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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                              Брой 10/ 2021 г. 

 

 
Благоевград 

 

На 05.10.2021 г., с панихида за загиналите за Освобождението на Горна Джумая от 

османско владичество, община Благоевград отбеляза 109 години от освобождението на 

Горна Джумая и Пиринска Македония. На площад „Македония” се проведе церемония по 

издигане на националния флаг и поднасяне на цветя пред паметника на Гоце Делчев. На 

събитието присъства началникът на Военно окръжие ІІ степен – Благоевград и всички 

военнослужещи и цивилни служители от военното окръжие. 
 

 
Централно военно окръжие 

 

На 01.10.2021 г., от 9.00 до 14.00 часа в петъчния ден 

пред храм-паметника "Александър Невски", по повод 

празникът на българските зенитно-ракетни войски, беше 

изложена бойна техника и образци, като комплексите C-

75М3 "Волхов" (SA-2), C-125М "Нева" (SA-3), 2К12 "Куб" 

(SA-6), C-200 "Вега" (SA-5) и C-300 (SA-10), които 

съвместно с изтребителната авиация гарантират 

въздушния суверенитет на страната ни.  

На мероприятието Централно военно окръжие и Военно окръжие I степен – София 

развърнаха две шатри и презентираха военната професия на гостите и посетителите. На 

тържеството присъстваха като официални гости представители на ръководството на 

Министерството на отбраната и президента на Република България. 

 

Плевен 

 

На 01.10.2021 г., на плаца на Висшето военновъздушно 

училище „Г. Бенковски“ се състоя тържествена церемония по 

полагане на военна клетва от новоприетите първокурсници за 

летци-пилоти с 4-годишно обучение и Випуск 2026 г. за 

останалите специалности. 

На церемонията по полагане на военна клетва присъстваха 

областният управител на Плевен Марио Тодоров, представители 

на Министерство на отбраната, аташетата по отбрана на САЩ, 

Румъния и Виетнам, представители на местните власти на Плевен 

Важни събития и годишнини  

Национални и регионални празници 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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и Долна Митрополия, гости от структурите на Българската армия, 

авиационни организации, военно-родолюбиви и партньорски 

организации, родители и близки на курсантите. 

Военно окръжие I степен – Плевен беше представено от 

началника на окръжието полковник Иван Иванов. 

Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" 

получи сертификат за обучение на пилоти и за гражданската 

авиация. Документът беше връчен от Боян Петков – представител 

на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна 

администрация". 

 47 курсанти от I курс целунаха знамето и произнесоха 

„Заклех се“ с готовност да усвоят авиационната наука и да 

придобият необходимите умения да експлоатират и поддържат родната авиационна 

техника. 

След церемонията областният управител Марио Тодоров, бригаден генерал Юлиян 

Радойски и заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев откриха 

реновираният корпус А, чийто ремонт е част от подобряването на инфраструктурата на 

ВВВУ „Георги Бенковски“.  

 

Стара Загора 

 

          На 08.10.2021 г., началникът на Централно военно 

окръжие полковник Георги Петков, подполковник Веселин 

Тинков – началник на Военно окръжие II степен – Велико 

Търново, както и старши лейтенант Даниела Георгиева от 

Военно окръжие I степен – Стара Загора 

присъстваха на тържествения ритуал по 

полагане на военна клетва от курсантите 

на НВУ “Васил Левски” в 

старопрестолния град. Към подредения с 

плакати и брошури информационен щанд на Централно военно окръжие 

гостите проявиха засилен интерес. Трайни спомени ще оставят думите и 

посланието на рекламното лице на Българската армия – старши лейтенант 

Даниела Георгиева: „Родолюбец е завет – ела в редовете на Българската 

армия”.  
 

 

Благоевград 
 

Във връзка с Освобождението на Горна Джумая преди 109 

години, на 4.10.2021 г. военнослужещите от Военно окръжие ІІ 

степен – Благоевград, подполковник Петър Митев и сержант 

Валентин Войнов, както и цивилните служители Гергана Янева, 

Любима Диманачка и Димитър Стоянов взеха участие в почистване 

на гробовете на войници и офицери, загинали при защитата на 

Горна Джумая (дн. Благоевград) в двора на църквата „Въведение 

Богородично”. 
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Ловеч 

 

На 08.10.2021 г., майор Атанас Христов - 

заместник-началник на Военно окръжие II степен – 

Ловеч, участва в заседание на областната комисия 

“Военни паметници” към Областен управител – 

Ловеч. На заседанието беше обсъдено състоянието 

на военните паметници в област Ловеч. Комисията, 

председателствана от областния управител инж. 

Светослав Славчев, ще изпрати на Министерството 

на отбраната предложение за финансиране ремонта 

и доизграждането на монумент на загиналите в гр.Априлци. Монументът се намира в 

центъра на Априлци и се нуждае от възстановяване и разширяване, за да се допишат 

имената и званията на загиналите местни жители. По предложение на инж. Славчев ще бъде 

изпратено писмо до кмета на община Ловеч с искане да бъде определен терен за изграждане 

на паметник на загиналите ловчанлии във войните, тъй като в община Ловеч има 23 

регистрирани военни паметници, но нито един в града. 

 

 
 

Стара Загора 

 

На 22.10.2021 г., бе посетен дома на майор от запаса Тодин Желев 

Кънев в град Гълъбово по случай 100 годишния му юбилей. 

Столетникът беше удостоен с грамота и плакет от министъра на 

отбраната Георги Панайтов и получи поздравителен адрес от началника 

на Военно окръжие І степен – Стара Загора, полковник Димитър Матев. 

По случай юбилея плакета и грамотите бяха връчени от старши 

лейтенант Даниела Георгиева – представител на Военно окръжие І 

степен – Стара Загора. 

 

На свое заседание областния съвет на съюза на 

ветераните от войните на България – Стара Загора е взел 

решение старши лейтенант Даниела Георгиева и цивилен 

служител Яница Костадинова Динева 

от Военно окръжие І степен – Стара 

Загора да бъдат избрани за членове в 

областния съвет на Съюза на 

ветераните от войните на България.  

На 22.10.2021 г., официално бяха 

връчени членските карти на старши лейтенант Даниела Георгиева 

и на цивилен служител Яница Динева от Военно окръжие І степен 

– Стара Загора от секретаря на Областния съвет на съюза на 

ветераните от войните на България – Стара Загора, Николина 

Танева.  

 

Взаимодействие с военни формирования и стуктури 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Разград 
 

На 14.10.2021 г., началникът на Военно окръжие II степен – Разград взе участие в 

онлайн заседание на Областния съвет по сигурност. По време на заседанието подполковник 

Диян Желев представи доклад по хода на провеждания преглед на готовността за 

предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение от собственици – физически и 

юридически лица от областта и изпълнението на дейностите по отсрочването на запасни и 

техника-запас от повикване във Въоръжените сили. 
 

 
 

Централно военно окръжие 

 

На 01.10.2021 г., към личния състав на Централно военно окръжие 

се присъедини и капитан Мариета Николова Христова, назначена със 

заповед на началника на ЦВО № З-ЛС-49/21.09.2021 г. 

Полковник Богданов заместник-началник на Централно военно 

окръжие връчи нагръден знак на ЦВО на капитан Христова. 

Ръководството и личния състав на Централно военно окръжие 

приветстваха в редиците си капитан Христова, като й пожелаха лични и 

професионални успехи в предстоящи дейности и инициативи.  

 

  

 Варна 

 

 На 01.10.2021 г., с награда „Плакет на Централно 

военно окръжие“ беше удостоен цивилен служител 

Здравко Михайлов Жеков, експерт в офиси за военен 

отчет в общини град Аксаково, град Суворово и град 

Вълчи дол по повод пенсионирането му и постигнати 

отлични резултати при изпълнение на функционалните 

си задължения през годините. Наградата от името на 

началника на Централно военно окръжие беше връчена 

от началника на Военно окръжие I степен – Варна 

капитан I ранг Светослав Попов пред целия личен 

състав на военното окръжие. 
 

 
 

Пловдив 

 

На 14.10.2021г., в град Пловдив дирекция „Бюро по труда-Марица“ проведе обща 

трудова борса организирана от Регионалната служба по заетостта – Пловдив.  

 От Военно окръжие І степен – Пловдив присъства цивилен служител Атанас Урумов 

– старши експерт в сектор „Личен състав, набиране на кандидати и адаптация“, който 

запозна участниците в трудовата борса – безработни граждани, регистрирани в Дирекция 

„БТ“ – „Марица“ и работодатели със заповедта на министъра на отбраната на Република 

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

във висшите военни училища 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи и цивилни служители 
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България, с която са обявени длъжности определени за 

приемане на срочна служба в доброволния резерв на 

български граждани, както и изискванията на чл.59б от 

Закона за резерва на въоръжените сили на Република 

България, на които трябва да отговарят кандидатите. 

Участниците в трудовата борса бяха информирани 

подробно с мястото на обучение, продължителността за 

всеки от етапите на срочната служба в доброволния резерв, 

реда за кандидатстване, сроковете, необходимите документи, 

процедурите по класиране на кандидатите, изпращането им на медицински прегледи и 

предимствата за постъпване на военна служба, ако успешно завършат пълния курс на 

обучение. На трудовата борса присъстваха 4 работодатели и 50 безработни граждани. 

 

Ловеч 

 

        На 28.10.2021 г., във Военно окръжие II степен – Ловеч за първи 

път заседава комисията за разглеждане на документите и допускане на 

кандидатите за срочна служба в доброволния резерв. Началникът на 

окръжието, подполковник Красимир Костов изрази удовлетворението 

си, че има голям интерес и не малко кандидати от Ловешка област и 

пожела успешна работа на комисията, председателствана от майор 

Атанас Христов заместник-началник на Военно окръжие II степен – 

Ловеч. 

 

Разград 

  

На 14.10.2021 г. в гр. Разград се проведе трудова борса по график на Агенцията по 

заетостта, организирана от Дирекция “Бюро по труда“ – град Разград. Военно окръжие II 

степен – Разград бе представено от майор Пламена 

Николова – началник на сектор „Военен отчет, 

комплектуване, набиране и адаптация“. На 

присъстващите бяха представени възможностите 

за кандидатстване по заповед № ОХ-

857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на 

Република България, касаеща условията, 

изискванията и реда за кандидатстване за срочна 

служба в доброволния резерв и последваща професионална реализация като 

военнослужещи. 

 

Благоевград 

 

На 05.10.2021 г., град Благоевград се проведе 

информационна борса с цел издигане авторитета на 

Българската армия, привличане на кандидати за срочна 

служба в доброволния резерв. Представителният екип майор 

Пламен Велев и цивилен служител Гергана Янева запознаха 

гражданите с условията за кандидатстване, социалния статут 

на военнослужещия, възможностите за личностно и 

професионално развитие във Въоръжените сили на 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 01,  web: http://www.comd.bg/  6  

Република България, както и създаване на положителни нагласи сред обществеността в 

страната. В борсата взеха участие и началникът на Военно окръжие – Благоевград 

подполковник Петър Митев, сержант Валентин Войнов и цивилен служител Димитър 

Стоянов. 

 

Велико Търново   

На 12.10.2021 г. се проведе трудова борса организирана от Бюро по труда – Велико 

Търново. В нея взеха участие подполковник Веселин Тинков – началник на Военно окръжие 

II степен – Велико Търново и цивилен служител Иван Ръцев, на трудовата борса 

присъстваха и участваха работодатели от секторите индустрия и услуги в област Велико 

Търново, които обявяват свободни работни места за квалифицирани работници и 

специалисти. Не малко млади хора идваха до подредения информационен щанд на военното 

окръжие с обявени места за военна служба и за срочна служба в доброволния резерв, 

брошури и плакати.  След проведената борса във военното окръжие подадоха документи за 

кандидатстване  за срочна служба в доброволния резерв 3 младежи.  
 

 
 

Централно военно окръжие 

 

На 21.10.2021 г., 50 годишен юбилей чества цивилен 

служител Елена Недялкова Атанасова- главен счетоводител, 

бюджетен в сектор „Финанси” на Централно военно окръжие. 

По случай личния празник, безупречното изпълнение на 

служебните си задължения в Централно военно окръжие и 

доказани професионални и личностни качества, началникът 

на Централно военно окръжие полковник Георги Петков 

връчи на г-жа Атанасова предметна награда „Плакет на 

Централно военно окръжие“.  

Началникът на Централно военно окръжие и личния 

състав, поздравяват цивилен служител Елена Атанасова по 

случай кръглата годишнина, като й желаят здраве, лични и професионални успехи.  
 

Ловеч 
 

Във връзка с празника на Централно военно окръжие, началникът на отбраната адмирал 

Емил Ефтимов награди с грамота за безукорна служба в 

Българската армия и въоръжените сили на Република България, за 

постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните си 

задължения, доказан професионализъм и личностни качества 

майор Атанас Христов заместник-началник на Военно окръжие II 

степен – Ловеч. Грамотата беше връчена от началника на Военно 

окръжие II степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов в 

присъствието на целия личен състав на военното окръжие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
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Ямбол 

 

На 27.10.2021 г., началникът на Военно окръжие ІІ 

степен – Ямбол подполковник Валери Христов, връчи 

от името на началника на Централно военно окръжие 

полковник Георги Петков, грамота във връзка с Деня на 

народните будители на цивилен служител Наталия 

Христова – главен специалист в сектор „Военен отчет, 

комплектуване, набиране и адаптация” на Военно 

окръжие ІІ степен – Ямбол за отлично изпълнение на 

служебните си задължения. 

 

 

Стара Загора 

 

На 26.10.2021 г., началникът на Военно окръжие І 

степен – Стара Загора полковник Димитър Матев връчи 

награда oт името на министъра на отбраната на 

Република България Георги Панайотов на майор 

Емилиян Петров Христозов – началник на сектор 

"Военен отчет и комплектуване на резерва на 

въоръжените сили" във Военно окръжие І степен – 

Стара Загора. Наградата беше връчена за безукорна 

служба в Българската армия и въоръжените сили на 

Република България, постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните си 

задължения, доказани професионални и личностни качества и във връзка с празника на 

Централно военно окръжие.  

 

На 28.10.2021 г., началникът на Военно окръжие І степен – Стара 

Загора полковник Димитър Матев, връчи грамота oт името на 

началника на Централно военно окръжие полковник Георги Петков, на 

цивилен служител Яница Динева от Военно окръжие І степен – Стара 

Загора за значим принос в развитието и издигане на престижа на 

военните окръжия, и по повод 10 години от създаването на Централно 

военно окръжие. 

 

Добрич 

 

На 20.10.2021 г., началникът на Военно окръжие II степен – 

Добрич капитан II ранг Бисер Бонев връчи награда от името на 

министъра на отбраната на майор Генади Генов – заместник-

началник на Военно окръжие II степен – Добрич. 

За постигнати отлични резултати при изпълнение на 

служебните си задължения, доказани професионални и личностни 

качества и във връзка с празника на Централно военно окръжие – 27 

септември, майор Генади Найденов Генов беше удостоен с 

предметна награда нож за „АК-74”. 
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Кюстендил 

 

На 22.10.2021 г., майор Росен Стоянов Наков – заместник-

началник на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, беше награден 

с „Грамота” за безукорна служба в Българската армия и 

въоръжените сили на Република България, постигнати отлични 

резултати при изпълнение на служебните си задължения, доказани 

професионални и личностни качества и във връзка с празника на 

Централно военно окръжие. Грамотата беше връчена от началника 

на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, подполковник Димитър 

Симеонов Димитров. 
 

 
 

Централно военно окръжие 

  

На 05.10.2021 г., началникът на Централно военно окръжие, полковник Георги 

Кирилов Петков, чества своя 53-ти рожден ден. 

Житейският път на полковник Петков започва от 

китното градче в Северозападна България – 

Михайловград (днешният град Монтана). След 

завършване на средното си образование в родния 

град, полковник Георги Петков избира за свое 

призвание, дълг и чест военната професия, да служи 

на родината си, да бъде полезен на обществото и 

военното дело. Съдбоносният момент, определил 

бъдещата професия на амбициозния младеж е денят, в 

който полковник Петков е приет за курсант във ВНВАУ „Георги Димитров” – град Шумен. 

Випускникът на военното училище, лейтенант Петков започва своята офицерска служба 

през 1991 г. От тогава до сега, офицерът е заемал последователно командни и 

административни длъжности и повишаван във военни звания от „лейтенант“ до 

„полковник“. На 01.04.2015 г. полковник Георги Петков е назначен за началник на ЦВО, 

длъжност, която изпълнява и до настоящия момент.   

 Военната кариера на полковник Петков е 

пример за вярна и достойна служба на 

Отечеството. По време на своя професионален път 

офицерът е преминал през различни длъжности и 

военни структури, придобивайки стаж, 

професионален опит, развивайки своите военни и 

управленски компетности. Изпълняваните задачи 

на различните длъжности са му помогнали да се 

изгради не само като уважаван и доказан 

специалист в своята област, но и като човек на 

който военнослужещите и цивилните служители 

имат доверие и ценят неговото мнение.  

Каквото и да бъде казано за професионалния път и забележителната военна кариера 

на полковник Петков, вероятно би било недостатъчно, затова нека да оставим да говорят 

фактите. А те са, че началникът на ЦВО е всеотдаен към своята работа, принципен и 

справедлив в своите решения, готов винаги да окаже съдействие не само в професионален, 

Други 
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но и в личен план на военнослужещите, цивилните служители и много граждани. 

По повод личния му празник, ние служителите от Централно военно окръжие и 

военните окръжия му желаем крепко здраве, още дълги години житейска радост, 

ползотворни лични и професионални мигове, душевна хармония и просперитет. 
 

 

Велико Търново 
 

На 22.10.2021 г., военнослужещите и цивилните 

служители от Военно окръжие IIстепен – Велико Търново 

участваха в поход до село Раювци, община Елена. Селото е 

едно от най-магичните места, сгушено между величествения 

Еленски балкан и красивия язовир Йовковци, обградено както 

от вода, така и от гора. Навсякъде в местността може да се 

чуят легенди за селото и за именития Вълчан войвода, живял 

тук и посветил живота си за благото на българския народ. В 

негова чест е издигнат единствения в страната паметник в 

местността Вълчова поляна над селото. 
 

 

 


