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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                           Брой 10/ 2019 г. 
  

 
Празник на авиацията и Военновъздушните сили - 16 октомври 

Плевен  

На 14 октомври 2019 г. във Военновъздушна 

учебна база „Георги Бенковски” в град Долна 

Митрополия, тържествено беше открит и въведен 

в експлоатация тренажор/ симулатор на самолет 

PC-9M.  Церемонията беше част от празничните 

събития за отбелязване на Празника на авиацията 

и Военновъздушните сили. Дългоочакваното 

откриване беше уважено от министъра на 

отбраната Красимир Каракачанов, заместник-

началника на отбраната вицеадмирал Емил 

Ефтимов, началника на Националния военен 

университет „Васил Левски” полковник Иван 

Маламов, Командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков, Началника на гарнизона полковник 

Николай Бешев, Началника на Военно окръжие - Плевен полковник Иван Иванов, представители на 

местната власт, ветерани, както и граждани и гости на град Плевен. В учебната база в Долна 

Митрополия е подредена фотоизложба с благотворителна кауза в подкрепа на децата на загинали 

военнослужещи от Военновъздушните сили. В нея са изложени фотографии на военнослужещи и 

цивилни служители от всички формирования на ВВС. Събитието е част от поредицата мероприятия, 

посветени на празника на авиацията и Военновъздушните сили  16 октомври и 107-ата годишнина от 

провеждането на първия боен полет. 

Русе  

Денят на българската авиация - 16 октомври, 

бе отбелязан във Военен клуб - Русе при пълна 

зала и голям интерес. На празника 

присъстваха командирът на военно 

формирование 42520 - Щръклево майор Васил 

Йорданов, изпълняващият длъжността 

командир на военно формирование 32420 -

Русе майор Васил Славчев, военнослужещи, 

офицери и сержанти от запаса и резерва и 

ученици от пет русенски училища. 

Приветствие по повод празника на 

Военновъздушните сили поднесе заместник-

началникът на Военно окръжие І степен - Русе майор Васил Петров.Той се обърна към присъстващите с 

думи: „Днес е 16 октомври, празник на ВВС и празник на българската авиация. Вече 107 години 

Военновъздушните сили са синоним на войнски подвиг, благородство и патриотизъм. Авиацията е 

опасно очарование, до което всеки, във всички времена се опитва да се докосне, ако може първи...През 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕНБЮЛЕТИН 
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1912 година пилотите Милков и Даракчиев за първи път превръщат самолета във военно средство. В 

9.30 часа на 16 октомври за пръв път над Европа, в реална бойна обстановка, е осъществен боен 

полет за въздушно разузнаване, като от борда на летателния апарат е употребено оръжие. Това е 

събитие, което трябва да ни кара да се чувстваме горди, че сме българи.” Гост на събитието бе 

петкратната шампионка на България по безмоторно летене и инструктор Татяна Обретенова. Тя разказа 

на присъстващите за вълнуващото преживяване да летиш, за същността на спорта и за страстта да 

бъдеш състезател.  

Паметна плоча на основателя на ВМС капитан-лейтенант Александър Конкевич 

Нa 16.10.2019 г. в Русе се състоя тържественото 

откриване на паметната плоча на основателя на 

Дунавската флотилия капитан-лейтенант Александър 

Егорович Конкевич. Той е първия командващ 

Българския военен флот, инициатор и основател на 

първото Морско училище в България, открито на 

09.01.1881 г. в Русе, формирано към Дунавската 

флотилия на основание Циркуляр № 7 от 9 януари 1881 

г. на Военното министерство на княжество България.  

На военния ритуал по случай откриването на паметна 

плоча официални гости бяха заместник-командирът на 

Военноморските сили флотилен адмирал Георги 

Пенев, заместник областният управител на област Русе 

Валентин Колев, аташето на Генералното консулство на Русия в Русе Владимир Токтаев, директорът на 

дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе Спасимир Димитров, председателя на клуб 

„Военни моряци“ към софийската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва 

о.з. капитан 1-ви ранг Георги Методиев, началникът и заместник-началникът на Военно окръжие І 

степен - Русе полковник Цанко Недев и майор Васил Петров, много граждани. Приветствие по случай 

откриването на паметната плоча отправи заместник областният управител на област Русе Валентин 

Колев. Той се обърна към представителите на ВМС с призив да пазят традициите на българския флот и 

да бъдат храбри защитници на Родината 

Паметната плоча беше осветена от отец Стефан Стефанов от Русенската Света Митрополия, който 

отслужи заупокойна молитва и водосвет в памет на основателя на Дунавската флотилия. 

Ямбол 

На 07 октомври 2019 г. aвиобаза Безмер с военен 

ритуал отбеляза 68 години от своето създаване. 

Пред тържествен строй бяха прочетени заповеди за 

награждаване на военнослужещи и цивилни 

служители, отличили се през годината. В 

празничния ден гости на авиобазата бяха ветерани, 

представители на командването на 

Военновъздушните сили, командири на военни 

формирования от гарнизон Ямбол, подполковник 

Валери Христов – началникна Военно окръжие ІІ 

степен - Ямбол и предтавители на местната власт. 

Пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бяха поднесени венци и 

цветя.  

С изложба „Полет в безкрая” в ямболския Музей на бойната слава на 16 октомври се обелязаха 107 

години от първия боен полет в света, извършен от българския пилот поручик Радул Милков, служил в 

29-и пехотен ямболски полк и наблюдателя поручик Продан Таракчиев. Експозицията е посветена в 

памет на майор Георги Анастасов, загинал на 9 юни 2017г. при изплънение на задача по време на 

тактическото учение „Черно море - 2017”. Гости на изложбата бяха семейството и съученици на майор 

Анастасов, представители на местната власт и майор Иван Бъчваров – заместник-началникна Военно 

окръжие ІІ степен - Ямбол, той и началник на сектор.   
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100-годишнина от края на Първата световна война 
Силистра 

Заместник-началникът на Военно окръжие II степен – 

Силистра майор Здравка Михайлова, заедно с представител 

на Български червен кръст – Силистра, връчиха юбилейни 

медали „100 години Първа световна война“ и хранителни 

продукти на ветераните от войните.  

На 25 октомври 2019 г. в изложбената зала на Държавен 

архив - Силистра към Държавна дирекция „Архиви” бе 

открита изложбата „Победа и... погром. Величие и... 

падение”, посветена на 100-годишнината от края на 

Първата световна война. Изложбата със снимки и текстове 

с факти, свързани с темата, е за целия период от влизането 

на България във войната до сключването на примирието 

през 1918 г. На вниманието на посетителите са представени 

и оригинални документи, сред които е и ратификацията на самия Ньойски мирен договор (1919).  

Уникален преглед за събитията, свързани със Силистренската крепост в онзи период, направи със свое 

специално слово офицерът от резерва на Българската армия Стоян Пейчев – председател за област 

Силистра на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.   

Отдаване на  почит - Шумен 
 На 02 октомври служители на Военно окръжие - Шумен 

отдадоха почит пред спасителите на шуменските бойни 

знамена. Датата е избрана във връзка със заповед на ген. 

Кантарджиев от 02 октомври 1918 г., според която на 

полковете останали за заложници на запад от Скопския 

меридиан, е наредено да укрият и спасят бойните знамена. 

В двора на Държавен архив - Шумен о.з.полк. Николай 

Калев произнесе слово и припомни саможертвените 

действия на спасителите на шуменските бойни знамена - 

доброволеца Димитър Гугов, спасил знамето на 

Шуменската доброволческа дружина в Сръбско-

българската война, редник Иван Цонев, спасил знамето на 

7-ми пехотен Преславски полк в Балканската война и  

подп. Марин Куцаров, спасил знамето на 19-ти пехотен Шуменски полк през Първата световна война.   

Събитието продължи с тържествен ритуал по полагане на венци пред паметната плоча на генерал 

Марин Куцаров от името на кмета на община Шумен, Общински съвет Шумен и Областния съвет на 

съюза на ветераните от войните на България. На ритуала присъстваха полк. Георги Петков - началник 

на ЦВО, Кристина Алексова - експерт от Министерство на отбраната, ръководството и служители на 

Военно окръжие - Шумен, представители на община 

Шумен, представители на Областния съвет на съюза на 

ветераните от войните на България, общественици и 

граждани.  

На същия ден полк. Георги Петков – началник на ЦВО, 

Кристина Алексова - представител на Министерство на 

отбраната, ръководството и служители на Военно 

окръжие - Шумен отдадоха почит и пред Паметника на 

участниците във войната 1941-1945, загиналите във 

войните 1912-1918 и орденоносци жители на село 

Върбяне (община Каспичан, област Шумен).  
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Благоевград 

На 5 октомври обществеността на гр. Благоевград 

отбеляза 107 години от освобождението на Горна 

Джумая (дн. Благоевград) и Пиринска Македония. 

Празникът започна с парад на знамена, униформи и 

въоръжение от освобождението до Втората световна 

война. Издигнат бе националният флаг и бяха 

положени цветя пред паметника на Георги Измирлиев 

– Македончето. Цветя и венци бяха положени и на 

паметника на Македоно-одринското опълчение. 

Официален гост бе Министърът на отбраната 

Красимир Каракачанов. На тържественото 

мероприятие присъства и подполковник Петър Митев 

– Началник на Военно окръжие ІІ степен - Благоевград. 

 
Шумен   

На 02 октомври под председателството на проф. 

Стефан Желев – областен управител на гр. Шумен се 

проведе заседание на Областната комисия „Военни 

паметници”.  Началникът на Военно окръжие II степен-

Шумен, подполковник Георги Георгиев, представи 

доклад за състоянието на военните паметници на 

територията на област Шумен и отчете резултатите от 

извършените  дейности съвместно с общините и 

общинските предприятия по почистване и 

възстановяване им месеците юли, август и септември. 

На заседанието присъства Кристина Алексова - старши 

експерт в Министерството на отбраната, която отправи 

благодарност към всички за дейността по проучване, 

почистване и възстановяване на войнишките паметници 

в региона. По предложение на общините Велики Преслав, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и 

Шумен, седем нови военни паметници са включени в регистър „Военни паметници“ на област Шумен. 

Два от паметниците са на загиналите във войните  жители на село Златар (община Велики Преслав). В 

селата Крива река и Ружица (община Никола Козлево) са открити паметни плочи на загинали във 

войните жители на селата. В стария гробищен парк на гр. Нови пазар е открит паметник на загинали 

през 1880 г. войници при установяване на държавността.  В регистъра беше включен и паметник на 

загинали при изпълнението на служебния си дълг офицери и войници от поделението в град Смядово, 

както и паметник на загиналите във войните жители на село Янково (община Смядово). Седмият 

паметник, който е добавен в регистъра е в памет на редник Атанас Стойков, загинал в с. Равна Дубрава 

през 1944, жител на шуменското село Ветрище.  

Видин  

На 10.10.2019г. личният състав на Военно окръжие ІІ степен 

- Видин присъства в Държавен архив - Видин по повод 10 

октомври – Денят на българските архиви. По случай 

празника беше открита  документална изложба - албум в 

памет на 3-ти Пехотен Бдински полк.  

На 25.10.2019 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен - 

Видин участва в мероприятията, по случай духовния празник 

на гр. Видин - „Димитровден”. След културното събитие 

започна тържествената проверка (заря) на площад „Бдинци“. 

Тържествената проверка се организира за трета поредна 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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година с участието на военното формирование от гр. 

Враца. Тя премина под командването на капитан Павлин 

Симеонов. Рапортът бе приет от подполковник Симеон 

Цеков. В празника, облечени в гвардейски униформи, се 

включиха и ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в 

гр. Видин, под ръководството на Стефан Петров – 

преподавател в училището. 

Добрич 

На 22октомври от 10.30 

часа в общината се 

състоя представяне на 

изданието „Военните паметници на територията на община 

Добричка“. По покана на кмета на община Добричка инж. Тошко 

Петков на събитието присъства началника на Военно окръжие II 

степен - Добрич капитан IIранг Бисер Бонев. Този проект се 

реализира от община Добричка, с финансовата подкрепа на 

Министерство на отбраната, съгласно план-сметка за отбелязване на 

100 години от Първата световна война и участието на България в нея. 

В брошурата са представени най-известните военни паметници, които увековечават паметта на войните, 

загинали за свободата и националното обединение на България. 

Ловеч 

На 29.10.2019 г. началникът на Военно окръжие II степен - Ловеч, подполковник Красимир Костов,  взе 

участие в заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия към Областен 

управител - Ловеч. Тема на заседанието - създадената организация по планирането на защитата при 

бедствия и готовността за действие при усложнена зимна обстановка. 

Монтана 

На 14.10.2019 г. в с. Смоляновци, община Монтана, тържествено беше 

открит с водосвет обновения стар войнишки паметник, издигнат през 

1920 г. Паметникът е възстановен от община Монтана, Министерството 

на отбраната и дарители, като върху четирите стени на паметника са 

издълбани имената на 65 мъже, дали живота си за Родината през Първата 

световна война, двете Балкански войни и Втората световна война. При 

възстановяването му е допълнен с още 36 имена на хора от селото, 

загинали в битките по време на войните. Венци бяха поднесени от името 

на министъра на отбраната Красимир Каракачанов, началника на 

Централно военно окръжие и личния състав на Военно окръжие II степен 

- Монтана.  

 
Благоевград 

Военнослужещите от Военно окръжие ІІ степен - Благоевград 

начело с Началникът на военното окръжие, съвместно с 

представители на Общинската организация на съюза на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр. Благоевград, 

участваха в почистването на гробовете на загинали войни за 

освобождението на Горна Джумая през 1912-1913 г. намиращи 

се в двора на църквата „Въведение богородично” в гр. 

Благоевград. Инициативата е част от подготовката за честването 

на 107 години от освобождението на Горна Джумая (дн. 

Благоевград) и Пиринска Македония. 

 

Сътрудничество с военно патриотични съюзи и организации 

в областта на сигурността и отбраната 
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Пловдив 

На 01.11.2019 г. ветерана от войната, полковник от запаса 

Васил Дечков Марков навърши достолепните 100 години. 

Почти целият му живот е преминал в град Шумен, а от 

няколко години живее в Пловдив. Дълги години бил е 

финансист във Военното училище в гр. Шумен. В чест на 

юбилея, Атанас Хаджиев -  експерт във Военно окръжие І 

степен Пловдив му връчи юбилеен медал "75 години от 

Втората световна воина", плакети на СВВБ и на кмета на 

община Шумен, както и поздравителни адреси. 
Добрич 

На 02 октомври, по покана на ръководството на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в гр. 

Балчик, началникът на Военно окръжие IIстепен – Добрич капитан II ранг Бисер Бонев участва в 

годишно отчетно-изборно събрание. 

Шумен 

През месец октомври трима ветерани от област Шумен отпразнуваха 

своите рождени дни - р-к Димитър Митев от с. Стан (община Нови 

пазар), р-к Илия Илиев от гр. Нови пазар и р-к Атанас Атанасов от гр. 

Шумен, които навършиха 96 години. В знак на уважение към дългия им 

и достоен живот,  служители на Военно окръжие - Шумен, съвместно с 

представители от общините Шумен и Нови пазар, посетиха ветераните 

и им поднесоха поздравителни адреси и подаръци.  

 

 

 

 
Разград 

Със заповед № РД-83-47/30.10.2019 г. на началника на отбраната е повишен във 

военно звание „подполковник” майор Диян Спасов Желев – началник на Военно 

окръжие II степен - Разград. На 01.11.2019 г. полковник Цанко Бориславов Недев – 

началник на Военно окръжие I степен - Русе връчи тържествено пред личния 

състав на Военно окръжие II степен - Разград новите пагони на подполковник 

Диян Спасов Желев. 

Хасково 

Със заповед на началника на отбраната № РД-83-

47/30.10.2019 г., считано от 01.11.2019 г., 

подполковник Петър Стамов Петков е повишен във 

военно звание “Подполковник” и назначен за 

началник на Военно окръжие ІІ степен – Хасково. Със 

заповед на министъра на отбраната № КВ-

589/30.10.2019 г., считано от 01.11.2019 г., капитан 

Христо Йорданов Христов е повишен във военно 

звание “Майор” и назначен за заместник-началник на 

военно окръжие II степен, той и началник на сектор 

във Военно окръжие II степен – Хасково. В 

присъствието на личния състав от военното окръжие, 

началника на Военно окръжие I степен – Стара Загора полковник Валентин 

Мишев връчи пагоните на повишените в звание и назначените на нови длъжности 

военнослужещи, като им пожела здраве, дръзновение и много успехи в 

служебното поприще. 

 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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Русе 

Със заповед № РД-83-47/30.10.2019 г. на началника на отбраната 

считано от 01.11.2019 г. майор Васил Цветков Петров – заместник-

началник на Военно окръжие І степен - Русе,  той и началник на 

сектор, беше повишен във военно звание „подполковник”. В 

навечерието на 01.11.2019 г., пред целия личен състав на военното 

окръжие, началникът на Военно окръжие І степен - Русе полковник 

Цанко Недев тържествено връчи новите пагони на подполковник 

Петров, като му пожела здраве и успехи. 

 

Награждаване на военнослужещи  и цивилни служители 
За постигнати отлични резултати, проявен висок професионализъм и отговорност при изпълнение на 

функционалните си задължения, и по повод 60-годишен юбилей бяха наградени от Началника на 

Централно военно окръжие полк. Георги Петков следните служители: 

С предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие”, както следва: 

1. Цивилен служител Атанас Николов Хаджиев, експерт в офис за военен отчет в общини Асеновград, 

Садово и Лъки на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие I 

степен - Пловдив; 

2. Цивилен служител Дина Велкова Бояджиева, главен технически сътрудник в РКИ на Военно окръжие 

II степен - Бургас. 

За постигнати отлични резултати, проявен висок професионализъм и отговорност при изпълнение на 

функционалните си задължения, и по повод прекратяване на трудовите правоотношения, беше награден 

от Началника на Централно военно окръжие полк. Георги Петков с предметна награда „Плакет на 

Централно военно окръжие” на поставка, цивилен служител Генчо Станев Иванов, експерт в офиси за 

военен отчет в общини Павликени и Сухиндол на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и 

адаптация” във Военно окръжие II степен - Велико Търново. 

 

  
Централно военно окръжие, София 

На 21.10.2019 г. Военна академия „Г.С. Раковски” стана домакин за 

провеждането на обучение и инструктаж на определените военнослужещи и 

цивилни служители за водене на подготовката на учениците в 9 и 10 клас в 

средните училища от области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София и 

Софийска област, през учебната 2019/2020 г., свързана със задължителната 

подготовка на учениците от 9 и 10 клас на средните училища, приета с ПМС 

№ 43/22.02.2013 г. Обучението се откри от Заместник-началникът на  

Централно военно окръжие – 

полковник Павлин Велков. 

Изнесен бе и  „Отчет – анализ 

за дейността и изпълнението 

на план - графика за 

осигуряване подготовката на гражданите на Република 

България в девети и десети клас през учебната 2018/2019 

г. и предложения за подобряване  на дейността през 

следващата учебна година”.  
 

 

 

Обучения, семинари и стажове 
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Варна  

На 17.10.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе 

методически семинар за обучение и инструктаж на 

назначените военнослужещи и цивилни служители от 

областите Варна и Добрич, провеждащи задължителната 

подготовка на учениците от девети и десети клас в средните 

училища през учебната 2019/2020 година. Отчет-анализ за  

дейността и изпълнението на план-графика за осигуряване 

подготовката на учениците в средните училища от 

областите Варна и Добрич изнесе началника на Военно 

окръжие І степен - Варна капитан І ранг Светослав Попов. 

Габрово 

На 29 октомври, в изпълнение на заповед № З-РД-

458/20.09.2019г., военнослужещи и цивилни служители от 

Военно окръжие - Габрово, определени за ръководители на 

занятията с учениците от средните училища през учебната 

2019/2020 година, под ръководството на подполковник 

Кристиян Гранджан, участваха в методически семинар за 

обучение и инструктаж на ръководителите на занятия в НВУ „В. 

Левски” - гр. Велико Търново. 

Враца 

От 16.09.2019г до 04.10.2019г. цивилен служител Петя Йорданова  Тодорова беше на курс по 

„Управление на личния състав във военните формирования” във ВА „Г.С.Раковски“ - София. 

От 30.09.2019г. до 11.10.2019г. цивилен служител Явор Кръстанов Попов беше на курс по 

„Отбранително мобилизационна подготовка“ във ВА „Г.С.Раковски“ - София. 

От 16.10.2019г. до 18.10.2019г. цивилен служител Клавдия Асенова Кирилова беше на курс по ЗБУТ. 

На 25.10.2019г. началникът на Военно окръжие ІІ степен - Видин участва в методически семинар за 

обучение и инструктаж на назначените военнослужещи и цивилни служители за водене на подготовката 

на учениците от девети и десети клас в средните училища през учебната 2019/2020 година. 

Кюстендил 

За времето от 14.10.2019г. до 16.10.2019г. в Централен военен клуб цивилен служител Любослава 

Димитрова Георгиева на длъжност експерт в сектор „ВОКНА” във Военно окръжие ІІ степен - 

Кюстендил взе участие в ежегодно обучение на длъжностните лица по безопасност и здраве и 

представителите на комитетите и групите по условия на труд в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

Пазарджик 

За времето от 23.09.2019 г. до 25.09.2019 г. заместник-началника 

на Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик, той и началник на 

сектор, майор Ивайло Иванов премина обучение в курс “Ежегодно 

обучение на длъжностните лица по безопасност и здраве”, 

проведен във военен клуб - Пловдив. На 24.09.2019 г. 

военнослужещи и цивилни служители от Военно окръжие II степен 

- Пазарджик взеха участие в методически семинар за провеждане 

на задължителната подготовка на учениците от 9 и 10 клас през 

учебната 2019 - 2020 година, проведен във военен клуб - Пловдив. 

Пловдив 

На 24.10.2019 г. от 10.00 часа във Военен клуб - Пловдив се 

проведе методически семинар за обучение и инструктаж на назначените военнослужещи и цивилни 

служители за водене на подготовката на учениците от девети и десети клас в средните училища през 

учебната 2019/2020 г. в области Пловдив, Пазарджик, Смолян и Кърджали. В семинара участваха 

назначените военнослужещи и цивилни служители от  военни окръжия  - Пловдив, Пазарджик, Смолян 

и Кърджали, както и назначените военнослужещи от военните формирования. По време на обучителния 
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