник бяха окосени 

тревните площи и отстранени надвиснали клони около паметниците. Също бяха боядисани и 

частично ремонтирани пейките и оградите в централната част на парка. 
По – голямата част от финансовите средства за довършителните дейности на ремонта 

на военните паметници бяха осигурени от кмета на община Долни Дъбник, който изказа 
благодарност за поетата инициатива и положените усилия на ръководството на военното 

окръжие и служителите, участвали в ремонтните дейности. 

От името на колектива взел участие в трудовите дейности в Лавров парк, началникът 
на  Военно окръжие I степен – Плевен полковник Иван Иванов увери кметовете на община 
Долни Дъбник и кметство Горни  Дъбник, че съвместната дейност по поддържането и на 
други войнишки паметници в тази историческа местност ще продължи. 

 Общинското ръководство беше осигурило емоционална беседа за историята на 
създаването и развитието на Лавров парк и историческото значение на местността за 
отбраната на Плевен в Руско-турската война 1877-1878 г. 

Ловеч 

На 18 юли 2020г. , Ловеч отбеляза 183 години от рождението на Васил Левски. Пред 

паметника на Апостола се състоя гражданско поклонение, в което взеха участие личният 
състав на Военно окръжие II степен – Ловеч. Присъстваха кметът на града, г-жа Корнелия 
Маринова, областният управител, г-жа Ваня Събчева, народни представители, 

представители на различни институции и граждани. В ритуала взеха участие, Общински 

духов оркестър и почетен караул от Единен център за начална подготовка – Плевен.  
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Кюстендил 

В изпълнение на мероприятията във връзка с 
честванията на „140 години Военни окръжия България”, 

личния състав от Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил 
участва в ритуал по поднасяне на цветя на паметната плоча в 
чест на Щаба на 5-та Армия в село Гюешево на 15 юли 2020 г. 

 

 

Шумен 

На 31 юли 2020 г. нетрадиционно беше отбелязан 100-

годишния юбилей на полк. Иван Бончев – ветеран от Втората 
световна война, виден общественик и почетен гражданин на 
гр. Шумен. В знак на уважение към ветерана организаторите 
на тържеството (Областният съвет на СВВБ и община 
Шумен) бяха спрели движението по улица „Съединение”  

пред дома на рожденика. Маршът „Посрещане на 
победителите” прозвуча, а заради ограниченията, свързани с 

коронавируса, столетникът се показа на балкона, за да поздрави всички присъстващи. Пред 

дома му се бяха събрали приятели, общественици, представители на местната и държавната 
власт и военнослужещи.  

 Ветеранът беше почетен с поздравителни адреси от народните представители от 30-и 

избирателен район – Шумен, включително от г-жа Нигяр Джафер - заместник-председател 
на 44-тото Народно събрание на РБ и Областните 
ръководства на политическите партии. 

Поздравителните адреси, цветята и подаръците за 
стотния юбилей на полк. Бончев получи неговата 
дъщеря пред входа на кооперацията. 

 През месец юли 2020 г. още един от 11-те 
ветерани от област Шумен отпразнува своя рожден 

ден. Редник Цоню Маринов от гр. Шумен навърши 98 

години.  
 

 
 

Централно военно окръжие 

На 01 юли 2020 г. в Централния военен клуб – гр. София на  тържествена церемония, 
със заповед на началника на Централно военно окръжие, бяха връчени офицерски пагони на 
следните военнослужещи.  

Бяха повишени във военно звание „майор” и назначени на длъжности.  

Капитан Стоян Иванов Фенерев, началник на секция съхранение на класически и 

специални бойни припаси във военно формирование 28130 – Стражица на длъжност 
заместник-началник на военно окръжие II степен, той и началник на сектор във Военно 

окръжие II степен - Велико Търново,  

Капитан Слави Георгиев Йовков, началник на отделение "Тактическо" във военно 

формирование 54140 –  Стара Загора на длъжност заместник-началник на военно окръжие 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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II степен, той и началник на сектор във Военно окръжие II степен – Сливен,  

Капитан Васил Ангелов Цурински, командир на рота за регламентно-настроечни 

работи и ремонт на специална апаратура във военно формирование 48340 – Карлово на 
длъжност заместник-началник на военно окръжие II степен, той и началник на сектор във 
Военно окръжие II степен – Монтана, както и 

Капитан Ивайло Стоянов Петров, командир на Логистична рота във военно 

формирование 28610 – София на длъжност старши експерт II степен в отделение 
„Логистично осигуряване” в щаба на Централно военно окръжие. 

 

На 01 юли 2020 г., е повишена във военно звание, „старши 

лейтенант” лейтенант Йорданка Илиева Митева, администратор I 
степен в отделение „Сигурност на информацията” в Централно 

военно окръжие. 
 

 

На 01 юли 2020 г., е повишен във 
военно звание  „офицерски кандидат 2-ри клас” офицерски 
кандидат 1-ри клас Красимир Стоянов Иванов, главен специалист в 
отделение „Логистично осигуряване” в щаба на Централно военно 

окръжие. 
 

 

На 01 юли 2020 г., са повишени във военно звание „сержант”,  
Младши сержант Иван Петков Иванов, старши специалист II степен в отделение 
„Логистично осигуряване” в щаба на Централно военно и окръжие и Младши сержант 
Людмил  Богомилов Кирилов, старши специалист II степен в Ръководството на Военно 

окръжие II степен – Перник. 
 

Считано от 01 юли 2020 г., освободени от заеманите длъжности  и назначени на 
длъжности са:,  

Майор Росен Златков Михайлов, старши помощник-началник на отделение 
„Оперативно и подготовка” във военно формирование 26400 – Благоевград на длъжност 
заместник-началник на военно окръжие II степен, той и началник на сектор във Военно 

окръжие II степен – Разград и  

Капитан Николай Шанков Линков, командир на 122 мм гаубичен огневи взвод на 122 

мм гаубична батарея във 2 Гвардейски смесен батальон на Националната гвардейска част на 
длъжност младши експерт П1 степен в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и 
адаптация” във Военно окръжие 1 степен – София. 

Велико Търново 

На 24 юли 2020 г., на тържествения ритуал, по случай дипломиране и присвояване на 
първо офицерско звание „лейтенант”  на курсанти от НВУ „Васил Левски” - випуск 
„Добруджански”, като официални гости присъстваха, президентът на Република България и 

върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев, министърът на отбраната 
Красимир Каракачанов, Заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър 

Илиев и други.  

Президентът Румен Радев се обърна към завършващите и присъстващите гости на 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  6  

събитието, с думите: 
….. „Държавното ръководство и вашите командири ще изискват от вас генериране 

на съвременни отбранителни способности при ограничени ресурси. Вашите подчинени ще 

очакват не само да ги командвате, а да ги водите и мотивирате в сложна 

предизвикателна обстановка. Българският народ ще вижда във вас гарант за сигурност”.  

Негово Високопреосвещенство Великотърновският митрополит Григорий отслужи 

молитва за здраве и успех на випускниците в храма „Свети Седмочисленици”. Началникът 
на НВУ „Васил Левски”, полковник Иван Маламов, се обърна към випускниците с думите: 
……„Ние от Националния военен университет, днес с гордост показваме на целия народ, 

че Българската армия има ново поколение знаещи, можещи и високо мотивирани млади 

хора. Това са випускниците на НВУ „Васил Левски“. Те обичат Майка България и са 

възпитани в духа на здравите патриотични традиции. Те са наша гордост, те са 

гордостта на обществото“. Към военнослужещите министърът на отбраната отправи 

пожелания: ….„Следвайте славните традиции на българската войска и на българските 

командири. Убеден съм, че службата ви няма да бъде лека, но ще бъде достойна и ще 

заслужи уважението на цялото българско общество и гордостта на вашите родители“. на  
На тържествения ритуал присъства началникът на Военно окръжие II степен – Велико 

Търново подполковник Веселин Тинков.  

Шумен 

На 31 юли 2020 г., подполковник Георгиев връчи на 
Драгомир Панов -  експерт във ВО-Шумен предметна 
награда „Комплект брандиран” от името на  началника  на  
Централно военно окръжие, полковник Петков, за постигнати 

отлични резултати при изпълнение на служебните 
задължения, дългогодишна безупречна работа, доказани 

професионални и личностни качества, по повод неговото 

освобождаване от длъжност.  
 

 

През месец юли 2020 г., в Централен военен клуб – София премина обучение по 

пожарна безопасност, полк. Бисер Георгиев Богданов на длъжност началник на щаба на 
Централно военно окръжие, оф. канд. Александър Величков Миронов старши специалист в 
отделение „Комуникационно-информационно осигуряване” в щаба на Централно военно 

окръжие и цивилен служител Иво Крумов Кръстев на длъжност експерт в сектор „ВОКНА” 

във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил  
 

 
 

Шумен 

На 23 юли 2020 г., Военно окръжие – Шумен взе участие в обща 
трудовa борса, организирана от дирекция „Бюро по труда” гр. Нови 

пазар. В нея участваха 7 работодатели. На трудовата борса сержант 
Росен Райнов и Пламена Грудева представиха възможностите за 
кандидатстване за военна служба и условията за служба в доброволния 
резерв, съгласно актуалните заповеди на министъра на отбраната. На 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
 

Обучения, семинари и стажове 
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трудовата борса присъстваха 12 младежи, на които им бяха 
разяснени  възможностите за обучение във висшите военни 

училища.  
Срещата между работодатели и безработни лица се 

състоя в специално обособени шатри на площада, в 
непосредствена близост до сградата на дирекция „Бюро по 

труда” гр. Нови пазар, съобразно епидемичната обстановка в 
страната. 

Добрич 

На  07 юли 2020 г., майор  Генади Найденов Генов – заместник-началник на Военно 

окръжие ІІ степен – Добрич, той и началник на сектор ВОКНА, цивилен служител Гинка 
Банкова Иванова – експерт в същия сектор и цивилен служител Митко Станчев Митков–експерт 
в Офис за военен отчет в общини Добричка, Генерал Тошево и Крушари взеха участие в 
организираната от Агенцията по заетостта обща трудова борса в град Генерал Тошево. 

По време на трудовата борса бяха представени обявените вакантни длъжности за военна 
служба, за служба в доброволния резерв, сроковете за подаване на документи, изискванията и 

условията за постъпване на военна служба, за служба в доброволния резерв, условията за обучение 
във висшите военни училища, като курсанти и студенти, както и сроковете за подаване на документи. 

Кандидатите, отговарящи на условията бяха записани в регистъра на потенциални 

кандидати на Военно окръжие II степен – Добрич. 

 

 

Кюстендил 

През месец юли 2020 г. бяха осъществени контакти с Регионално управление по 

образование и военните формирования в зоната на отговорност на Военно окръжие ІІ степен 

– Кюстендил, с цел да бъдат обсъдени и съгласувани дейностите по провеждане на 
занятията с учениците от 9-ти и 10-ти клас, за учебната 2020-2021 година. 
 

 

Централно военно окръжие 
 

На  01 юли 2020 г., със заповед 

на началника на Централно военно 

окръжие, полковник Георги Петков, 
бяха наградени военнослужещи и 

цивилни служители, за постигнати 

отлични резултати и проявено усърдие 
при изпълнение на функционалните 
задължения, доказани професионални 

качества и по случай 01 юли - Деня на 
създаване на Централно военно 

окръжие. Наградите бяха връчени в 
тържествена обстановка и в 
присъствието на личния състав на 
Централно военно окръжие. 

 

       Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
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С „Грамота”: 

Полковник Иван Георгиев Иванов, началник на Военно окръжие II степен - Плевен; 

Подполковник Димитър Георгиев Матев, началник на Военно окръжие II степен – 

Перник. 
 

С предметна награда „Комплект брандиран”: 

Капитан Станимир Василев Димитров, администратор  I 

степен в отделение „Комуникационно-информационно 

осигуряване” в щаба на Централно военно окръжие. 

 

С „Комплект метална химикалка и метален 

ключодържател”: 

          Цивилен служител Антоанета Методиева Томанова, финансов 
контрольор в Ръководството на Централно военно окръжие; 

Цивилен служител Даниела Михалова Толева,  главен експерт 
в отделение„Планиране, програмиране  и бюджет” в щаба на 
Централно военно окръжие; 

Цивилен служител Елена Недялкова Атанасова, главен 

счетоводител, бюджетен в сектор „Финанси” на Централно военно 

окръжие; 
Цивилен служител Елена Георгиева Борисова, главен експерт 

в отделение „Набиране на кандидати за военна служба и адаптация”  

в щаба на Централно военно окръжие; 
Цивилен служител Станислава Михайлова Георгиева, 

завеждащ регистратура за некласифицирана информация в 
отделение „Сигурност на информацията" на Централно военно 

окръжие; 
Цивилен  служител  Салина  Жорова  Томова, технически 

изпълнител в сектор „Човешки ресурси”  в щаба на  Централно 

военно окръжие. 
 

 

С „Комплект брандиран”: 

 

Цивилен служител  Георги  Йорданов  Ерев, експерт в 
отделение „Логистично осигуряване”  в щаба на Централно 

военно окръжие; 
Цивилен служител Христо Асенов  Василев,              

технически  изпълнител  в отделение „Логистично осигуряване" в 
щаба на Централно военно окръжие; 
          Цивилен служител  Богомил Георгиев Величков, 
оперативен дежурен в звено „Оперативни дежурни и 

оповестяване”; 

Цивилен служител Румен   Георгиев  Тодоров,  

технически изпълнител в сектор „Човешки ресурси” в щаба на Централно военно окръжие. 
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          Шумен 

През месец юли 2020 г., се проведе открит шампионат 
по стрелба с въздушна пушка „Шумла 2020”, в който взеха 
участие по-голяма част от служителите на Военно окръжие – 

Шумен. На първо място се класира Венцислав Русев – 

оперативен дежурен. Той бе награден с купа, грамота и 

медал. Втори и трети се класираха експертите в ОВО – 

Мирослав Марков и Христо Христов. Класиралите се на 
второ и трето място получиха грамоти. Наградите бяха 
връчени от подп. Георги Георгиев, в присъствието на личния 
състав на окръжието. 
 


