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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                            Брой 06/ 2020 г. 
 

 

 
Ямбол 

 

На 08.06.2020г., Ямбол отбеляза своя празник   
Свети Дух, с поредица от събития.  

Празничните прояви започнаха със Света литургия 
за здраве и благоденствие, отслужена от епископ 

Йеротей, наместник на сливенския митрополит 
Йоаникий, в съслужение с Архиерейския наместник на 
Ямболска духовна околия Архимандит Димитрий, заедно 

в съслужение с други отци, в най-стария ямболски храм 

„Света Троица” в квартал „Каргон“.  

Присъстваха кметът на Ямбол Валентин Ренавски и 

заместник-кметовете Енчо Керязов и Михаил Керемедчиев, председателят на Общински 

съвет Антон Шиков, областният управител Димитър Иванов, подполковник Валери 

Христов, началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, подполковник Георги Георгиев 
командир на 20-ти самоходен артилерийски дивизион, общински съветници и граждани. 

Гостите по традиция присъстваха на Тържествената сесия на Общински съвет – Ямбол, 

където кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и председателят на Общинския съвет 
Антон Шиков връчиха официално наградите за Деня на Ямбол.  

 

Русе 

 

С възпоменателна церемония на 02.06.2020г. в Русе 
беше отбелязана 144-та годишнина от гибелта на Христо 

Ботев и бе почетена паметта на героите, дали живота си за 
свободата на България. Тя се състоя пред Мемориала на 
загиналите във войните за национално обединение. 

 Събитието започна със строяване на почетен караул 

от русенския гарнизон и изпълнение на патриотичен и 

маршове от Общинския духов оркестър.  По повод 

паметната дата, слово произнесе областният управител 
Галин Григоров, а Негово Високопреосвещенство 

Русенски митрополит Наум и свещеници от Русенската Света Митрополия отслужиха 
заупокойна молитва. 

  „Патриотизъм, героизъм, достойнство, чест и себеотрицание – все думи, присъщи 

за онези родолюбиви българи, сражавали се и дали живота си за най-ценното и святото – 

Национални и регионални празници 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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свободата и неприкосновеността на родното огнище! 

 Поклон пред паметта на героите, обрекли се за 

свободата и независимостта на България! Поклон пред 

безсмъртното дело на Христо Ботев, завещал ни 

непримиримостта към подтисничеството и 

безграничната любов към отечеството! 

 Нека бъдем горди, че сме потомци на такива 

славни личности, за които България беше най-свидното 

и нека не забравяме водещите за тях ценности!“ – 

заяви г-н Григоров в приветствието си към жителите и 

гостите на Русе по случай Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на 
страната. 

 Да отдадат почит към делото на Христо Ботев, на церемонията присъстваха 
началникът и заместник-началникът на Военно окръжие І степен – Русе полковник Цанко 

Недев и подполковник  Васил Петров. 

 По традиция тържествената церемония завърши с полагане на венци и цветя, както и с 
вой на сирени в чест на Ботев и загиналите за свобода. 

Търговище 

 Почит и поклон пред саможертвата на Христо Ботев отдаде и личният състав на 
Военно окръжие – Търговище. Въпреки проливния дъжд на 2.06.2020г., цветя пред 

монумента на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов – Куруто поднесе началникът на 
военното окръжие и служители. 

 
Шумен 

 

На 23.06.2020г. се навършиха 
107 години от смъртта на един от 
най-смелите командири в 
Българската армия – полковник 
Константин Каварналиев. Членове 
на Областният Съвет на съюза на 
ветераните от войните на България – 

Шумен,  председателят на 
дружество „Военноинвалид” – Шумен, г-н Димчев, началникът 
на гарнизон Шумен, началникът на щаба на 29-и механизиран 

батальон, началникът на Военно окръжие – Шумен и част от 
служителите на ВО – Шумен отдадоха почит и уважение към 

храбрия пълководец, и положиха цветя пред паметника му в 
родния му град Шумен. С възпоменателно слово г-н Димчев 
припомни на присъстващите за подвига на полковник 
Каварналиев, загинал за България. Името му ще остане в 
историята и в паметта на народа ни със саможертвата му и 

спасяването на хиляди българи, които бягат от настъпващата гръцка армия по време на 
Междусъюзническата война от 1913г.  

Важни събития и годишнини 
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Сливен 

 

По повод честване на „140 години от 
създаването на военните окръжия в 
България и 5 години от връчването на 
представителното знаме на Централно 

военно окръжие”, на 26.06.2020г. в Музея 
на Военно окръжие ІІ степен – Сливен се 
отбелязаха „134 години Военно окръжие – 

Сливен”.  

В мероприятието участваха личния 
състав на военното окръжие и гости: 

От Централно военно окръжие:  
Началникът на ЦВО, полковник 

Георги Петков; 
Заместник-началникът на щаба на ЦВО, подполковник Милен Добрев; 
Началници на Военно окръжие – Сливен: 

Подполковник Владимир Младенов Рангелов (2000г. – 2003г.); 
Подполковник Иван Георгиев Иванов (2003г. – 2008г.); 
Подполковник Григор Христов Григоров (2008г. – 2011г.); 
Полковник Валентин Георгиев Мишев (2011г. – 2015г.). 
Гост беше и подофицер Коста Русев Радев – ветеран от Втората световна война 

участвал, като мобилизаторчик на 11 Сливенски полк. 
Мероприятието протече при следния дневен ред: 

Началникът на Военно окръжие ІІ степен – Сливен откри честването с уводни думи и 

представи гостите. Началникът на ЦВО приветства участниците и изнесе празнично слово 

по повод 134 години Военно окръжие – Сливен.Началникът на Военно окръжие – Сливен 

представи историческа справка „История на военните окръжия в България“. Старши 

лейтенант Гергана Терзиева-Лазарова запозна участниците с „История на Военно окръжие – 

Сливен“. Последва четене на заповеди за награждаване, връчване на награди и удостояване с 
грамоти. Мероприятието завърши с коктейл. 

  

 
Монтана 

 

 

На 04.06.2020г., със заповед на началника на Централно 

военно окръжие, считано от 01.06.2020 г., на служба в 
доброволния резерв бе назначена старши лейтенант Мария 
Цветанова Иванова – младши експерт III степен във Военно 

окръжие II степен – Монтана.  
           

        

 

 

 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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Сливен 

 

В изпълнение на заповед на Началника на Военно окръжие ІІ степен – Сливен № ЛС-

1/29.06.2020г., младши сержант Николай Стоянов Дренски – „Старши специалист ІІ степен” 

в Ръководството на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, беше повишен във военно звание 
„Сержант”, считано от 01.07.2020 г. В тържествена обстановка подполковник Иван Иванов 
връчи пагоните на сержант Николай Дренски. 

 

Шумен 

Със заповед на началника на Военно 

окръжие – Шумен, младши сержант Росен 

Райнов – старши специалист II степен в 
Ръководството, беше повишен във военно 

звание „сержант”. С пожелания за 
отговорна служба, в присъствието на 
личния състав на окръжието, подполковник 
Георгиев връчи сержантските пагони на 
сержант Райнов. 

 

 

През месец юни, полк. проф. Сашо Евлогиев навърши пределна 
възраст за военна служба и беше вписан на военен отчет във Военно 

окръжие – Шумен. В официална обстановка, началникът на ВО – 

Шумен връчи на полк. Евлогиев военноотчетна книжка и повиквателна 
заповед за възлагане на мобилизационно назначение.  

Полковник Евлогиев благодари за оказаната чест и изрази 

готовност за изпълнение на задълженията си съгласно ЗРВСРБ. 

 

Пазарджик 

 

Със заповед от 22.06.2020 г. на началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик 
младши сержант Стоян Джамбаски – старши специалист във Военно окръжие II степен – 

Пазарджик бе повишен във военно звание „Сержант”, считано от 01.07.2020г. 
Заповедта беше прочетена в присъствието на целия личен състав на окръжието, след 

приключване на командирските занятия на началника на окръжието на  25.06.2020г. 
Сержантските пагони на младши сержант Джамбаски бяха връчени от началника на Военно 

окръжие ІІ степен – Пазарджик, подполковник Петър Петров. 
 

 
Благоевград 

 

Началникът на Военно окръжие ІІ степен – Благоевград –

подполковник Петър Митев, заместник началникът на военното 

окръжие – майор Пламен Велев и експерт Тодор Величков на 
25.06.2020г. взеха участие в откриването на възстановеното 

войнишко гробище на загиналите войни в битки при Калиманци 

1913 г. Войнишкото гробище е възстановено по инициатива на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – 

Взаимодействие с военните формирования/структури 
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Благоевград и със съдействието на община Благоевград, Военно окръжие ІІ степен – 

Благоевград, Македонският научен институт, Ветераните от войните – Благоевград, 

Регионален исторически музей – Благоевград и движение „Ние жените” – Благоевград. 

 

 
Шумен 

 

На 26.06.2020г., служителите на Военно окръжие – 

Шумен бяха инструктирани за действие с пожаротехнически 

средства за първоначално гасене на пожар от инспектор Росен 

Борисов от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението” – гр. Шумен. По време на инструктажът бяха 
обсъдени възможните източници на огън, видовете 
пожарогасители и необходимите действия при първоначално 

гасене на пожар. В края на обучението, част от личния състав 
на окръжието демонстрира гасене на пожар с прахов 

пожарогасител 

 

Пазарджик 
 
На 18.06.2020г. военнослужещите от Военно 

окръжие ІІ степен – Пазарджик проведоха планирано 
занятие по огнева подготовка със стрелково оръжие 
на полигона на военно формирование 24490. 
Ръководител на занятието бе началника на окръжието 
подполковник Петър Петров, а темата бе „Изпълнение 
на първо упражнение от учебните стрелби с ОПМ”. 

След направения подробен инструктаж, относно 
мерките за безопасност, участниците застанаха на 
огневия рубеж и показаха завидни умения във 
владеенето на оръжието. 
 

 На 24.06.2020г. се проведе занятие по огнева подготовка с цивилните служители 

назначени на длъжност „Оперативен дежурен” във Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик. 
Занятието бе на тема „Изпълнение на първо упражнение от учебните стрелби с ОПМ”. То се 
проведе на стрелбищен комплекс „КРЕЗ Армъри” – Пазарджик под ръководството на 
капитан Янко Янков – младши експерт във Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик. Преди да 
застанат на огневия рубеж на участниците бе проведен изпит по познаване устройството на 
ОПМ и мерките за безопасност при носене и употреба на оръжието. Изпита проведе комисия 
с председател майор Ивайло Иванов – заместник-началник на Военно окръжие ІІ степен – 

Пазарджик. 
 

На 25.06.2020г. от 09:00 часа до 15:45 часа се проведоха командирски занятия на 
началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик на тема „Тенденции в развитие на 

способностите на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик, като част от Централно 

военно окръжие”. 

 

 

 

Обучения, семинари и стажове 
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В занятията взеха участие военно-

служещите и експертите от военното окръжие. 
Същите се проведоха под формата на брифинги 

и дискусии при стриктно спазване на мерките 
наложени във връзка с епидемичната 
обстановка в страната. 
 

 

На 30.06.2020г. младши сержант Стоян Джамбаски – старши специалист във Военно 

окръжие II степен – Пазарджик участва в инструктаж относно мерките по пожарна 
безопасност проведен във Военен клуб – Пловдив. 

 

Разград 
 

На 23.06.2020г. и 24.06.2020г. се проведоха препланираните от месец март 
командирски занятия на началника на Военно окръжие II степен – Разград. В занятията 
взеха участие военнослужещите и цивилните служители от ръководството, сектор „Военен 

отчет, комплектуване, набиране и адаптация” и експертите в офисите за военен отчет в 
общините.  

По време на командирските занятията бяха разгледани разнообразни теми, свързани с 
тенденциите в развитието на отбранителните способности на въоръжените сили на 
Република България. В хода на занятията се анализираха предизвикателствата пред 

дейността на Централно военно окръжие и военните окръжия през годината, разгледани 

бяха въпроси с изпълнение на дейностите във военното окръжие при участие в мобилизация 
и се дискутираха актуални въпроси по осигуряването и дейността на офисите за военен 

отчет в общините. 
 

Кюстендил 

 

На 30.06.2020г. стрелбището на СК „Левски” в гр. София, се проведе занятие по 

огнева подготовка с военнослужещите от Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил и 

цивилните служители назначени на длъжност „оперативен дежурен” във Военно окръжие ІІ 
степен – Кюстендил. 

 

 Ловеч 

  

 На 16.06.2020г., в залата на Национална професионална гимназия по горско 

стопанство и дърводобив „Сава Младенов”– Тетевен, експертът в офиса за военен отчет в 
община Тетевен, цивилен служител Тихомир Павлов, проведе показно занятие на тема 
“Действия при изпълнение на задълженията от личния състав на групата за оповестяване и 

доставяне на запас от общината при оповестяване и доставяне на запасни и техника-запас”. 

Организатор на събитието беше Военно окръжие II степен  – Ловеч, а сред присъсътващите 
бяха д-р Мадлена Бояджиева-кмет на Община Тетевен, г-н Борис Врабевски заместник-кмет 
на Община Тетевен, заместник-началникът на Централно военно окръжие, полковник 
Павлин Велков, началникът на Военно окръжие I степен – Плевен, полковник Иван Иванов, 
началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов, 
началниците на военните окръжия от Враца, Видин и Монтана. В занятието взе участие 
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личният състав на Групата за оповестяване и доставяне на запас от общината, които са 
служители на общинската администрация. 

Занятието получи висока оценка от полковник Велков, заместник-началник на 
Централно военно окръжие, който изрази своята благодарност към кмета на общината, 
госпожа Бояджиева, за съвместната работа. 

Община Тетевен публикува  в своя сайт информация за проведеното мероприятие. То 

беше отразено и от областния вестник „Ловеч прес”, брой 46. 

 

Плевен 

 

Oт 15.06.2020 до 17.06.2020г. във ВПД – Рибарица се проведоха командирски занятия 
на началника на Военно окръжие I степен – Плевен.  

В занятията взеха участие началниците на подчинените военни окръжие II степен – 

Видин, Враца, Ловеч и Монтана и офицери от военните окръжия, както и експерти в 
офисите за военен отчет в общини. 

На занятията присъстваха заместник – началника на ЦВО полковник Веклов, 
началника на сектор „Човешки ресурси” в щаба на ЦВО ц. сл. Иван Георгиев, началника на 
отделение „Бойна готовност, комплектуване и оповестяване ” в щаба на ЦВО подп. 

Стефанов.  
В първия ден от разписанието брифинг изнесоха: 
- ц. сл. Н. Филипов, експерт в ОВОО Берковица, Вършец и Г. Дамяново на тема: 

„Разчет за оповестяване и доставяне на запас в община”;  

- ц. сл. Дияна Маринова, експерт в ОВОО Искър и Д. Дъбник на тема: „Финансиране 
на офис за военен отчет в община”: 

- м - р Неделчев ст. експерт II степен във сектор ВОКНА на Военно окръжие I степен – 

Плевен на тема: „Предизвикателства пред логистичнито осигуряване”. 

След всеки брифинг се проведоха дискусии, на които присъстващите споделиха своя 
опит по поставените въпроси. 

Във втория ден от разписанието на занятията, в община Тетевен в присъствието на 
кмета на общината д-р Мадлена Бояджиева и с участието на състава на ГОДЗО се проведе 
практическо занятие на тема „Задълженията на ЛС от ГОДЗО  в община Тетевен при 

оповестяване и доставяне на запасни и техника - запас”, представено от експерта в ОВОО – 

Тетевен – ц. сл. Т. Павлов. 
За действията на участниците в занятието, реда за изпълнение на отделните елементи, 

както и споделяне на опит от експетите в общини се състоя дискусия по всички засегнати в 
показа въпроси.  

В разбора на преминатите занятия полковник Веклов даде висока оцена на 
организацията и подготовката на участниците, както и на тяхната активнивост в дискусиите. 
Като организатор на командирските занятия,  началникът на Военно окръжие I степен – 

Плевен полковник Иванов изказа удовлетворение от това, че занятията са повишили 

теоритичната подготовка и са усъвършенствали практическите умения на участниците и 

благодари на началниците на подчинените военни окръжие II степен – Видин, Враца, Ловеч 

и Монтана за съдействието при организиране на мероприятието.   
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Варна 

 

На 23.06.2020г., в сградата на читалище „Изгрев 1919” 

се проведе трудова борса за община Долни чифлик, община 
Бяла и община Аврен, организирана от бюрото по труда в 
община Долни чифлик. На борсата присъства заместник-
кмета на община Бяла Деян Янчев. На борсата, със свой щанд 

Военно окръжие І степен – Варна представи военната 
професия. Обстойна информация за предлаганите длъжности 

в армията изнесе експерта в офиса за военен отчет в общини 

Долни чифлик и Бяла –  цивилен служител Симеон Симеонов. 
 

На 24.06.2020г., в зала № 119 на община Провадия 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 изнесоха началника на Военно окръжие І степен – Варна, капитан І ранг Светослав 
Попов и цивилен служител Красимира Гелова – старши експерт в сектор ВОКНА на  Военно 

окръжие І степен – Варна. 
 

На 30.06.2020г., Военно окръжие І степен – Варна проведе занятие по 

пожаротехническа  подготовка и евакуация с нещатната пожарна команда. Личния състав на 
Военно окръжие І степен – Варна и дежурната смяна на I РСПБЗН – Варна, отработиха 
съвместно елементите от евакуацията и гасенето при евентуален пожар. 

 

Добрич 

 

На 24.06.2020г., майор Генади Генов – заместник-началник на Военно окръжие ІІ 
степен – Добрич, той и началник на сектор ВОКНА, цивилен служител Гинка Иванова – 

експерт в същия сектор, и цивилен служител Дамян Василев – експерт в офис за военен отчет в 
общини Балчик, Каварна и Шабла взеха участие в организираната от Агенцията по заетостта 
трудова борса проект „Готови за работа в сферата на туризма, хотелиерството и 

ресторантьорството” в гр. Каварна, проведена под патронажа на кмета на общината. По време на 
трудовата борса бяха презентирани вакантни длъжности за военна служба, за служба в доброволния 
резерв, сроковете за подаване на документи, изискванията и условията за постъпване на военна 
служба, служба в доброволния резерв, условията за обучение във висшите военни училища, като 
курсанти и студенти, както и сроковете за подаване на документи. Кандидатите, отговарящи на 
условията бяха записани в регистъра на потенциални кандидати на Военно окръжие II 

степен – Добрич. 

 

 

 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
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София 

 

На 29.06.2020г., беше учреден десетият 
поред младежки гвардейски отряд в град 

Своге. Почетен гост на мероприятието беше 
министърa на oтбраната Красимир 

Каракачанов. В тържествената церемония 
взеха участие подполковник Борис Николов и 

майор Жоро Томов от Военно окръжие I 

степен – София, на церемонията беше 
осветено знамето на отряда. Събитието се 

проведе на площада пред Народно читалище „Градище 1907”. Ритуалът по учредяване на 
отряда и връчване на знамето се организира от сдружение „Младежки гвардейски отряди“ и 

се провежда от Националната гвардейска част. Участваха гвардейци, Гвардейският 
представителен духов оркестър и изпълнители от Представителния ансамбъл на 
Въоръжените сили. Десетият ученически гвардейски отряд се състои от 30 момичета и 

момчета от 8 до 12 клас, избрани от над 150 ученика от Община Своге, чрез комисия от 
Министерство на отбраната на Република България. 

 

Сливен 

 

В периода 15.06.2020г. до 19.06.2020г., във Военно 

окръжие ІІ степен – Сливен се проведе колективната 
подготовка на резервистите от доброволния резерв, на тема: 
„Усъвършенстване практическата подготовка на 
резервистите, сключили договор за служба в доброволния 
резерв, за изпълнение на функционалните им задължения 
съгласно длъжностите, на които са назначени във Военно 

окръжие ІІ степен – Сливен”. В хода на колективната 
подготовка резервистите участваха в провеждането на 
занятие по огнева подготовка, брифинги, презентации, 

дискусии и практическа дейност в сектор „ВОКНА”. 

Резервистите показаха положително отношение към службата в доброволния резерв и 

постигнаха добри резултати в теоретичната и практическа част на подготовката. 
 

 
Шумен 

 

През месец юни се проведе Турнир по тенис на маса „ВО 

– Шумен 2020”, в който взеха участие по-голяма част от 
служителите на Военно окръжие – Шумен. На 29.06.2020 г., се 
проведоха полуфиналът и финалът на турнира. На първо място 

се класира Мирослав Марков – експерт в офис за военен отчет. 
Той бе награден с купа, грамота и медал. Втори и трети се 
класираха експертите в ОВО - Стоян Желязков и Димчо 

Неделчев, четвърти бе Мартин Стефанов - оперативен 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
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дежурен. Класиралите се на второ, трето и четвърто място получиха грамоти и медали. 

Наградите бяха връчени от подполковник Георги Георгиев, в присъствието на личния състав 
на окръжието. 


