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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                     Брой  09 2020 г. 
 

 
 

Централно военно окръжие 
 

На 25.09.2020 г., се проведе мероприятие, органи-

зирано от началника на Централно военно окръжие, 
полковник Георги Петков, по повод „140 години военни 

окръжия в България”. Събитието се състоя в 
Археологически парк „Тополница“ в село Чавдар, 

местност „Света Петка“. Паркът официално е открит на 
27.10.2012 г. В него са построени жилищни сгради, 

изградени по план за реконструкция на намерените 
останки от ранно неолитно селище, датиращо от преди 

7000 години. На същото място е намерена една от най-

старите култури в Югоизточна Европа. На мероприятието присъстваха  господин Григор 

Ненов Даулов – кмет на община Чавдар, господин Ангел Пенчов Геров – кмет на община 
Пирдоп, господин Алекси Иванов Кесяков – кмет на община Челопеч, госпожа Цветанка 
Петкова Йотина – кмет на община Мирково, господин Стоян Николов Генов – кмет на 
община Златица, господин Пенчо Стоянов Геров – кмет на община Чавдар от 2003 г. до 

2019 г. и госпожа Красимира Боровинова Стоянова – служител на Централно военно 

окръжие до 2017 г. 
Официалните гости на събитието бяха удостоени с „Юбилейна грамота“ от 

ръководството на Централно военно окръжие.  
 Началникът на Централно Военно окръжие, полковник Георги Петков, изрази своята 

благодарност и признателност към всички военнослужещи, цивилни служители, 

представители на местната власт и граждани, допринесли за военното дело, отбраната и 

въоръжените сили на Република България.  
 

Бургас  
 

На 21.09.2020г., в гр. Бургас, с духова музика и 

почести беше тържествено открита паметна плоча 
върху сградата, където се е помещавал щабът на 24

-ти
 

пехотен черноморски полк, понастоящем детска 
градина „Златна рибка“. На официалното събитие, 
специални гости бяха областният управител Вълчо 

Чолаков, заместник-кметът по култура, туризъм и 

спорт Диана Саватева, почетният консул на Русия в 

Бургас Тонко Фотев и заместник-началникът на 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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военното окръжие, майор Йордан Йорданов.  

Инициативата за събитието принадлежи на Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва, Съюза на ветераните от войните на България и Организационния комитет 
за честване на 130 години от създаване на 24

-ти
 пехотен черноморски полк към Военен клуб - 

Бургас. По-късно бяха поднесени венци и букети цветя пред паметника на 24
-ти

 пехотен 

черноморски полк. Проявата бе част от програмата, посветена на Световния ден на мира – 

21
-ви

 септември. От 17.00 часа на същия ден във фоайето на Военния клуб се състоя 
награждаването на победителите в Националния конкурс за ученическо творчество „На 
мира в света“. Наградите бяха връчени от о.з. бригаден генерал Васил Джелебов и майор 

Йордан Йорданов. В конкурса взеха участие художествените състави при Военен клуб – 

Бургас, с ръководители Ж. Лалчева, Б. Янев и Ст. Карагьозов. 
 

 

На 30.09.2020 г. във Военен клуб – Бургас се 
честваха 100 години от създаването на Строителни 

войски. На мероприятието присъстваха началника на 
военно окръжие Бургас – подполковник Данчо 

Мешлинков, майор Йордан Йорданов и цивилен 

служител Красимир Костов. На честването подполковник 

Мешлинков връчи книга „140 години военни окръжия в 
България” и поздравителен адрес на председателя на 
клуб „Ал. Стамболийски” СВ – гр. Бургас и на о.з. 
подполковник инж. Петър Папизов. 

 

Велико Търново 
 

През месец септември 2020 г., подполковник Веселин Тинков - началник на Военно 

окръжие II степен – Велико Търново проведе срещи с областния управител на област  
Велико Търново, професор д-р Любомира Попова и с кметовете на общини в зоната на 
отговорност на военното окръжие. По случай празника 27

-ми
 септември на същите и на 

заместниците им бяха връчени юбилейни книги „140 години военни окръжия в България”. 

Полковник Тинков сподели: „Военните окръжия в състава на Централно военно окръжие, 

днес допринасят за поддържането на воинските исторически традиции, за любовта на 

младите поколения към род и родина, за тяхното обучение и за мотивацията им да 

изпълняват гражданския си и синовен дълг към България. В условията на съвременната 

динамично променяща се среда за сигурност военните окръжия осигуряват 

комплектуването на въоръжените сили на Република България с необходимия ресурс за 

решаване на задачи в условията на различните кризи и заплахи за живота и сигурността, 

които непрекъснато възникват навсякъде около нас”. По време на срещите бяха обсъдени и 

въпроси, свързани с дейността на Военно окръжие II степен – Велико Търново. 

 

Русе 
 

На 11.09.2020 г., стотици граждани на Русе се 
събраха в парка на Възрожденците в града за тържествена 
церемония по откриване на паметник на Левски, за да 
отдадат почит на Апостола на свободата. 

Паметникът е изработен по проект на русенския 
скулптор Даниел Кънчев и архитект Силвия Славова и е 
висок 4,20 метра. Идеята за паметник на Левски в града е 
на инициативен комитет „Сдружение за изграждане на 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул. „Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  3  

паметник на Васил Левски в Русе“ с председател Искрен Веселинов, като всички 160 хиляди 

лв., необходими за неговото изграждане бяха събрани чрез дарителска кампания. 
В чест на откриването на паметника на Левски беше строен почетен караул от 

Русенския гарнизон, като строят беше приет от вицепремиера и министър на отбраната 
Красимир Каракачанов. Служба за освещаване на монумента беше отслужена от Негово 

Преосвещенство Тихон, тивериополски титулярен епископ и викарий на патриарх Неофит 
Български, както и от свещеници от Русенската Света Митрополия. 

Слова по време на церемонията бяха произнесени от вицепремиера и министър на 
отбраната Красимир Каракачанов, председателя на „Сдружение за изграждане на паметник 

на Васил Левски в Русе“ и народен представител Искрен Веселинов, кмета на града Пенчо 

Милков и областния управител Галин Григоров, а сред официалните гости бяха още 
народният представител Георги Стоилов, председателят на Общинския съвет в Русе Иво 

Пазарджиев, началникът Военно окръжие – Русе полковник Цанко Недев, заместник-

началникът на Военно окръжие – Русе подполковник Васил Петров, ректорът на Русенския 
университет чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, както и представители на държавната и 

местна власт. Гостите на събитието имаха възможността да чуят рецитал по 

стихотворението „Левски“ на Иван Вазов, а общинският духов оркестър с диригент Димчо 

Рубчев изпълни празнични маршове.  

 

Плевен 
 

На 27.09.2020 г. в гр. Плевен, на паметника на 9
-та

 

пехотна Плевенска дивизия, беше чествана 102
-та

 

годишнина от Дойранската епопея. За тържествеността 
допринесе съвместната работа между екипите на 
Министерството на отбраната, сдружение „Героите на 
Дойран“, ВВВУ „Георги Бенковски“, в.ф. 22160, в.ф. 38220 

и в.ф. 52090, Българската православна църква и община 
Плевен. Военно окръжие I степен – Плевен беше 
представено от началника на окръжието, полковник Иван 

Иванов. Приемствеността между поколенията, особено 

важна днес, бе доказана от участието втори ученически гвардейски отряд при ОУ „Д-р 

Петър Берон“, РК „Традиция“ – Плевен, курсанти, войници и ветерани. 

Музикалният съпровод на събитието бе поверен на представителния духов оркестър 

на Военновъздушните сили и на първи ученически гвардейски оркестър при СУ „Иван 

Вазов“. Емоционалният градус на настроението на участниците и гостите на събитието беше 
повишен от словата на министъра на отбраната Красимир Каракачанов, полковник доцент 
доктор Мануш Христов, г-н Даниел 

Димитров, както и наградените за 
народополезната си дейност общественици, 

директори на училища, ръководители на 
гвардейски ученически отряди и оркестри, 

изпълнението на Химна на Република 
България от г-жа Люси Дяковска и 

стихотворението на капитан о.з. Боян 

Горанов. За този ден в памет на героите от 
Дойран ще напомнят професионалните и 

любителски фотодокументи. 
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Добрич 

 На 07.09.2020 г., на Мемориала на загиналите в 
Добричката епопея край село Козлодуйци, беше 
отбелязана 140

-та
 годишнина от създаването на 

военните окръжия в България. Мероприятието беше 
проведено съвместно с община Добрич и на него 

присъстваха заместник-председателя на Народното 

събрание, Валери Симеонов, народни представители 

от Добричкия избирателен район, областния 
управител на област Добрич, кметове на общини от 
областта, командирът на Съвместното командване на 

специалните операции, общественици, граждани и гости. Началникът на Военно окръжие II 
степен – Добрич, капитан II ранг Бисер Бонев прочете историческа справка за създаването 

на военните окръжия в страната и военното окръжие в града, както и връчи юбилейни 

грамоти на бивши началници на окръжието в гр. Добрич и ветерани от Втората световна 
война. На паметната плоча на загиналите от шеста пехотна Бдинска дивизия, в знак на 
признателност беше положен венец от името на военно окръжие II степен – Добрич. 

 

Разград 
 

На 11.09.2020 г. служителите от военно окръжие ІІ степен – Разград отбелязаха 140 

години от въвеждането в Българската земска войска на длъжността „Окръжен воински 

началник”, с което се поставя началото на структурите по водене на военен отчет, както и 

организирането и провеждането на мобилизационни мероприятия. Наследниците на тези 

структури днес са Централно военно окръжие и военните окръжия в областните градове.  
На площад „Възраждане” в гр. Разград се проведе церемония по полагане на венци и 

цветя пред Паметника на загиналите в балканските, Първата и Втората световни войни 

разградчани. Церемонията бе открита със слово на началника на военното окръжие в града и 

в нея участваха военнослужещи и цивилни служители от Военно окръжие II степен – 

Разград.  
 

Търговище 
 

Датата 28 септември е световен ден на спорта. 
По традиция този ден бе отбелязан подобаващо от 
възпитаници на Спортно училище „Никола Симов” – 

гр. Търговище. Състезателният характер на 
проведените дисциплини  – щафетни игри, ъглова 
топка, лъвски скок допринесе за отличаване на най-

бързите, най-издръжливите и най-точните. Гости в 
празничния спортен полуден бяха началникът на 
Регионално управление по образованието в Търговище 
и представители на Военно окръжие – Търговище. 
 

Габрово  
 

На 01.09.2020 г., Военно окръжие – Габрово навърши 70 години. С министерска 
заповед № 338 от 1950 г., на основание ПМС № 1048, считано от 01.09.1950 г., се създава и 

Габровското военно окръжие. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки, 

свързани с COVID-19, празникът беше отбелязан само с поднасяне на венци и цветя на 
паметника на загиналите за Родината на ул. „Брянска” № 1. В слово, подполковник 
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Кристиян Гранджан отбеляза, че през всичките 
тези години служителите от Военно окръжие – 

Габрово са работили активно и целенасочено за 
изпълнение на възложените им задачи в интерес 
на националната сигурност. 

До всички бивши служители на военното 

окръжие бяха изпратени поздравителни адреси, 

придружени с юбилеен плакет или юбилеен 

албум „140 години Военни окръжия в 
България”. 

За отбелязването на „70 години Военно 

окръжие – Габрово“ и „140 години Военни окръжия в България“, предварително бяха 
подготвени и лично връчени от подполковник Гранджан благодарствени адреси до 

областния управител на област Габрово, кметовете на общини, фирми подпомагащи 

дейността на окръжието и директорите на средните училища в областта. От името на 
военното окръжие и лично от свое име подполковник Гранджан изказа благодарност на 
гражданите положили усилия по време на съвместната им дейност с окръжието, както и за 
техния принос за поддържане на мобилизационния резерв, патриотичното и родолюбиво 

възпитание на по-младите поколения български граждани. Началникът на Военно окръжие 
ІІ степен – Габрово, подполковник Кристиян Гранджан взе участие в тържествената 
проверка-заря в старата столица, по случай 112

-та
 годишнина от обявяването на 

Независимостта на България – 22 септември. 

 

Кюстендил 
 

На 25.09.2020 г., личният състав на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил поднесе 
цветя на паметника на загиналите за Отечеството герои, офицери и войници през 
Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война в гр. Бобошево. 
 

Пазарджик 

 

Експертът в офиса за военен отчет в община Панагюрище – 

цивилен служител Цеца Плачкова-Попова, като представител на Военно 

окръжие II степен – Пазарджик взе участие в тържественото отбелязване 
на 112

-тата
 годишнина от обявяването на България за независима държава. 

По време на мероприятието, в знак на признателност към загиналите 
панагюрци във войните за свобода и независимост на родината, бяха 
поднесени венци и цветя пред паметника на незнайния воин на площад 

„Цар Освободител“ в град Панагюрище.  
 

 

 

 
 

Русе 
 

На 06.09.2020 г., началникът и заместник-началникът на Военно окръжие – Русе, 
полковник Цанко Недев и подполковник Васил Петров бяха сред официалните гости на 
тържествената церемония по случай Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия. Тържествата в гр. Русе започнаха с шествие по централната улица 

Национални и регионални празници 
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„Александровска“ в града, от Паметника на 
свободата до Паметника на загиналите в Сръбско-

българската война, водено от Общинския духов 
оркестър с диригент Димчо Рубчев.  

Пред Паметника на загиналите в Сръбско-

българската война по традиция беше строен почетен 

караул, а слово произнесе кметът на община Русе, 
Пенчо Милков. Свещеници от Русенската Света 
Митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет 
на загиналите и благодарствен молебен в чест на 
Съединението на България. Тържествената церемония завърши с полагане на венци и цветя. 
 

На 22.09.2020 г., русенци 

отбелязаха 112 години от Независимостта 
на България. Благодарствен молебен пред 

паметника на Свободата в град Русе 
отслужиха Негово Високопреосвещенство 

Русенският митрополит Наум и 

свещеници от Русенската Света 
Митрополия. В чест на светлата дата 
беше строена почетна рота от Русенския 
гарнизон, а общинският духов оркестър 

изсвири празнични маршове. 
Тържествено слово по случай 112

-тата
 

годишнина от обявяването на 
Независимостта на България произнесе областният управител на област Русе, Галин 

Григоров. 

 „Днес ние отбелязваме поредния акт на национално достойнство. За да стане 

България независима на картата на Европа, беше извървян дългия и труден път на 

борбата за Освобождение, на унижението от Берлинския договор, на непрестанното 

подценяване на българския дух, талант и сила, на арогантността и цинизма на Великите 

сили! Но въпреки това, благодарение на мъдрите държавници, нашият народ става 

независим, а държавата ни е обявена за Царство, равно с европейските…..“- заяви в 
словото си господин Григоров. 

Присъстващите на събитието имаха възможността да чуят текста на Манифеста с 
който е обявена независимостта на България, както и песента „Хубава си моя, горо“ в 
изпълнение на хор „Св. Георги Победоносец“ при Общински младежки дом – Русе. Сред 

официалните лица бяха заместник-областните управители на област Русе, Валентин Колев и 

Свилен Иванов, кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-кметът по хуманитарни 

дейности Енчо Енчев, председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев, 

началникът и заместник-началникът на Военно окръжие І степен – Русе, полковник Цанко 

Недев и подполковник Васил Петров, народните представители Крум Зарков, Георги 

Стоилов и Бюрхан Абазов, ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев“ чл. кор. проф. 

д.т.н. Христо Белоев, генералният консул на Русия в Русе Андрей Громов, общински 

съветници, както и още много представители на държавната и местна власт.  
Под звуците на военни маршове, граждани и организации поднесоха венци и цветя 

пред паметника на Свободата. 
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Ловеч 
 

На 06.09.2020 г., гражданите на град Ловеч отбелязаха 135 

години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. 
Празникът започна с военна церемония с почетен караул и издигане 
на националното знаме. Цветя бяха поднесени на паметника на Екзарх 

Йосиф I. В своето слово кметът на града,  Корнелия Маринова 
изтъкна: „героите на Съединението притежават мощ и обаяние, 

които обединяват…“. Личният състав на Военно окръжие II степен – 

Ловеч, присъства на тържествения ритуал и на празничните концерти, 

посветени на Съединението.  

 

Ямбол 
 

На 06.09.2020 г., гражданите на град Ямбол 

почетоха един от най-значимите празници в 

българския национален календар. Отбелязването на 
Съединението на Княжество България и Източна 
Румелия започна с тържествен ритуал по издигане на 
националното знаме. В церемонията участваха 
представителни военни части от ямболския гарнизон, 

командири на военни формирования, подполковник 

Валери Христов, началник на Военно окръжие ІІ 
степен – Ямбол, патриотични организации и официал-

ни лица. Честването на Съединението продължи с шествие до паметника на загиналите за 
националното ни освобождение, където бяха поднесени венци и цветя.  
 

Денят на Независимостта 22
-ри

 септември, беше 
тържествено отбелязан в гр. Ямбол с церемония по 

издигане на националния флаг в Музея на бойната 
слава, с участието на Духовия оркестър при Народно 

читалище „Съгласие-1862“. На празника присъстваха 
кметът на община Ямбол, Валентин Ревански, 

народният представител Мария Цветкова, областният 
управител на област Ямбол Димитър Иванов, 

заместник-областният управител Стойка Димитрова, 
заместник-кметовете Енчо Керязов и Михаил Керемедчиев, председателят на общински 

съвет Ямбол Антон Шиков, началникът на гарнизон Ямбол, полковник Милен Димитров, 

подполковник Валери Христов, началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, офицери, 

представители на областна дирекция на МВР и общински съветници. 
 

На 15.09.2020 г. с празнична програма в двора на СУ 

„Св. Климент Охридски” – Ямбол, в присъствието на 
ученици, родители и гости с издигане на националния флаг, 
под звуците на химна на Република България бе открито 

началото на учебната година в училището. Сред гостите на 
тържеството бяха официални лица от община Ямбол и 

подполковник Валери Христов, началник на Военно 

окръжие ІІ степен – Ямбол. 

 

 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул. „Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  8  

Генерал Тошево 
 

На 15.09.2020 г., заместник-началникът на Военно 

окръжие II степен – Добрич, той и началник  на сектор 

ВОКНА, майор Генади Генов присъства на тържественото 

откриване на учебната година в Професионалната гимназия 
по земеделие „Тодор Рачински” в град Генерал Тошево. 

Същият прочете поздравителен адрес от името Военно 

окръжие II степен – Добрич към учителите, учениците и 

техните близки, присъстващи на тържеството. 
 
 

 
 

Бургас 
 

 

На 25.09.2020 г., във Военноморска база – Бургас 
началникът на военното окръжие в града връчи книга „140 

години военни окръжия в България” на флотилен адмирал Велко 

Велков – командир на базата.  
 

 

 

На 28.09.2020 г., началникът на военно II степен – Бургас връчи същата книга на 
началника на РУО – Бургас, госпожа Виолета Илиева.  
 

 

 
 

Ловеч 
 

Продължават празничните прояви на служителите от Военно окръжие II степен – 

Ловеч при отбелязването на 140
-тата

 годишнина от създаването на военните окръжия в 

България. Бяха изготвени благодарствени адреси за началници на военното окръжие през 
годините, както и за кметове и ръководители от местната власт, като проява на благодарност 
за значимото им присъствие при изпълнението на поставените пред окръжието задачи. На 
всеки беше подарена и юбилейната книга “140 години военни окръжия в България”, 

издадена от Централно военно окръжие. С благодарност за изразеното сътрудничество, 

областният управител Ваня Събчева връчи на началника на Военно окръжие II степен – 

Ловеч, подполковник Красимир Костов, плакет по повод юбилея на военното окръжие. 
„Пожелавам на Вас и екипа Ви, здраве и ентусиазъм в справянето е предизвикателствата 

и нека съхраним постигнатото през този почти век и половина от други преди нас…..” – 

отбеляза тя. Уверение за сътрудничество получи подполковник Костов и от кмета на град 

Ловеч, Корнелия Маринова, която подчерта, че през цялата си дългогодишна история 
органите на военния отчет дават своя принос за повишаване на военната и отбранителната 
мощ на страната. 

 

 

 

Отразяване дейността на Централно военно окръжие и военните окръжия в 

медиите 
 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Срещите на подполковник Костов бяха отразени в медиите:  
- По повод 140-годишнината си Военно окръжие в Ловеч получи плакет от 

областния управител: виж ТУК 

- Областният управител връчи плакет на подполковник Красимир Костов по 

повод 140 години от създаването на Военно окръжие в Ловеч: виж ТУК 

- Областният управител връчи плакет на подполковник Красимир Костов по 

повод 140 години от създаването на Военно окръжие в Ловеч: виж ТУК 

 

Добрич 
 

На 17.09.2020 г., начални-

кът на Военно окръжие II 

степен – Добрич, капитан II ранг 
Бисер Бонев, заместник-

началникът, майор Генади Генов 
и експертът в сектор ВОКНА, 

цивилен служител Гинка Иванова 
взеха участие в радиопредаване на медийна група Добруджа. 
По време на предаването беше представена информация за 

създаването на военните окръжия в страната, окръжието в гр. Добрич, мисията и функциите 
които то изпълнява, предимствата на военната служба, обявените вакантни места към 

момента за войници и резервисти, както и условията и редът за кандидатстване във военните 
формирования от Българската армия и военните училища.  

В радиопредаването взеха участие и курсанти от пети курс в 

НВУ „Васил Левски”, старшина Ива Иванова и ВВМУ „Никола 
Вапцаров”, мичман Тихомир Александров. Те запознаха 
слушателите с плюсовете от придобиване на висше образование във 
военните училища и възможностите за реализация като офицери от 
Българската армия. 
 

 

 

Кюстендил 
 

От 08.09.2020 г. до 10.09.2020 г., цивилните служители от офисите за военен отчет в 
зоната за отговорност на Военно окръжие II степен – Кюстендил, взеха участие в 

методически семинар, проведен под ръководството на началника на Централно военно 

окръжие. Семинарът се проведе в хотел „Сарафово МО” –  гр. Бургас 
От 28.09.2020 г. до 01.10.2020 г., началника на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, 

подполковник Димитър Димитров премина успешно курс „Работа с модули”, Отчет на 
ресурсите от резерва” и „Кандидати” от АСУ на ЧР” в гр. София. 
 

 
 

Хасково 
 

На 09.09.2020 г., в град Хасково беше проведена трудова борса по проект „Готови за 
работа”, организирана от дирекция „Бюро по труда” – град Хасково. Представители от 

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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Военно окръжие II степен – Хасково бяха капитан Димитър Топалски, младши експерт III 
степен в сектор “Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” и цивилен служител 

Светослав Василев, експерт в сектор  „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация”. 

На трудовата борса бяха представени необходимите документи и рекламни материали за 
популяризиране на военната професия и службата в доброволния резерв на въоръжените 
сили на Република България. Капитан Топалски разясни актуалните заповеди на министъра 
на отбраната по които желаещите могат да кандидатстват за военна служба, както и 

възможностите за личностно и професионално развитие във въоръжените сили на Република 
България. На трудовата борса присъстваха представители на девет фирми и бяха обявени 20 

вакантни работни места.  
 

Добрич 

 

На 25.09.2020 г., в гр. Добрич стартира 
кампанията „Бъди войник”. Тя беше открита 
лично от министъра на отбраната – Красимир 

Каракачанов, придружен от заместник-

началника на отбраната, генерал-лейтенант 
Димитър Илиев, командира на ВМС 

контраадмирал, Кирил Михайлов и заместник- 

командира на ВВС, бригаден генерал Петьо 

Мирчев. Пред откритата за случая информа-
ционната борса на Централно военно окръжие, 

същите бяха посрещнати традиционно с погача и мед от девойки в народна носия. 
Статичният показ на военна техника, въоръжение, оборудване и екипировка бяха посетени 

от няколко хиляди души от различни възрастови групи. Над всички прелетяха самолети от 
ВВС, което допълнително способства за доброто представяне и издигане авторитета на 
Българската армия, както и за повишаване интереса към военната професия. От името на 
Централно военно окръжие присъства началникът на Военно окръжие І степен – Варна, 
капитан I ранг Светослав Попов.  

 

Ловеч 
 

На 17
-ти

 и 24
-ти

 септември 2020 г., в област Ловеч се проведоха две трудови борси, 

организирани от ДБТ – Ловеч и ДБТ – Троян. На тях Военно окръжие II степен – Ловеч 

беше представено от експертите Пенка Мортева и Тони Жеков. В борсите взеха участие 
работодатели и лица, търсещи работа, при спазване на противоепидемичните мерки. 

Съвместно с другите работодатели, експертите от военното окръжие представиха 
вакантните места за военна служба и възможността освободени военнослужещи да 
кандидатстват за служба в доброволния резерв. Госпожа Мортева и господин Жеков 
представиха пред останалите работодатели и възможността за наемане на работа на 
освободени от въоръжените сили лица, с оглед на качествата, формирани у тях от военната 
служба. 

 

Ямбол 
 

На 16.09.2020 г. и на 24.09.2020 г., съответно в ДБТ – Ямбол и ДБТ – Елхово се 
проведоха трудови борси в изпълнение на проект „Готови за работа” по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз. В борсите участваха общо 

17 фирми и организации от региона и бяха представени 96 свободни работни места. 
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Представители на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол на борсите, бяха цивилните служители 

Нели Симеонова, експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” и 

Ивелин Хендеков, експерт в офис за военен отчет в община Елхово и община Болярово, 

които представиха на присъстващите лица вакантните длъжности,  по обявените с 
министерски заповеди конкурси за приемане на военна служба. 

 

Търговище 
 

В навечерието на първия учебен ден, на 14.09.2020 г., ДБТ – Търговище, организира 
специализирана младежка трудова борса по проект „Готови за работа”, финансиран по 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. на Европейския съюз, насочена към 

безработни младежи. Сред поканените работодатели бяха и представители на Военно 

окръжие II степен – Търговище, които представиха предимствата и предизвикателствата на 
военната служба, както и възможностите, които предлага службата в доброволния резерв. 
Информационното събитие бе посетено от 40 лица, търсещи работа.  

 

Тервел  
 

На 02.09.2020 г., след покана от ДБТ – Тервел, 

заместник-началникът на Военно окръжие II степен 

Добрич, майор Генади Генов и експертът в сектор 

ВОКНА, цивилен служител Гинка Иванова представиха 
пред желаещите на организираната трудова борса 
информация за вакантните длъжности за войници и 

изискванията за участие в конкурси за приемане на 
военна служба. Бяха раздадени брошури и рекламни 

материали. 

 

Монтана  
 

На 24.09.2020 г. началникът на Военно окръжие II степен – Монтана, подполковник 

Илиян Илиев и цивилният служител Николай Филипов, експерт в офис за военен отчет в 
община Вършец, участваха в трудова борса в гр. Вършец, организирана от ДБТ - Берковица. 
При откриване на борсата подполковник Илиян Илиев информира присъстващите граждани 

за обявените от министъра на отбраната вакантни длъжности за военна служба, условията за 
кандидатстване, перспективите за развитие във военната професия, възнагражденията, 
отпуските, здравното и социалното осигуряване на военнослужещите. Проявилите интерес 
граждани бяха подробно запознати с необходимите документи и реда за кандидатстване за 
военна служба.  

На 30.09.2020 г., цивилен служител Миглена Георгиева, експерт в офис за военен 

отчет в община Монтана и цивилен служител Любомир Симеонов, експерт в офис за военен 

отчет в община Бойчиновци участваха в трудова борса в град Монтана, организирана от 
дирекция Бюро по труда в града. При откриването на борсата, господин Симеонов 
информира присъстващите граждани за обявените от министъра на отбраната вакантни 

длъжности за военна служба, условията на които трябва да отговарят кандидатите за нея, 
възможностите за кариерно развитие в Българската армия, възнагражденията и социалните 
придобивки на военнослужещите. Проявилите интерес граждани бяха подробно запознати с 
необходимите документи и реда за кандидатстване за военна служба. 

На 30.09.2020 г., се проведе среща между подполковник Илиян Илиев, началник на 
Военно окръжие II степен – Монтана, кмета на град Монтана, господин Златко Живков и 

председателя на Общинския съвет на град Монтана, като част от подготовката за 
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провеждането на националната информационна кампания „Бъди войник” през 2020 г. в 
града. На срещата бяха уточнени въпроси, свързани с оказване на съдействие и даване на 
разрешение за разполагане на елементи на кампанията – статичен показ на централния 
площад на гр. Монтана, развръщане на сцената, организация на концерт, както и цялостната 
организация за събитието. 

 

Червен бряг  
 

 На 21.09.2020 г., ДБТ – Червен бряг, организира и 

проведе трудова борса. В нея участваха 13 работодатели, 

осъществяващи дейност в областите: производство на 
трикотажни облекла и текстилни изделия; строителство на 
пътища; ресторантьорство и хотелиерство. Като представител 

на Военно окръжие I степен – Плевен, в борсата все участие 
експертът от офис за военен отчет в община Червен бряг, 
цивилен служител Евгени Дреновски. Търсещите работа 
граждани проявиха засилен интерес към обявените 
длъжности за военнослужещи и за служба в доброволния 

резерв и бяха своевременно консултирани от господин Дреновски по интересуващите ги 

въпроси.  

 

Долни Дъбник   
 

На 03.09.2020 г., съгласно графика на Агенцията по заетостта за провеждане на 
трудови борси, в град Долни Дъбник се проведе трудова борса с участие на 5 работодатели 

от региона. Присъстваха около 30 граждани. Като представител на Военно окръжие I 

степен – Плевен, в борсата взе участие експертът от офис за военен отчет в община Долни 

Дъбник, цивилен служител Дияна Маринова. Госпожа Маринова разясни на интересуващите 
се граждани реда и условията за кандидатстване за военна служба и служба в доброволния 
резерв. Дискутирани бяха преимуществата на военната служба и службата в доброволния 
резерв. Също така подробно беше разяснена и дейността по социална адаптация на 
военнослужещите. 

 

Долна Mитрополия  
 

На 28.09.2020 г., във Висшето 

военновъздушно училище „Г. 

Бенковски“ се състоя тържествена 
церемония за полагане на военна клетва 
от новоприетите първокурсници от 
Випуск 2024 г. (за летци-пилоти с 4-

годишно обучение) и Випуск 2025 г. (за 
останалите инженерни специалности). 

На събитието присъстваха заместник- 

министър председателят по сигурността и обществения ред и министър на 
отбраната, Красимир Каракачанов, постоянният секретар на отбраната 
Антон Ластарджиев, заместник-командирът на ВВС,  бригаден генерал Петьо Мирчев, 

командирът на 3-та
 авиобаза, бригаден гененерал Димитър Петров, началникът на НВУ „В. 

Левски”, полковник Иван Маламов, командирът на ВВУБ, полковник Петър Банков, кметът 
на община Долна Митрополия, Полина Цоновска, заместник-областният управител на 
област Плевен, Татяна Божинова, официални лица от областно и общинско ниво, родители и 
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приятели на курсантите. Военно окръжие I степен – Плевен беше представено от началника 
на окръжието, полковник Иван Иванов. 

Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов в слово към 

курсантите и кадетите заяви, че с възстановяването на Висшето военновъздушно училище е 
поправена една несправедливост от близкото минало. „Полагането на военна клетва е един 

акт, който не е формален. Всеки мъж, минал през казармата в недалечното минало, цял 

живот помни този ден - денят, в който полагаш клетва да служиш на отечеството и ако 

трябва да се жертваш за него….“ – също така отбеляза той. Тридесет и шест курсанти от   
I

-ви
 курс целунаха знамето и произнесоха „Заклех се“, готови да усвояват авиационната 

наука и да придобиват умения за експлоатация и поддръжка на родната авиационна техника. 
 

 
 

Велико Търново 
 

На 12.09.2020 г. след тежка катастрофа почина майор Стоян Фенерев, заместник-

началник на Военно окръжие II степен – Велико Търново, той и началник на сектор „Военен 

отчет, комплектуване, набиране и адаптация”. Същият беше изпратен с полагащите му се 
военни почести. Прекланяме се пред паметта на доблестния воин, колега и приятел! 

 

 
 

Централно военно окръжие 
 

 

На 25.09.2020 г., се проведе мероприятие, организирано от началника на Централно 

военно окръжие, полковник Георги Петков по повод „140 

години Военни окръжия в България”. На събитието, за 
постигнати отлични резултати при изпълнение на 
функционалните задължения, доказани професионални и 

личностни качества, проявен професионализъм и 

отговорност,бяха наградени с, 
 

 

 

 

 

 

 „ЮБИЛЕЙНА ГРАМОТА” 

целия личен състав на Централно военно окръжие и Военно окръжие I степен – София, 
както и официалните гости, за ползотворно съвместно сътрудничество и проявена 
отзивчивост при организирането и провеждане на мероприятие, посветено на 140-тата  
години военни окръжия в България”, 

1. господин Григор Ненов ДАУЛОВ, кмет на община Чавдар; 

2. господин Ангел Пенчов ГЕРОВ, кмет на община Пирдоп;   

3. господин Алекси Иванов КЕСЯКОВ, кмет на община Челопеч;  

4. госпожа Цветанка Петкова ЙОТИНА, кмет на община Мирково; 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 

Инцидент II група – смърт на военнослужещ 
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5. господин Стоян Николов ГЕНОВ, кмет на община Златица;  

6. господин Пенчо Стоянов ГЕРОВ, кмет на община Чавдар от 2003 г. до 2019 г.; 

7. госпожа Красимира Боровинова СТОЯНОВА,  служител на Централно военно 

окръжие до 2017 г. 

 

 

 

 

 

 


