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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                          Брой 08/ 2020 г. 
 

 
 

Ловеч 

 

След Освобождението на България през 1878 г. се създават военни окръзи, 

ръководени от окръжни войнски началници. В периода 1878-1882г. за окръжни началници 

са назначавани офицери от Руската императорска армия. В този период в град Ловеч на 4 

август 1878 г. е сформирана 11-та Ловчанска пеша дружина с командир капитан Василиев 

от 148-ми Каспийски пехотен полк-Санкт Петербург. Той е първият окръжен войнски 

началник в гарнизон Ловеч за времето от 04.08.1878 г. до 03.05.1879 г.Въввръзка с 

историческатадата, и по повод 140-годишния юбилей на Централно военно окръжие и 

военните окръжия пред барелефа на капитан Стефан Мазаков, първият българин-войнски 

началник на Ловчанското военно окръжие, бяха поднесени цветя. Пред личния състав на 

Военно окръжие II степен – Ловеч, началникът на окръжието, подполковник Красимир 

Костов изнесе кратко слово за историята на военните окръжия в контекста на възраждане 

на българската държавност след Освобождението. 

 

На 22.08.2020 г., Ловеч отбеляза 143 години от Освобождението на града от османско 

робство и установяване на местно управление. Гражданско поклонение с военен ритуал се 

проведе пред Белия паметник в парк “Стратеш”. Белият паметник е построен в памет на 

битката при Ловеч на 22 август 1877 г., издигнат е на мястото от което руската артилерия 

обстрелва турски редут в местността “Червен бряг”. След тежки тридневни боеве на 20, 21 и 

22 август, турските войски отстъпват. Всяка година по това време признателните поколения 

отбелязват освобождението на Ловеч и отдават почит на загиналите. На събитието 

присъстваха кметът на града, г-жа Корнелия Маринова, народни представители, 

представители на различни институции и граждани, личният състав на Военно окръжие II 

степен – Ловеч. В ритуала взеха  участие Общински духов оркестър и военнослужещи от 

Единния център за начална подготовка – Плевен.  
 

 
 

 
  

 Русе 

  

На 11.08.2020 г., в сградата на Областна администрация – Русе се състоя официална 

церемония, на която с юбилейна грамота за оказаното съдействие и помощ при 

провеждането на събитията в крайдунавския град, посветени на 140-та годишнина от 

създаването на военните окръжия в България, бяха удостоени председателят на сдружение 

Връзки с органите на централната и местната власт 
 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕНБЮЛЕТИН 
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за военно-патриотично възпитание на младежта 

„Приказка за България“ младши лейтенант 

Цветелин Радулов, началникът на Първо районно 

управление на МВР в гр. Русе главен инспектор 

Пламен Първанов, директорът на дирекция 

„Обществен ред и сигурност“ в Община Русе 

Спасимир Димитров, диригентът на хор „Св. 

Георги Победоносец“ при Общинския младежки 

дом Мина Влайкова, както и диригентът на 

Общинския духов оркестър Димчо Рубчев. С 

грамота за значим принос в издигането престижа 

на Военно окръжие – Русе, беше удостоен PR-ът на Областна администрация Русе – г-н 

Георги Георгиев. Грамотите са подписани от началника на Централното военно окръжие, 

полковник Георги Петков. 

 На церемонията присъстваха областният управител на област Русе Галин Григоров, 

представители на Областна администрация - Русе и Община Русе.В благодарствен адрес до 

областния управител Галин Григоров началникът на Военно окръжие – Русе, полковник 

Цанко Недев за пореден път засвидетелства уважението си към него и целия екип на 

администрацията и изразява увереност, че и занапред с професионализъм, ерудиция и 

всеотдайност двете институции ще продължат да работят в името на гражданите. 

 На същата церемония, със заповед № З-РД-383/27.07.2020 г. на началника на 

Централно военно окръжие, полковник Георги Петков,  младши лейтенант Цветелин 

Радулов беше повишен във военно звание „лейтенант“ от резерва на въоръжените сили на 

Република България. Заповедта и новите пагони му бяха връчени от заместник-началника на 

Военно окръжие – Русе, подполковник Васил Петров. 

 „Служа на Република България! Обещавам да продължа да правя всичко възможно по 

силите си за утвърждаването на ценностите, съхранили ни като народ! Вярвам, че все повече 

млади хора осъзнават богатството на нашата история и разбират, че нищо не е успявало да 

ни прекърши тогава, когато сме били единни!“ – това каза Цветелин Радулов при 

получаването на пагоните си. 

 

Силистра 

На 24.08.2020 г., началникът на Военно окръжие II 

степен – Силистра, подполковник Ивайло Александров се 

срещна  с кмета на община Ситово, г-н Сезгин Алиибрям. 

На срещата бяха обсъдени въпроси по организиране 

прегледа на техниката запас с МН, предстояща кампания 

„Бъди войник” и въпроси касаещи осигуряване работата на 

експерта в офиса за военен отчет в общината. На срещата 

подполковник Александров подари представителна книга – 

140 години Военни окръжия.    
 

Шумен 

 

През месец август 2020 г., по инициатива на Военно 

окръжие – Шумен, пространството около Православен храм 

„Света Троица” в шуменското село Овчарово бе почистено и 

обновено. Родолюбивата инициатива се осъществи с помощта 

на военнослужещи от 29-ти механизиран батальон – Шумен, и 
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служители на окръжието. Надвисналите клони  и буйната растителност около храма бяха 

отстранени, оградата бе боядисана, а местните жители отново чуха камбанния звън, след 

като въжето бе възстановено.След подобряване на обликът на църквата, 120-те жители на 

селото се надяват да успеят да намерят нужните средства за ремонт на покрива и измазване 

на стените на храма, за да го съхранят за идните поколения. 
 

 

 
 

Шумен 

 

През месец август 2020 г., майор Ивайло 

Бозов – зам.-началник на Военно окръжие – 

Шумен спечели конкурс в Академична 

институция и бе освободен от настоящата му 

длъжност. Той продължи своят професионален 

път като асистент във факултет „Артилерия, ПВО 

и КИС” гр. Шумен към НВУ „Васил Левски”. 
 

 

 
 

Варна 

 

На 19.08.2020 г. в община Вълчи дол се 

проведе трудова борса организирана от бюрото 

по труда. На срещата със свой щанд, Военно 

окръжие І степен – Варна представи военната 

професия. Обстойна информация за 

предлаганите длъжности в армията изнесе 

заместник-началника на Военно окръжие І 

степен – Варна, подполковник Людмил Иванов Маринов. 
 

 

Кърджали  

 

 

 На 08.09.2020 г.  цивилен служител Валентин 

Вълов – експерт в офис за военен отчет гр.Момчилград 

взе участие в трудова борса организирана от Агенцията 

по заетостта в гр.Момчилград.  По време на борсата той 

информира гражданите за обявените вакантни 

длъжности за военна служба и служба в доброволния 

резерв; както и сроковете за подаване на документи. 

Проявилите интерес бяха поканени в окръжието за по-

подробна информация. 
 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за 

обучение във висшите военни училища 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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Кюстендил 

 

През месец август  2020 г.,бяха определени броя на паралелките от 9-ти и 10-ти клас 

на средните училища, които военни и цивилни служители от Военно окръжие ІІ степен – 

Кюстендил, следва да посетят. След съгласуване с командирите на военните формирования 

бяха определени ръководителите на занятията в зоната на отговорност на Военно окръжие ІІ 

степен – Кюстендил, с цел провеждане на занятията в класно-учебна форма. 

 
 

 
 

 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 


