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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                         Брой 05/ 2020 г. 
 

 
 

Шумен 

 

 В навечерието на 9 май (Деня на победата), без традиционен военен ритуал 

и медийно присъствие, венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните 

шуменци на площад “Кристал” положиха: кметът на гр. Шумен, областният 

управител на област Шумен, заместник-областният управител на Шумен, 

началникът на Шуменския военен гарнизон, началникът и заместник-началника на 

военното окръжие в Шумен, председателят на Областния съвет на СВВБ, и 98 

годишният майор д-р Велчо Радев, ветеран от Втората световна война. Майор д-р 

Радев е един от 12-те ветерани от област Шумен, които бяха наградени от 

министъра на отбраната Красимир Каракачанов с юбилейни медали и грамоти “75 

години от Втората световна война”.  

 

 
 

Централно военно окръжие 

 

На 5 май, по повод светлия 

празник на храбростта и Българската 

армия - „Гергьовден“, за възкресява-

не на славните воински традиции и 

именния ден на началника на 

Централно военно окръжие, на 

тържествена церемония в Централно 

военно окръжие, на полковник Георги Петков (началник на ЦВО) беше 

подарена реплика на кавалерийска сабя от периода на царуването на Княз Батенберг. Репликата беше 

връчена от името на офицерите от ЦВО и началниците на военни окръжия.  

Репликата е изработена от майстор Милен Георгиев Радулов от гр. Русе. С внимание към детайла 

майстор Радулов е пресъздал характерните релефни изображения на ефеса (съвкупността от ръкохватката и 

предпазните елементи на хладното оръжие), като е използвал месинг и кожа. Клинът (острието), изработен 

от стомана 65Г и е гравиран с надписи „ЗА ХРАБРОСТЪ“ и „СЪ НАМИ БОГЪ“. Сабята е поставена в 

дървена ножница облечена с кожа и месинг. 

С този жест личният състав на ЦВО и военните окръжия изразява своята благодарност към 

полковник Петков за неговата командно-организаторска работа и отличната работна атмосфера, която той 

създава при изпълнение на задачите, поставени пред ЦВО и военните окръжия.  

 

Ловеч 

 

 По повод 6 май − Ден на храбростта и празник на Българската армия и по случай  75 години от края 

на Втората световна война, експертът от Офиси за военен отчет в общиназа Луковит и Угърчин, цивилен 

служител Любомир Маринов, заедно с кмета на община Луковит, Иван Грънчаров, организираха 

Национални и регионални празници 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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предаването на поздравителни адреси и подаръчни пакети на ветерани от 

войните в община Луковит. Поради действието на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение и за опазване здравето на 

ветераните, среща с тях проведе само секретарят на община Луковит, госпожа 

Камелия Василева.  

По повод 11 май − Ден на Светите братя Кирил  и Методий, и празник 

на град Ловеч,  началникът на Военно окръжие II степен-Ловеч, подполковник Красимир Костов, изпрати 

поздравителен адрес до госпожа  Корнелия  Маринова, кмет на град Ловеч. В поздравителния адрес беше 

изразено уважението към труда на градоначалника във време с много предизвикателства, както и пожелание 

с много обща енергия и трудолюбие град Ловеч да пребъде като център на духовност и просперитет. 

 

Шумен 

 

На 6 май наградите на ветераните, живеещи в град Шумен бяха връчени 

от началника на гарнизон Шумен и началника на Военно окръжие-Шумен. 

Останалите ветерани от областта получиха юбилейните си медали и грамотите 

в навечерието на 9 май.  

По повод 75 години от Втората световна война, ветераните от областта 

получиха поздравителни адреси от областният управител на област Шумен 

проф. Стефан Желев, а началникът на Военно окръжие-Шумен им подари по 

един екземпляр от книгата на академик Георги Марков “Голямата война и 

българският меч над Балканския възел 1914-1919”.  

Поздравителен адрес от името на заместник-председателя на 44-тото Народно 

събрание г-н Валери Симеонов получи 98-годишният р-к Димитър Пенчев от с. 

Златна нива (община Каспичан). Г-жа Недева – кмет на община Каспичан, 

поднесе на р-к Пенчев поздравителните адреси от г-н Валери Симеонов и от 

свое име.  

Старшина Дончо Русев от 29-и механизиран батальон Шумен поднесе на р-к 

Пенчев благодарствено писмо.  

Кметът на гр. Нови пазар, председателят на Областния съвет Нови пазар и старши експертът по 

култура към община Нови пазар почетоха тримата ветерани, живеещи на територията на община Нови 

пазар − младши сержант Димитър Василев, р-к Илия Илиев и р-к Димитър Митев с поздравителни адреси, 

подаръци и цветя.  

 

Добрич 

 

В чест на 24 май – ден на българската просвета и култура и славянската писменост, Военно окръжие 

II степен-Добрич предприе инициатива за изработването на поздравителни 

адреси до институциите, свързани с българското образование. В тази 

връзка на 20.05.2020 г. бяха изпратени по пощата 33 писма,  адресирани до 

преподавателския и ученическия състав на всички средни и обединени 

училища в областта, както и до началника на регионалното управление по 

образованието господин Георги Тошков. 

 

Пазарджик 

 

В град Панагюрище и в историческата местност „Оборище”, там където в далечната 1876 година 

смелите ни предци проведоха първото 

българско народно събрание и взеха 

съдбоносното решение да се вдигне въстание, 

венци на признателност от името на Военно 

окръжие II степен-Пазарджик бяха положени 

от цивилен служител Цеца Плачкова-Попова – 

експерт в офиса за военен отчет в община 

Панагюрище. 
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Шумен 

 

На 20 май ветеранът от Втората световна война 

р-к Ахмед Льотев от с. Маломир отпразнува в добро 

здраве 100-годишния си юбилей. Тържеството, 

организирано от Военно окръжие- Шумен, се състоя в 

двора на дома му в с. Маломир (община Върбица). За 

да споделят този специален миг до него бяха 

съпругата му Айше, семейството на дъщеря му Салиха 

Терзиева, представители на държавната и местна власт, и служители на Военно 

окръжие-Шумен. 

Със заповед КН-101/08.05.2020 г. на министъра на отбраната ветеранът бе награден с юбилеен медал 

„75 години от Втората световна война” и почетна грамота по повод 100-годишния юбилей, връчени от 

капитан Герган Джиновски от Военно окръжие-Шумен. 

Ветеранът беше почетен с поздравителни адреси отнародните представители от 30-и избирателен 

район- Шумен, включително от г-жа НигярДжафер − заместник-председател на 

44-тото Народно събрание на РБ и Областните ръководства на политическите 

партии. 

Рожденикът получи поздравителен адрес от името на областният управител 

на Шумен, връчен от г-н Шаренков − заместник-областен управител, с пожелания 

най-вече да бъде здрав и да се радва на близките си още дълги години. 

От община Върбица столетникът получи 

поздравителен адрес, подаръци и торта, връчени от инж. 

Мердин Байрям − кмет на община Върбица.  

 Поздравления, подаръци и цветя бяха подготвили от Областният съвет на Съюза на 

ветераните от войните на България, от СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Върбица и 

ОБУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с.Бяла река.  

За 100-тния си юбилей ветеранът получи подарък и от двама седмокласници от 

ОБУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Бяла река − рисунка изобразяваща войник, орден „За храброст” и 

надписи: С почит и уважениер-к Ахмед Мехмедов Льотев. 

Редник Ахмед Льотев е участвал във Втората Световна война като санитар. Той е роден във 

Велинградското село Цветино, а от 1978 г. живее в с. Маломир. Днес той се радва на голяма фамилия – две 

дъщери, шест внуци и единадесет правнуци. 

 

Кърджали   
 

На 18май юбилеен медал „75 години от Втората световна война“ и грамота получи  Нико Костадинов 

Костов на 97 години.  Член на ямболската организация на СВВБ.  Участник в Дравската епопея. От 10 

години живее в гр. Кърджали. 

От името на министъра на отбраната отличието му бе връчено от капитан Симеон Андонов от 

Военно окръжие II степен-Кърджали, а председателя на областния съвет на ветераните от войните – 

Кърджали, Ани Иванова и заместник председателят Димитър Разкалински му връчиха  поздравителен адрес  

и цветя с пожелание за здраве и бодър дух. 

 

Шумен 
 

С отмяна на извънредното положение се възстановиха всички дейности във  

Военно окръжие-Шумен. С цел осигуряване личната безопасност на служителите 

бяха изградени и поставени паравани на работните места.  

Административното обслужване на граждани се съсредоточи в офисите за военен 

отчет.  

С подкрепата на Общината, в офисът в гр. Шумен беше монтиран защитен 

параван. Наличието му осигурява предоставяне на административни услуги 

едновременно на двама души. С тази придобивка се постига адекватност при приемане на документи на 

кандидатите по обявените конкурси за военна служба и служба в доброволния резерв. 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Пазарджик 

 

Паметна ще остане срещата с ветерана от Втората световна 

война д-р Крум Пирдопски в с. Главиница, община Пазарджик. Към 

поредицата си от ордени и медали д-р Пирдопски прибави и юбилеен 

медал от МО „75 години от Втората световна война“. Отличието му 

беше връчено от подполковник Петър Петров − началник на Военно 

окръжие II степен-Пазарджик. 

 Председателят на Областния съвет на СВВБ г-н Петко Генуров 

поздрави юбиляря с наградата от името на ЦС и Обл. съвет на СВВБ и 

му връчи скромна парична сума 

 

 

 Юбилеен медал „75 години от Втората световна война“ началникът на 

Военно окръжие  II степен-Пазарджик връчи и на 99 годишния ветеран Стоил 

Арабаджиев  от с. Козарско, община Брацигово. На срещата присъстваха 

неговият син и трима от правнуците на юбиляря, които с нескрита радост и 

гордост  посрещнаха наградата на своя дядо 

 

 

 

 

 При провеждане на срещите бяха спазени извънредните мерки и препоръки на Националния 

оперативен щаб по повод епидемията с разпространение на заразата от короновируса. 

 

Силистра 

 

Експертът от офиса за военен отчет в община Тутракан ц. сл. Валентин Николов, заедно с 

представител на Български червен кръст-Силистра връчиха хранителни продукти на ветерани от войните.   

 

 
 

Благоевград 

 

На 15.05.2020г. подполковник Петър Митев – Началник на Военно 

окръжие ІІ степен-Благоевград и цивилен служител Тодоров Величков – 

експерт в ръководството на военното окръжие, по инициатива на 

председателя на общинската организация на Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва-Благоевград, реставрираха надписа на 

Паметната плоча на загиналите в борбите за освобождение, фашизма и 

Отечествената война от с. Клисура. 

 

 

 
 

Шумен 

 

През месец май колективът на 

Военно окръжие ІІ степен-Шумен се 

увеличи с петима души. С цел успешен 

преход след освобождаването от военна 

служба и използване на специфичните 

знания и умения, подп.о.з.Русев, старшина 

от запаса Атанасов, мл.сержант от запаса 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
 

Взаимодействие с военните формирования/структури 
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Димов, ефрейтор 2-ри клас от запаса Пунзаров и редник 2-ри клас от запаса Стефанов продължават 

професионалното си развитие като цивилни служители. Военно окръжие ІІ степен-Шумен посрещна новите 

си колеги с пожелания за професионални и лични успехи занапред. 

Новоназначените служители на Военно окръжие ІІ степен-Шумен проведоха стрелби със служебното 

оръжие на учебен център „Дивдядово”. На занятието по огнева подготовка те стреляха с пистолет. 

Резултатите от стрелбите на новопостъпилите служители показаха, че придобитите умения като 

военнослужещи не са забравени, както и готовност за изпълнение на служебните задължения. 

 

Велико Търново   

 

На 22.05.2020 г. заместник-началникът на Военно окръжие I степен-

Русе подполковник Васил Петров връчи предметна награда “Папка с печат”, 

от името на началника на Централно военно окръжие – полковник Георги 

Петков за постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните 

задължения  на цивилен служител Тотка Стоянова Кафадарова – главен 

специалист в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” по 

повод пенсиониране и освобождаване от длъжност. „Благодаря за 

старанието, всеотдайността и високия професионализъм показни от Вас в 

годините….” се обърна с приветствени думи подполковник Васил Петров в 

присъствието на военнослужещите и цивилни служители от Военно окръжие II степен-Велико Търново. 

 

 
 

Шумен 

 

Министърът на отбраната 

Красимир Каракачанов,  начални-

кът на отбраната адмирал Емил 

Ефтимов, началникът на Военно 

окръжие-Шумен и началникът на 

гарнизон Шумен бяха гости на 

държавния изпит на завършващите 

курсанти от специализация 

„Полева артилерия” на факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС’. Изпитът 

се проведе на учебен полигон „Марково”. 

Старшина курсант Веска Даскалова бе една от випускниците, които със своите знания, умения и 

решителност възхитиха офциалните гости. 

Лошото дъждовно и студено време не затрудни бъдещите офицери при изпълнение на практическите 

задачи. Под тяхно ръководство разчетите от в.ф. 54060 и в.ф. 34200 поразиха целите, избрани от министъра 

на отбраната и началника на отбраната. 

 

 

Сливен 

 

В периода 27-28.05.2020 г. се проведоха командирски занятия на 

началника на Военно окръжие ІІ степен-Сливен на тема „Предизвикателства 

пред Военно окръжие ІІ степен-Сливен при изпълнение на задачите по 

комплектуване на въоръжените сили на Република България със запасни и 

техника-запас за военно време и набиране на кандидати за военна служба”. 

В командирските занятия участваха военнослужещите, експертите от 

военното окръжие и експертите от офисите за военен отчет. 

Командирските занятия протекоха под формата на брифинги, презентации и дискусии. 

 

 

Обучения, семинари и стажове 
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Централно военно окръжие 
 

През месец май 2020 г. 60 граждани попълниха анкетата, публикувана на сайта на ЦВО. Най-голям 

брой участници, попълнили анкетата са от градовете София и Бургас. Общият брой на взелите участие в 

анкетата от публикуването й на 10.04.2020 г. до 31.05.2020 г. е 223.  

На националния телефон през м. май са се обадили 29 граждани, интересуващи се за условията и 

начина за кандидатстване на военна служба, актуалните конкурси и необходимите документи. През същия 

период, по електронна поща бяха получени две запитвания на граждани, относно актуалните конкурси, на 

които беше от говорено своевременно. 

След отпадане на извънредното положение в страната, от 14.05.2020 г. военните окръжия 

възобновиха приема на документи на кандидати за военна служба, по заповеди на министъра на отбраната 

ОХ-63/17.01.2020 г. и ОХ-337/30.04.2020 г. 

 

Шумен 

Военно окръжие ІІ степен-Шумен успя да привлече за обучение като 

курсант първенецът на Профилираната езикова гимназия „Н. Й. Вапцаров” в 

гр. Шумен - Екатерина Петкова. Бъдещата курсантка завършва паралелка с 

„Английски и немски език”. Тя избра специалност „Корабоводене” във 

Висшето военноморско училище и  да бъде част от младите хора, които 

остават в България, вярвайки в добрите перспективи на специализацията. 

Екатерина Петкова участва на 18 май в предаването на Радио Шумен „Денят 

на совите”, където представи личния си избор да бъде курсант. 

 Екатерина е една от шестте випускници, кандидатствали за курсанти в ранна приемна кампания на 

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ„В. 

Левски” за ранна приемна кампания за курсанти са кандидатствали двадесет и четири души от област 

Шумен. 

 

 
 

Пазарджик 
 

По инициатива на началника на Военно окръжие ІІ степен-Пазарджик подполковник Петър Петров 

на 07.05.2020 г. се проведе среща с началника на Регионално управление на образованието Пазарджик 

(РУО) госпожа Валентина Кайтазова. Целта на срещата бе да се осигури съдействието на РУО-Пазарджик, 

при организирането и провеждането на планираните след 13.02.2020 г. занятия, по подготовката на 

българските граждани за защита на отечеството. На срещата беше постигнато споразумение класните 

ръководители да провеждат подготовката на българските граждани, в часовете на класния ръководител, 

като използват изпратените им от военното окръжие CD с темите на занятията и презентации. 

 

 
 

Ловеч 
 

За постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните си 

задължения, за проявен професионализъм, усърдие, инициативност и отговорност 

и във връзка с отбелязване на 50-годишен юбилей, началникът на Военно 

окръжие II степен-Ловеч, подполковник Красимир Костов, беше награден от 

министъра на отбраната с предметна награда “Бинокъл Б 8 Х 30”; от началника на 

отбраната със „Сувенирен нож АК-74”; от началника на Централно военно 

окръжие с „Почетен кортик в луксозна кутия”. Началникът на Военно окръжие I 

степен-Плевен, връчи поздравителен адрес и изрази своето удовлетворение от 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 

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

обучение във висшите военни училища 
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съвместната им работа.  

Личният състав на Военно окръжие II степен-Ловеч поднесе своите поздрави и благопожелания към 

подполковник Костов с благодарност за добрата атмосфера и  дух на екипност, които той, като началник на 

окръжието, създава и стимулира. 

 

Шумен 

 

През месец май двама военнослужещи от Военно 

окръжие ІІ степен-Шумен бяха наградени.  

Със заповед на началника на отбраната, майор Ивайло 

Бозов беше награден с грамота за постигнати резултати 

при изпълнение на служебните задължения, принос 

към отбраната на страната и във връзка с 6 май – Ден 

на храбростта и празник на Българската армия.  

Със заповед на началника на Централно 

военно окръжие, капитан Герган Джиновски бе 

награден с „Юбилеен плакет на Централно военно окръжие” за постигнати 

отлични резултати и проявено усърдие при изпълнение на функционалните 

задължения, професионални и личностни качества. Наградите бяха връчени в 

тържествена обстановка и в присъствието на личния състав на окръжието. 

 

Варна 

 

На 4 май, началникът на Военно окръжие I степен-Варна капитан I ранг 

Светослав Попов в тържествена обстановка връчи на майор Николов наградата и му 

благодари от свое име и от името на целия личен състав за положения труд. 

 

 

Монтана 

 

 На 5 май със заповед, на началника на Централно военно окръжие, с предметна награда „Комплект 

брандиран”, за проявен професионализъм, отговорност и постигнати високи резултати при изпълнение на 

служебните си задължения, и по повод 6-ти май – Ден на храбростта и празник на Българската армия, беше 

награден подп. Илиян Илиев – началник на Военно окръжие  II степен-Монтана. 

 

Велико Търново  

 

 Да си част от институцията Централно военно окръжие е отговорност и 

повод да почетем паметта на онези българи, дали живота си в името на свободна 

и независима България, повод да сведем глави пред храбростта, героизма и 

патриотизма на българските офицери, сержанти и войници. Поводът е 6 май – 

Ден на храбростта и празник на Българската армия – предметна награда от 

началника на Централно военно окръжие полковник Георги Петков „Комплект 

брандиран” получи капитан Деян Димитров Димитров – младши експерт III 

степен в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във 

Военно окръжие II степен-Велико Търново. Наградата беше връчена от 

началника на Военно окръжие II степен-Велико Търново подполковник Веселин 

Тинков, който отправи пожелания към военнослужещите и цивилните служители 

от военното окръжие “Светъл празник и нека свети Георги да Ви вдъхва смелост, храброст и увереност във 

всяко начинание!”. 


