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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                              Брой 09/ 2021 г.  
 

  

Стара Загора 

На 05.09.2021 г., началникът на Военно окръжие 

І степен – Стара Загора, полковник Димитър Матев взе 

участие на тържествената заря-проверка за 136-та 

годишнина от Съединението на Княжество България с 

Източна Румелия в гр. Чирпан. В мероприятието също така  

взеха участие и представители на Сухопътни войски. 

Военнослужещите отдадоха воински почести на 

загиналите за национално освобождение и обединение. 
 

Бургас 
На 6.09.2021 г. в град Бургас бяха чествани 136 години от 

провъзгласяването на Съединението на Княжество България и 

Източна Румелия. Празничният ден започна на площад „Атанас 

Сиреков“ с издигане на националния флаг на Република България и 

флаговете на Европейския съюз и на община Бургас. Венци и цветя 

на признателност пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен 

полк поднесоха проф.д.н. Мария Нейкова – областен управител на 

област Бургас, Асен Бонджев – заместник областен управител, 

Красимир Стойчев и Диана Саватева – заместник-кметове на 

Бургас, капитан I ранг Павлин Петков – началник на щаба на 

„Флотилия бойни и спомагателни кораби“ ВМС, майор Йордан 

Йорданов – заместник-началник на Военно окръжие – Бургас, 

общински съветници, политици, общественици,  родолюбиви 

организации и признателни граждани. 
 

На 22.09.2021 г. се навършиха 113 години от 

обявяването на България за независима и свободна 

да взема самостоятелно решенията за своето бъдеще 

държава. Празничният ден започна на площад 

„Атанас Сиреков“ с издигане на националния флаг 

на Република България и флаговете на Европейския 

съюз и на община Бургас. Венци и цветя на 

признателност пред паметника на 24-ти Черноморски 

пехотен полк поднесоха проф. д. н. Мария Нейкова – 

областен управител на област Бургас, Божан 

Божанов и Асен Бонджев – заместник-областни 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 
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управители, Диана Саватева – заместник-кмет по култура, туризъм и спорт на гр. Бургас, 

капитан I ранг Павлин Петков – началник на щаба на „Флотилия бойни и спомагателни 

кораби“ ВМС, старши комисар Калоян Калоянов - директор на ОДП, майор Йордан 

Йорданов – заместник-началник на Военно окръжие – Бургас, общински съветници, 

политици, общественици,  родолюбиви организации и признателни граждани. 

 

Ямбол 

На 06.09.2021г., в град Ямбол бяха отбелязани 

136 години от Съединението на Княжество България 

и Източна Румелия. Празникът започна с маршове, 

изпълнени от духовия оркестър при народно 

читалище „Съгласие-1862” – Ямбол. Честването на 

деня на Съединението продължи с ритуал по 

издигане на националното знаме, с участието на 

представителни блокове от военни формирования от 

гарнизон Ямбол.  

Негово Високопреподобие, архимандрит 

Димитрий, архиерейски наместник на Ямболска 

духовна околия отслужи благодарствен молебен за святото дело на Съединението. Кметът на 

община Ямбол, Валентин Ревански поздрави ямболци с празнично слово в присъствието на 

заместник-кметовете на община Ямбол Енчо Керязов и Михаил Керемедчиев, председателя 

на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков, областният управител на област Ямбол, Георги 

Чалъков, началника на гарнизон Ямбол, полковник Милен Димитров, началника на Военно 

окръжие ІІ степен – Ямбол, подполковник Валери Христов, командири на военни 

формирования, общински съветници и граждани. След словото, под звуците на маршове на 

духовия оркестър беше проведено шествие до паметника на загиналите за националното ни 

освобождение ямболци и церемония по поднасяне на венци и цветя. 

 

 
 

Централно военно окръжие 

На 27.09.1880 г., с указ на княз Александър I Батенберг се въвежда длъжността 

„Окръжен войнски началник“. Така официално започва изграждането на структурите  по 

воденe на военен отчет и се създават първите структури на военни окръжия в България. По 

случай отбелязването на 141 години от създаването на структурите за водене на военен отчет 

и 27 септември – празника на Централно военно окръжие са постъпили поздравителни 

адреси, както следва: 

- генерал-майор д-р Груди Ангелов – началник на ВА „Г. С. Раковски”; 

- полковник Валери Ценов – командир на Първа зенитно-ракетна база; 

- майор Петър Атанасов – зам.-командир на 20 Самоходен артилерийски дивизион; 

- полковник Любомир Вачев – командир на Център за подготовка на специалисти; 

- доц. д-р Соня Пенкова – директор на Националния военноисторически музей; 

- полковник Павлин Велков – началник на ВО I степен – София; 

- полковник Иван Иванов – началник на ВО I степен – Плевен; 

- полковник Стефан Паскалев – началник на ВО I степен – Пловдив; 

- капитан I ранг – Светослав Попов – началник на ВО I степен – Варна.  

Пожелаваме си да постигаме резултати, да сме единни и да вървим все така напред. 

Важни събития и годишнини  
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Централно военно окръжие 
  

 За времето от 07.09 до 10.09.2021г., в град Несебър 

беше проведен семинар, ръководен от началника на 

Централно военно окръжие. В семинара участваха 

началниците на военните окръжия и експерти от ЦВО. 

Темата на мероприятието беше: „Организация и ред на 

работа по осигуряване на срочната служба в доброволния 

резерв и обсъждане на нормативни документи и дейности 

по направления в Централно военно окръжие и военните 

окръжия”. Целите и задачите на семинара бяха, както 

следва: 

 - Усъвършенстване на взаимодействието между Централно 

военно окръжие и военните окръжия по организиране и 

осигуряване на процеса по набиране на кандидати за срочна 

служба в доброволния резерв; 

 - Обсъждане на Правилника за устройството и дейността на 

Централно военно окръжие, в частта му, касаеща организацията 

на работа във военните окръжия I и II степен; 

- Обсъждане на насоки за усъвършенстване на 

организацията по изготвяне на сведенията за резерва на 

въоръжените сили;  

 - Усъвършенстване на координацията между Централно 

военно окръжие и военните окръжия първа степен при изпълнение 

на дейностите, свързани с Вътрешните правила за документиране 

на стопанските операции; 

 - Дискутиране на въпроси, свързани с процеса на управление на човешките ресурси в 

ЦВО и ВО; 

 - Усъвършенстване на взаимодействието между ЦВО и ВО по отношение на 

осигуряване на формированията с мобилни комуникационно-информационни услуги. 

 За същия период от време бяха проведени и изпити с личния състав на военните 

окръжия по огнева и физическа подготовки. Военнослужещите 

показаха много добри и отлични резултати при покриване на 

съответните нормативи по физическа подготовка.  

 За времето на семинара беше проведен и строеви 

преглед, предшестван от занятие по строева подготовка и 

познаване на уставите на въоръжените сили на РБ.  

 През последния ден на семинара беше проведена 

дискусия на тема „Процедура и образци документи при 

набиране на кандидати за срочна служба в доброволния 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 01,  web: http://www.comd.bg/  4  

резерв“, в която участваха представители от дирекция УЧРО – МО, ЦВО и военните окръжия. 

По този начин бяха поставени основите на бъдещия процес на набиране на кандидати за 

такава служба в доброволния резерв. 

 

Добрич 

На 15.09.2021 г., с модернизирана учебна 

база, средно училище „Св. Климент Охридски” 

в гр. Добрич откри новата учебната година. 

Майор Генади Генов - заместник-началник на 

Военно окръжие II степен – Добрич прочете 

поздравителен адрес. С водосвет отец Стоян 

Димов от храм „Свети Георги” в града 

официално откри новата придобивка на 

училището – СТЕМ център, изграден с 

финансиране от Министерството на 

образованието и науката. Помещенията, някога 

били бомбоубежище сега са превърнати в център за изучаване и прилагане на най-

съвременни технологии.  

Освен цивилен служител Гинка Иванова – експерт в сектора, на събитието присъства и 

заместник-областният управител г-н Здравко Здравков. 

 

Жители и гости на община Добричка се 

събраха на 07.09.2021г., на Мемориала в памет на 

загиналите от VI пехотна Бдинска дивизия за 

освобождението на Добруджа край село 

Козлодуйци, за да отбележат 105-тата годишнина от 

Добричката епопея. Освен домакина на събитието - 

кмета на община Добричка - Соня Георгиева, 

официални гости бяха областният управител Васил 

Карапанчев, майор Генади Генов – заместник-

началник на окръжието, капитан III ранг Красимир 

Иванов - началник на военно формирование 44320 - Сенокос и други.  

Присъстващите почетоха загиналите в Добричката епопея с едноминутно мълчание и 

положиха цветя на мемориала в памет на загиналите от VI пехотна Бдинска дивизия. 

 

Бургас 

На 3.09.2021 г. в село Козичино, община 

Поморие, кметът на общината Иван Алексиев, 

заместник-областният управител на област Бургас, 

Божан Божанов и Станко Апостолов от 

инициативния комитет за изграждането на 

Паметник на загиналите във войните, родом от с. 

Козичино (Еркеч), тържествено прерязаха лентата 

на ново изградения мемориал. В мероприятието взе 

участие и цивилен служител Красимир Костов – 

експерт в офис за военен отчет в общини Поморие 

и Несебър. 
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Стара Загора 

На 20.09.2021 г., началникът на Военно окръжие І степен – Стара Загора, полковник 

Димитър Матев връчи медал от името на Министерството на отбраната, както и 

поздравителен адрес от свое име и от името на целия личен състав на окръжието на ветерана 

от войната господин Петко Петков, по случай 100 годишния му юбилей. В поздравителния 

адрес беше изказана благодарност и признателност за саможертвата и героизма на юбиляря. 

С голяма прискърбие ви съобщаваме, че на 22.09.2021г., два дни след рожденият си ден, 

господин Петко Петков напусна този свят. Светла му памет и нека почива в мир.  

 

 

Разград  

На 29.09.2021г., в изпълнение на „График за съвместни практически занятия с военните 

формирования/структури по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ през 2021 г.” се проведе съвместно 

практическо занятие на тема „Организация на работа за оповестяване и доставяне на запасни 

и техника-запас на ППЗ на структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ” с участието на личен 

състав от Военно окръжие II степен – Разград  и ОД на МВР – Разград. По време на занятието 

се съгласува взаимодействието между  Военно окръжие II степен – Разград и ОД на МВР – 

Разград по организиране на доставянето и приемането на ресурсите.  

Занятието премина при добра организация. Служителите от сектор „Военен отчет, 

комплектуване, набиране и адаптация“ на Военно окръжие II степен – Разград, определени 

като представители на военното окръжие на ППЗ и длъжностните лица на ППЗ от състава на 

ОД на МВР – Разград придобиха практически опит, знания и умения за изпълнение на 

задължения по доставяне, предаване и приемане на ресурси от запаса на ППЗ на МВР – 

Разград.  

 

Добрич 

На 03.09.2021г., от 17:00 часа в 

музея в Градски парк „Свети Георги” се 

състоя откриване на изложба 

„Освобождението на Добруджа по време 

на Първата световна война 1916 – 1917 г.”, 

организирана от РИМ – Добрич, със 

съдействието на Регионален клуб „46-ти 

пехотен Добрички полк” към Национално 

движение „Традиция”. На откриването на 

изложбата присъства майор Генади 

Генов – заместник-началник на Военно 

окръжие II степен – Добрич. С богат снимков материал бяха показани събитията от 

Тутраканската и Добричка епопеи, различни образци оръжия и униформи на воюващите 

армии. Голям интерес предизвика и възстановката на картечно гнездо. 

 

 

Връзки с органите на централната и местната власт 

 

Взаимодействие с военни формирование и структури 
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Русе 

Със заповед на началника на Централно военно окръжие полковник Георги Петков, 

считано от 01.09.2021 г., капитан Пламена Атанасова Николова, младши експерт ІІІ степен в 

сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ степен – 

Разград и капитан Деян Димитров Димитров, младши експерт ІІІ степен в сектор „Военен 

отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ степен – Велико 

Търново бяха повишени във военно звание „майор” и назначени на длъжност „Началник на 

сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация“, съответно във Военно окръжие 

II степен – Разград и Военно окръжие II степен – Велико Търново. 

 Новите пагони им бяха връчени в град Русе от началника на Военно окръжие І степен – 

Русе, полковник Цанко Недев, в тържествена обстановка пред личния състав на военното 

окръжие, а заповедта за повишаване в звание и назначаване на длъжност прочете 

подполковник Васил Петров – заместник-началник на Военно окръжие І степен - Русе. 
 

Със заповед на началника на Военно окръжие I степен – Русе, считано от 16.09.2021г., 

беше прекратено трудово правоотношение с цивилен служител Валентин Цонев - „Експерт в 

сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” на Военно окръжие II степен – 

Разград, поради навършване на пенсионна възраст. Господин Цонев е служил в Българската 

армия като военнослужещ и е заемал различни длъжности, като е достигнал до военно звание 

„Майор”, а от 2004 година е назначен като цивилен служител във Военно окръжие II степен – 

Русе изпълнявайки безупречно функционалните си задължения. С дългогодишния си опит, 

професионални и личностни качества същият е допринесъл за ефективността на 

изпълнението на задачите, стоящи пред сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и 

адаптация” и военното окръжие като цяло. 

За добросъвестна и безупречна служба в Българската армия и въоръжените сили на 

Република България, постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните си 

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

пенсионна възраст и прекратяване на трудовите правоотношения, цивилен служител 

Валентин Цонев е награден със заповед № КН-226/15.09.2021 г. на министъра на отбраната 

на Република България с предметна награда Нож „АК-47“, а със заповед № З-РД-

456/02.08.2021 г. на началника на Централно военно окръжие с предметна награда „Плакет 

на Централно военно окръжие”. 

На церемонията по изпращането на служителя, началникът на Военно окръжие II 

степен – Разград подполковник Диян Желев връчи наградите, благодари му за службата и му 

пожела здраве и успех в бъдещите начинания. 
 

 
 

Стара Загора 

 На 27.09.2021 г., със заповед № ОХ-857/27.09.2021 година 

на министъра на отбраната стартира кампания за прием на 

кандидати за срочната служба в доброволния резерв.  

На същата дата г-н Диан Николаев Димитров изяви 

желание да изпълнява срочна служба в доброволния резерв на 

Република България и по този начин стана първия кандидат в 

 
Назначаване и освобождаване на военнослужещи 

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

във висшите военни училища 
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цялата страна, подал документи във Военно окръжие І степен – Стара Загора за срочна служба 

в доброволния резерв.  
 

Хасково 

На 09.09.2021г., в град Хасково беше проведена трудова борса по проект „Готови за 

работа”, организирана от дирекция „Бюро по труда” – град Хасково. Представители от 

Военно окръжие II степен – Хасково бяха експертите в сектор „Военен отчет, комплектуване, 

набиране и адаптация” цивилен служител Светослав Василев и цивилен служител Дарина 

Вълчева. На трудовата борса бяха представени необходимите документи и рекламни 

материали за популяризиране на военната професия и службата в доброволния резерв на 

въоръжените сили на Република България. Експертите Василев и Вълчева разясниха 

актуалните заповеди на министъра на отбраната по които желаещите могат да кандидатстват, 

както и възможностите за личностно и професионално развитие във въоръжените сили на 

Република България. Присъстваха представители от 10 фирми и бяха обявени 24 работни 

места.  
 

Сливен 

 

На 17.09.2021г., представители на Военно 

окръжие ІІ степен – Сливен участваха в 

организираната от ТД „Бюро по труда” – Нова Загора 

трудова борса по проект „Готови за работа”. Военно 

окръжие ІІ степен – Сливен беше представено от 

капитан Гергана Лазарова – заместник-началник на 

сектор ВОКНА и сержант Николай Дренски – старши 

специалист ІІ степен в същия сектор. Присъстващите 

бяха запознати с актуалните обяви и вакантните 

длъжности за приемане на военна служба и служба в 

доброволния резерв, социалния статут на 

военнослужещите, както и възможностите за 

личностно и професионално развитие във Въоръжените сили на Република България. 

Представена беше и информация за срочната служба в доброволния резерв. 

На проявилите интерес, в пълен обем бяха разяснени условията, реда и сроковете за 

подаване на документи. Бяха им раздадени рекламни брошури и флаери за представяне на 

военната служба. 

  

Ловеч 

На 28.09.21г., в област Ловеч се проведе младежка 

трудова борса, организирана от ДБТ – Троян, на която 

Военно окръжие II степен-Ловеч беше представено от 

цивилен служител Тони Жеков-експерт в офиси за военен 

отчет за общини Троян и Априлци. В борсата, при 

стриктно спазване на противоепидемичните мерки, взеха 

участие работодатели и търсещи работа лица. Наред с 

останалите работодатели, експертът представи вакантните 

места, за които може да се кандидатства за военна служба 

чрез военното окръжие и възможността освободени 

военнослужещи да кандидастват за служба в доброволния резерв. Акцент беше поставен на 

новата възможност за кандидатстване – срочна служба в доброволния резерв. На 

работодателите беше представена опцията да наемат освободени военнослужещи, предвид 
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качествата, които е формирала военната служба в тях. 
 

Независимо, че срочната служба в доброволния резерв е нова 

възможност и първата процедура по набиране на кандидати за нея 

стартира преди по-малко от месец, първият кандидат за град Ловеч, 

Николай Гътовски вече подаде документи във Военно окръжие II 

степен – Ловеч за такава служба. Това се случи буквално на старта 

на кампанията, като сега господин Гътовски е в очакване на 

класирането. Военно окръжие II степен – Ловеч е готово да 

посрещне всички кандидати за срочна служба в доброволния резерв, 

както и всички желаещи да получат повече информация за тази 

възможност. 

 

 Търговище 

На 28.09. и 29.09.2021г., представители на Военно окръжие II степен – Търговище 

участваха в общи трудови борси за безработни лица по проект „Готови за работа”, 

финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., организирани от 

Дирекции „Бюро по труда“ в град Търговище и град Попово. Присъстващите безработни лица 

получиха подробна информация за перспективите, придобивките, реда и условията за 

кандидатстване за срочна служба в доброволния резерв, за предизвикателствата на военната 

служба и възможностите, които предлага службата в доброволния резерв. Информационните 

събития бяха посетени от близо 60 лица търсещи работа. 

 

 

 

Тервел 

На 02.09.2021г., в Народно 

читалище „Димитър Дончев - Доктора” – 

град Тервел се състоя трудова борса. 

След покана от Дирекция „Бюро по 

труда” – град Тервел, окръжието беше 

представено от сержант Георги Иванов 

Георгиев – старши специалист II степен 

и цивилен служител Гинка Банкова 

Иванова – експерт в сектора. По време на 

трудовата борса се представиха 

обявените вакантни длъжности, 

сроковете за подаване на документи, 

изисквания и условия за постъпване на 

военна служба, за (срочна) служба в 

доброволния резерв и за обучение във 

висшите военни училища.  
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Шумен 

На 17.09.2021 г. представители на Военно 

окръжие – Шумен взеха участие във „Форум на 

кариерното развитие”, организиран от община 

Смядово.  

Специални гости на събитието бяха доц. д-р Р. 

Михайлова – декан на Педагогически факултет при 

ШУ „Еп. К. Преславски”, доц. д-р В. Илиева – 

ръководител на катедра „Социална работа“ при ШУ, г-

жа Т. Кипрова – мениджър на фирма „Лифтком” АД, 

гл. инсп. Хр. Иванов – началник на Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението” гр. 

Велики Преслав и подп. Георгиев – началник на ВО-Шумен. Всички те, като представители 

на различни професионални направления, запознаха учениците от 10, 11 и 12 клас на СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” в гр. Смядово с областите, в които успешно са се реализирали за да ги 

подпомогнат в избора на бъдещото им професионално развитие. 

Подполковник Георгиев представи възможностите за военна служба, за обучение във 

Висши военни училища и за служба в доброволния резерв. Младите хора с интерес слушаха 

за бъдеща професионална реализация в Българската армия като един от най-сложните и 

отговорни избори, който ще предопредели не само професията, но и целия им живот. Цивилен 

служител В. Василева реализира информационния щанд на окръжието, а сержант Р. Райнов 

запозна учениците с част от екипировката на военнослужещите - бронежилетки и каски.  

Форумът се реализира в изпълнение на дейност 

„Кариерно консултиране и професионално ориентиране” на 

проект „Община Смядово с грижа за всички”, финансиран 

от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. и оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

Форумът на кариерното развитие се проведе в 

Музейния комплекс в гр. Смядово и завърши с 

образователно – развлекателните игри - „Подреди своя 

професионален пъзел” и „Открий професията”. 

 

 

Шумен  

На 20.09.2021г., се проведе първата строева подготовка с 

ученици от 6 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Велики 

Преслав, под командването на сержант Росен Райнов от Военно 

окръжие – Шумен.  

Бъдещите гвардейци получиха подкрепа от курсанти от 

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен. Те са един от трите 

отряди, които се създават в област Шумен, като резултат от 

подписаните през месец юли споразумения между началника на 

Националния военен университет „Васил Левски” и ръководствата 

на СУ „Сава Доброплодни” град Шумен, СУ „Панайот Волов” град 

Каспичан и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Велики Преслав. 

Тренировката се състоя пред сградата на Археологически 

 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 
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музей „Велики Преслав”.     

След тренировката учениците и курсантите разгледаха 

временната изложба „Когато момчето стане мъж… Казармата 

през онези 45 години” и постоянната експозиция на музея. 

 

                
 

 

 Ловеч 

На 08.09.2021 г., 60 години навърши един от най-уважаваните 

и награждавани служители от Военно окръжие II степен – Ловеч, 

цивилен служител Петко 

Кръстев. Започнал трудовия си 

стаж в системата на военните 

окръжия в далечната 1988 

година, през десетилетията, 

Петко Кръстев се утвърди като 

безупречен служител и добър 

колега, а от 2010 г. е и председател на синдикалната 

организация при военното окръжие. Личният състав се включи в празнуването на юбилея, 

като още веднъж засвидетелства своето уважение и приятелство към Петко Кръстев. 

Рожденикът получи много поздравления и цветя, а заместник-началникът на Военно окръжие 

II степен – Ловеч, майор Атанас Христов, му връчи подарък от името на личния състав – 

сувенирна сабя-реплика от Първата световна война.  
 

 Кюстендил 

Със заповед на началника на отбраната за навършени 25 години безупречна служба в 

Българската армия и въоръжените сили на Република България, 

постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните 

задължения, доказани професионални и личностни качества и във 

връзка с кръгла годишнина, беше награден с предметна награда 

„Нож АК-47”, подполковник Димитър Симеонов Димитров – 

началник на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил. Наградите 

бяха връчени от началника на Централно военно окръжие 

полковник Георги Петков.  

Поздравителен адрес по случай юбилея си, подполковник 

Димитър Симеонов Димитров-началник на Военно окръжие ІІ 

степен – Кюстендил получи от началника на Централно военно 

окръжие, полковник Георги Петков и от целия личен състав на 

Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил.  

 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 


