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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 11/ 2021 г. 

 

 
 

Сливен 
 

На 01.11.2021 г. цивилен служител Екатери-

на Дончева – експерт в офис за военен отчет в 

община Котел участва в честването на празника 

на град Котел – Деня на народните будители. 

Град Котел е родно място на много български 

просветители, будители и революционери, кре-

пили българщината с перо и меч – Софроний 

Врачански, д-р Петър Берон, Неофит Бозвели, 

капитан Георги Мамарчев, Георги Стойков Ра-

ковски, Стефан Богориди, Гавраил Кръстевич, 

Атанас Гранитски и още много други велики на-

ши сънародници. 

По случай празника на града и 200 годишни-

ната от рождението на Г. С. Раковски, благодаре-

ние на Националния исторически музей в град 

София и Историческия музей в град Котел, се 

откри изложбата „През пресата и сабята”. Тя представя неуморната и последователна борба 

на Г. С. Раковски за освобождението на българския народ, водена със силата на оръжието и 

печатното слово. 
 

 
 

Разград 
 

На 06.11.2021 г. майор Пламена Николо-

ва и част от личният състав на Военно окръжие 

II степен – Разград взеха участие в благотвори-

телното засаждане на дървета в чест на поделе-

нията, които са съществували през годините в 

града.  Подобно мероприятие беше проведено и 

на терена до изграждащия се Военен мемориал 

на гарнизон Разград. Идеята по реализиране на 

родолюбивото дело за изграждане на мемориа-

Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации в областта на сигур-

ността и отбраната 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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ла е на инициативен комитет, съставен от общественици, местни културни дейци, родолю-

биви граждани, както и бивши и настоящи военнослужещи от град Разград и областта. 
 

 
 

Кюстендил 
 

В град Кюстендил, на 25.11.2021 г., служители от дирекция „Бюро по труда – Кюс-

тендил” проведоха „Специализирана младежка тру-

дова борса”. Мероприятието беше организирано от 

дирекция „Регионална служба по заетостта” – Благо-

евград. От Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил 

присъстваха подполковник Димитър Симеонов Ди-

митров – началник на  окръжието,  майор Росен Сто-

янов Наков – заместник-началник на окръжието, той  

и началник на сектор, както и цивилен служител 

Любослава Димитрова Георгиева – експерт в сектор 

„Военен отчет, комплектуване, набиране и адапта-

ция“. 

В хода на провеждането на трудовата борса, представителите на военното окръжие 

предоставиха на интересуващите се младежи подробна информация, касаеща провежданата 

информационно-рекламна кампания за набиране на военнослужещи – обявени със заповеди 

на министъра на отбраната конкурси, ред и условия за кандидатстване, необходими доку-

менти и др. 

На младежката трудова борса присъстваха и пет работодатели от област Кюстендил, 

предлагайки актуални свободни работни места.  

 

 Търговище 
 

 В началото на месец ноември във Военно окръжие II степен – Търговище бе органи-

зирана информационна среща на началника на военното окръжие с потенциални кандидати 

за срочна служба в доброволния резерв. В рамките на два часа, проявилите интерес българ-

ските граждани получиха подробна информация за перспективите, придобивките, реда и 

условията за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв. Също така бяха засегнати 

и въпроси относно предизвикателствата на военната служба и възможностите, които пре-

доставя службата в доброволния резерв.  

 

 Силистра 
 

 През месец ноември началникът на Военно окръжие II 

степен – Силистра, подполковник Ивайло Александров заед-

но със служители от окръжието проведоха срещи с предста-

вители на бюрата по труда в общините Силистра, Тутракан и 

Дулово. На тези организирани трудови борси бяха предста-

вени и разяснени текущи обяви за набиране на кандидати за 

военна служба. Участниците в тях бяха запознати в детайли с 

условията и реда за кандидатстване и необходимите доку-

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

във висшите военни училища 
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менти, процедурите по класиране на кандидатите, изпращането им на медицински прегледи 

и предимствата за постъпване на военна служба. 

 

 

 

Плевен 
 

На 11.11.2021 г., в изпълнение на месечния план за дейността на Военно окръжие I 

степен – Плевен, в изнесен район за приемане на запасни и техника запас се проведе прак-

тическо занятие на тема: „Доставяне на запасни и техника-запас от военните окръжия и ор-

ганизация на работа на пунктовете за приемане на запас от личен състав и техника-запас на 

военните формирования”. 

Запасните, тяхното облекло и част от материалните средства, необходими за развръ-

щане на пунктовете за приемане на запас от личен състав и техника-запас бяха осигурени от 

Военно окръжие I степен – Плевен. 

На занятието присъстваха началникът Военно окръжие I степен – Плевен, полковник 

Иван Иванов и началникът на военно формирование 48670 – Плевен, майор Доброслав Доб-

рев. 

 

Ловеч 
 

За времето от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г., във Военно окръжие II степен – Ловеч, се 

проведе колективна военна подготовка с резервисти от доброволния резерв, водени на отчет 

в окръжието. В рамките на подготовката, на 09.11.2021 г., в закрито учебно стрелбище на 

ОД на МВР – град Плевен беше проведена учебна стрелба с 9 мм. пистолет „Макаров”. Ръ-

ководител на стрелбата беше началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подполков-

ник Красимир Костов. В упражнението участва и сержант Дарина Пеева, която постигна 

отлични резултати. 

 

 
 

Централно военно окръжие 
 

През месец ноември 2021 г., в Централно военно окръжие, юбилеи честваха подпол-

ковник Стефан Стефанов и цивилен служител Емил Попов. Двамата са всеотдайни при из-

пълнение на служебните си задължения и чрез своя професионализъм допринасят за разви-

тието на Централно военно окръжие и военните окръжия. Подполковник Стефанов и циви-

лен служител Попов са пример за чест, отговорност и коректно отношение към колегите си, 

не само от системата на военните окръжия, но и от другите структури, с които им се налага 

да контактуват при изпълнение на поставените им задачи.   

Подполковник Стефан Стефанов е роден в град Крумовград. Същият завършва средно 

образование в гр. София. Подполковник Стефанов е завършил  ВHВУ „Васил Левски“ – Ве-

лико Търново по специалността „Свързочни войски“ през 1995 г. и е произведен в първо 

офицерско звание „Лейтенант“, а през 2019 г. успешно се дипломира във Военна академия 

„Г. C. Pаковски" – София, по специалността „Административни процеси и дейности“. От 

1995 г. до настоящия момент, офицерът последователно служи в Сухопътни войски, служба 

„Военна информация“ и системата на военните окръжия, като е произвеждан във военни 

звания от „Лейтенант“ до „Подполковник“.  

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 

Обучения, семинари и стажове 
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По време на своята служба подполковник Стефан Стефанов е придобил целева и до-

пълнителна квалификация, завършвайки 

различни професионални курсове и специ-

ализации. За безупречно изпълнение на 

своя воински дълг офицерът нееднократно 

е награждаван с предметни и парични наг-

ради, грамоти и почетни знаци. Към насто-

ящия момент подполковник Стефан Сте-

фанов заема длъжността началник на отде-

ление „Резерв на въоръжените сили“ в 

Централно военно окръжие. За изключи-

телно изпълнение на служебните си за-

дължения и във връзка с кръглата му го-

дишнина, офицерът беше награден от началника на Централно военно окръжие с предметна 

награда – „Почетен кортик на Централно военно окръжие“, в луксозна кутия.  

 

 

 

Цивилен служител Емил Попов е роден в град Варна, където завършва средното си об-

разование. През 1984 г. същият завършва ВВМУ „H. Й. Вапцаров“ по специалността „Мор-

ски свръзки“ и е произведен в първо офицерско звание „Лейтенант“, а през 1999 г. успешно 

се дипломира във Военна академия „Г. 

C. Pаковски“ – София, по специалността 

„Управление на оперативно-тактичес-

ките формирования – свързочни войс-

ки“. През 2011 г. цивилен служител По-

пов завършва и курс „Стратегическо уп-

равление на въоръжените сили“ в също-

то висше учебно заведение. От 1984 г. 

до 2017 г. същият последователно служи 

във Военноморските сили, Генералния 

щаб на Българската армия и Министерс-

твото на отбраната, като е произвеждан 

във военни звания от „Лейтенант“ до 

„Капитан I ранг“. За същия период от време е осъществил първия в България военен кому-

никационен канал чрез използване на ретранслатор, монтиран на борда на изкуствен спът-

ник на Земята и нееднократно е изпълнявал военна служба извън територията на Република 

България. От 2018 г. цивилен служител Попов работи в Централно военно окръжие като 

главен експерт в сектор „Комуникационно-информационно осигуряване“. 

По време на своята служба о.з. капитан I ранг Попов е придобил целева и допълнител-

на квалификация, завършвайки различни професионални курсове и специализации в Репуб-

лика България и чужбина. За безупречно изпълнение на своя воински дълг, о.з. капитан I 

ранг Емил Попов нееднократно е награждаван с ордени, предметни и парични награди, гра-

моти и почетни знаци, както от български, така и от международни органи и организации. 

За изключително изпълнение на служебните си задължения и във връзка с кръглата му 

годишнина, цивилен служител Емил Попов беше награден от началника на Централно во-

енно окръжие с предметна награда – „Почетен кортик на Централно военно окръжие“, в 

луксозна кутия.  

Началникът на Централно военно окръжие и личният състав на окръжието желаят на 

юбилярите дълъг живот, много здраве, късмет и още по-големи успехи в професионален и 

личен план.  
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Хасково 

 

За проявен професионализъм, отговорност и постигнати високи резултати при изпъл-

нение на служебните си задължения, както и по случай 1-ви ноември – Ден на народните бу-

дители, със заповед на началника на Централно военно окръжие, цивилен служител Дарина 

Стаматова Вълчева – експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адапта-

ция” във Военно окръжие II степен – Хасково беше наградена с юбилейна грамота „10 го-

дини Централно военно окръжие”. Наградата връчи началникът на военното окръжие, под-

полковник Петър Петков. 

 

 
 

Силистра  
 

През един от последните слънчеви дни на месец ноември военнослужещи и цивилни 

служители от Военно окръжие II степен – Си-

листра участваха в пеши марш до село Сре-

бърна. Край селото се намира биосферен ре-

зерват „Сребърна”, който е включен в списъка 

на световното културно и природно наследство 

на ЮНЕСКО. Край езерото на резервата гнез-

дят 220 вида птици, сред които много редки и 

застрашени от изчезване, като къдроглавият 

пеликан. Животинското царство е представено 

от 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида 

земноводни и 24 вида риби. Природно-научният музей при биосферния резерват притежава 

експозиция от препарирани обитатели на резер-

вата. От музея могат да се наблюдават птиците, 

обитаващи езерото. Поставената в центъра на 

блатото камера дава възможност за видео и ау-

дио наблюдение на пеликаните, живеещи в ре-

зервата. Около природната забележителност 

има направени еко пътеки, построени са беседки 

за отмора и наблюдателни площадки, откъдето 

могат да се наблюдават птиците. Резерватът е 

включен в списъка на стоте национални турис-

тически обекта на Български туристически съ-

юз. 

Други 


