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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 07/ 2021 г. 

 
Търговище 

 

Началникът на Военно окръжие – Търговище, редом с предста-

вителите на местната власт в града, институции и граждани отдадоха 

почит към делото, честта и славата на Дякон Васил Левски. Макар и в 

почивен ден, 18 юли, по повод 184-та годишнина от рождението на 

Апостола на свободата търговищенци положиха венци и цветя на ба-

релефа на Левски в центъра на града. 
 

 

 
Централно военно окръжие 
 

На 01.07.2021 г., Централно во-

енно окръжие (ЦВО) чества десет годи-

шен юбилей в курортен комплекс Боро-

вец, хотел „Олимп“. Началото на Цен-

трално военно окръжие започва през 

2011 г., като основите са поставени на 

1 юли, с Постановление на Министер-

ски съвет № 135/12.05.2011 г., и МЗ     

№ ОХ-318/27.05.2011 г. Целта на въп-

росната дейност е да се извърши реор-

ганизация в структури на пряко подчи-

нение на министъра на отбраната. В но-

вата структура, след преобразуването 

влизат 26 военни окръжия и 2 отдела – 

„Столичен“ и „София област“, в това число 265 офиса за военен отчет в общините, а с райо-

ните – 298. Изминалите 10 години от дейността на ЦВО са много и малко за традиция във 

военното дело, датираща от десетилетия. Наред с отчетената работа на военнослужещи и ци-

вилни служители в структурата на ЦВО, предизвикателствата са многобройни, особено в ус-

ловията на пандемична обстановка и последствията от нея. В тази непрекъснато усложняваща 

се и динамична обществена среда, продължават инициативите на ЦВО и усилията на кадро-

вия състав във военните окръжия да изпълняват стриктно и съвестно служебните си ангажи-

менти и граждански дълг.  

През последните години, особено с приетите 2020 г. и 2021 г. изменения и допълнения в 

Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и Правилника за неговото 

прилагане, както и дейността по подготовката на гражданите на Република България в девети 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 

Важни събития и годишнини  
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и десети клас (от учебна 2013/14 – до днес), се извършиха редица значими и полезни за об-

ществото дейности. Те дадоха възможност за срочна служба в доброволния резерв, като ЦВО 

и военните окръжия в страната работят за нарастване броя на кандидатите за военна служба 

и повишаване на тяхната подготовка, виден е и положителния резултат в тази насока. Това 

ще спомогне за увеличаване на числения състав с квалифицирани и опитни военнослужещи 

и оптимизиране на военните формирования, в т. ч. резервисти и запасни, но ще подобри и 

отбранителните и въоръжените способности на Българската армия. От друга страна, усилията 

на ЦВО, военните окръжия и заинтересованите страни са насочени към младите хора – уче-

ниците и информирането им за военното дело, честта, отговорността, родолюбието и предим-

ствата на военната професия. 

Предизвикателствата пред ЦВО и военните окръжия, особено в условията на сложна об-

становка, каквато е COVID – 19 и последствията от това, са много. През идните години ще 

продължи да се надгражда и да се постигат резултати по отношение на набирането на качес-

твени кандидати за служба в Българската армия и доброволния резерв, да се работи с учени-

ците от девети и десети клас за достойнствата на военната професия, техният дълг и чест към 

родината. И не на последно място, постигане на добра среда и атмосфера за работа, стриктно 

спазване на мерките и изискванията при настояща или бъдеща пандемична обстановка, из-

пълнение на националните приоритети и обществени задължения. 

 

Ловеч 

 

От 18.07.2021 г., Ловеч отбеляза 184 го-

дини от рождението на Васил Левски. С тържес-

твен военен ритуал и възпоменателна церемо-

ния беше отдадена почит пред делото на Апос-

тола. Пред паметника на Васил Левски в квартал 

“Вароша” бяха поднесени венци и цветя от 

признателните граждани на град Ловеч. В риту-

ала участваха Общински духов оркестър и воен-

нослужещи от Единния център за начална под-

готовка – Плевен. Във възпоменателните тър-

жества участие взе и личният състав на Военно 

окръжие II степен – Ловеч. 
 

Плевен 

  

На 30.07.2021 г., от 09,00 часа в град Плевен 

на площад „Възраждане“, пред мавзолей „Свети Ге-

орги Победоносец“, се състоя производството на 

Випуск „Георги Стойков Раковски” на ВВВУ ,,Г. 

Бенковски” – Долна Митрополия. Името на випуска 

не е случайно. Тази година отбелязваме 200 години 

от рождението на видния български революционер, 

възрожденец, писател, поет, публицист, журналист, 

историк и етнограф Георги Стойков Раковски, а ви-

пуск 2021 на ВВВУ е 70-ия след създаването на 

НВВУ ,,Георги Бенковски“ през месец Септември 

1945 г.  
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 Тържественият акт по присвояване на първо офицерско звание „лейтенант“ на випуск-

ници на ВВВУ „Георги Бенковски“ се състоя в присъствието на президента Румен Радев – 

върховен главнокомандващ на Въоръжените 

сили на Република България, както и замест-

ник-министърът на отбраната Пламен Йорда-

нов, представители на местната и държавна 

власт. 

 Други присъстващи на церемонията по 

присвояване на първо офицерско звание  бяха  

началникът на Централно военно окръжие, 

полковник Георги Петков и началникът на 

Военно окръжие І степен – Плевен, полков-

ник Иван Иванов. 

 

Шумен 

 

На 15.07.2021 г. се навършиха 160 години от 

рождението на генерал-лейтенант Климент Боя-

джиев. По случай кръглата годишнина  Военно ок-

ръжие – Шумен и клуб „Естетическо възпитание” 

при факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен 

организираха събитие под надслов „Те опазиха Бъл-

гария”.    

На събитието присъстваха курсанти от факул-

тет „Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен, ученици, ис-

торици, общественици, директори и ученици от 

средните училища в града, представители на Облас-

тния съвет на съюза на ветераните от войните в Шумен, запасни и граждани на Шумен.  

Полковник о.з. Мишо Йорданов изнесе доклад за генерал-майор Климент Бояджиев 

като командир на 4-та пехотна Преславска дивизия през Балканската война. Проявата в памет 

на генерала се състоя във Военен клуб – Шумен. Във втората част беше представен за първи 

път документалния филм „Безмълвният свидетел – 1916 г.“, дело на курсанти от клуб „Есте-

тическо възпитание” при факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен. Снимайки в Исто-

рическия музей в град Тутракан и Мемориал-

ният комплекс „Военна гробница – 1916”, който 

се намира в град  Добрич, създателите на филма 

– курсантите старшина Генадий Димитров, сер-

жант Александра Атанасова и старшина Прес-

лав Банков разказват за загиналите при Тутракан 

и Добруджа над 8000 войници и офицери, от ко-

ито 1764 – български. Целта на бъдещите офи-

цери е да увековечат българската бойна слава и 

подвига на героите опазили България. 
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На 18.07.2021 г., в гр. Шумен бяха отбелязани денят 

на освобождението на града и годишнината от рождението 

на Васил Левски. Честването посветено на 184 години от 

рождението на Апостола започна в 10.00 часа пред памет-

ника на Васил Левски в града с ритуал по полагане на венци 

и цветя с участието на военнослужещи от 29-ти механизи-

ран батальон – Шумен. Венец беше поднесен и от името на 

Военно окръжие II степен –  Шумен. 

Тържественото отбелязване на годишнината про-

дължи с рецитал по стихове, посветени на Васил Левски, 

изнесени от Марина Христова – ученичка в XII-ти клас на 

ПЕГ „Никола Вапцаров“. 

 

 

На церемонията присъстваха кметът на град 

Шумен, председателят на Общинския съвет, пред-

ставители от ръководството на областната управа 

и ШУ „Епископ Константин Преславски“, начал-

ниците на гарнизон Шумен и на Военно окръжие – 

Шумен, граждани и гости на града. 

С историческа възстановка на площад 

„Кристал“ бяха отбелязани 143 години от осво-

бождението на град Шумен. Пред граждани и 

гости на града оживяха събития от Руско-турската 

война от 1877-1878 г. Над 100 души, членове на 

патриотични клубове от Шумен, Велики Преслав, 

София, Добрич, Варна, Търговище и Ямбол пре-

създадоха битката между руски разузнавателен отряд и турския караул в околностите на Шу-

мен – най-голямата крепост в европейската част на османската империя тогава, преговорите 

и подписването на Санстефанския мирен договор между Русия и Османската империя на 3 

март 1878 г. 

 Влизането на генерал Сергей Белоко-

питов, посрещнат като освободител от мест-

ното население, церемонията, на която ко-

мендантът на града Фазлъ паша предава офи-

циално властта и ключа на града в ръцете на 

руския комисар по завзетите територии гене-

рал Пьотър Вановски, а той го предава на шу-

менци, символичният подарък – иконата на 

св. Кирил и св. Методий, върнаха присъства-

щите към емоцията на онзи така дългоочак-

ван миг преди 143 години. Във възстановката 

се включиха и групи от народните читалища 

в общината. 

 

 

 

 

 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 01,  web: http://www.comd.bg/  5  

   Шумен 

 

В края на месец юли се проведе III открит шампионат по 

стрелба с въздушна пушка „Шумла 2021”, в който взеха участие част 

от служителите на Военно окръжие – Шумен.  

На първо място се класира цивилен служител Неделчо Недел-

чев – технически изпълнител. Той бе награден с купа и грамота. Втори 

се класира подполковник Георги Георгиев, а трето място зае цивилен 

служител Мария Тодорова. Класиралите се на второ и трето място по-

лучиха грамоти. Шампионатът по стрелба с въздушна пушка се про-

вежда за трета поредна година със служителите на ВО-Шумен. 
 

 

 

 
Пловдив 

 

На 03.07.2021 г., в град Пловдив експертът в офиси за военен отчет Атанас Хаджиев от 

Военно окръжие І степен – Пловдив, поздрави двама ветерани, които отпразнуваха 100 го-

дишния си юбилей. Христо Димитров Михайлов е роден на 03.07.1921 г. в село Сталево об-

ласт Хасково. Той има син и дъщеря, четирима внука и пет правнука. Повечето са около него 

ежедневно. Три поколения се събраха на тържеството по случай юбилея му. На същата дата 

юбилей празнува и Никола Петков Лазаров, роден в село Свети Наум, а сега Неделево, об-

щина Съединение. Сега се радва се на четири внука, трима правнука и двама пра-правнука, 

на всичко гледа с оптимизъм и не остава никога без работа. И двамата рожденика получиха 

от министъра на отбраната награден знак „За достойнство и чест” втора степен, почетен пла-

кет на СВВБ и книгата „Храбростта и мъката на България” от Централния управителен съвет 

на СВВБ, поздравителни адреси от областния управител Ангел Стоев, от началника на Плов-

дивския гарнизон генерал-майор Явор Матеев и от председателя на Областния управителен 

съвет на СВВБ-Пловдив Атанас Хаджиев. 

 

Шумен 

На 27.07. 2021 г., ветеранът от Втората световна война 

младши сержант Цоню Маринов отпразнува своят 99-ти рожден 

ден в компанията на двамата си синове, представители на Во-

енно окръжие – Шумен и Областния съвет от съюза на ветера-

ните от войните на България.  

В деня на своя личен празник, той получи поздравителни 

адреси и подаръци с пожелания най-вече да бъде здрав и да се 

радва на близките си още дълги години.  

Цоню Маринов е роден в село 

Дживгарци (сега с. Боян, общ. Ве-

нец, обл. Шумен). Извикан е на на-

борна служба на 15 септември 

1942 г., в края на която е мобилизиран за участие в първата фаза 

на Втората световна война в редовете на 10-ти конен полк. От вой-

ната се завръща на 17 януари 1945 г.  

99 годишният ветеран живее в град Шумен заедно със си-

новете си. В ежедневието най-много обича да слуша, когато му четат, споделят те. 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Ловеч 

 

Във връзка с честването на 10 години от създаването на Централно военно окръжие 

началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов, награди с грамота подполковник Краси-

мир Костов-началник на Военно окръжие II степен – Ловеч. Началникът на Централно военно 

окръжие, полковник Георги Петков, награди с „Юбилейна монета 10 години Централно во-

енно окръжие” цивилен служител Цветелина Георгиева Христова - главен технически сът-

рудник във Военно окръжие II степен – Ловеч, за значим принос в развитието и издигане на 

престижа на военните окръжия и по повод 10 години от създаването на Централно военно 

окръжие. 

 

Кюстендил 

На 01.07.2021 г., в хотел „Олимп”, курортен 

комплекс Боровец се проведе тържествено честване 

на 10 години от създаването на Централно военно ок-

ръжие. Началникът на Централно военно окръжие, 

полковник Георги Петков и личният състав участ-

ваха в семинара, който се проведе под формата на 

дискусионни теми по повод юбилея и актуални съби-

тия от дейността на Централно военно окръжие и во-

енните окръжия в страната. 

 На церемонията по случаи 10 години от създава-

нето на Централно военно окръжие, полковник Ге-

орги Петков – началник на Централно военно окръ-

жие, удостои с „Юбилейна монета 10 години Централно военно окръжие”, подполковник Ди-

митър Димитров – началник на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил и цивилен служител 

Любослава Георгиева – експерт в сектор „ВОКНА” във военното окръжие за значим принос 

в развитието и издигане на престижа на военните окръжия, и по повод 10 години от създава-

нето на Централно военно окръжие. 
 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 


