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   Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                           Брой 11/ 2020г. 
  

 
Централно военно окръжие 

          

         На 12.11.2020 г., началникът на сектор „Човешки 

ресурси” в щаба на Централно военно окръжие Иван Петков 

Георгиев, отбеляза своя юбилей, по повод 60-та си годишнина. 

    Житейския път на рожденика тръгва от с. Лопян, община 

Етрополе, област София. Завършил е средното си образование 

в средно политехническо училище „Васил Левски” – гр. 

Ябланица. Отбива военната си служба в Българската народна 

армия, като гвардеец.  

     Обучението си продължава във Висше народно военно 

артилерийско училище (ВНВАУ) „Георги Димитров”,  по 

специалност „земна артилерия”. С присвояването му на първо 

офицерско звание „лейтенант“, започва службата си в редовете 

на Българската армия на длъжност „командир на огневи взвод 

в реактивна батарея от реактивен дивизион” в поделение 22 

750 – Самоков. След което е командир на взвод за разузнаване 

и управление в батарея за разузнаване и управление в същото 

поделение. 

     Професионалният път на Иван Георгиев продължава с 

назначаването му на длъжност „командир на батарея” и е 

повишен във военно звание „старши лейтенант”. Също така, 

той служи в щаба на 1-ва армия – София, а по-късно е повишен във военно звание „капитан” 

и е приет за слушател във ВА „Г. С. Раковски”, която завършва със специалност „Командно-

щабен оперативно-тактически” Сухопътни войски. 

     След завършване на ВА „Г. С. Раковски”, Иван Георгиев е назначен на длъжност 

„помощник-началник по разузнаването” в 9-ти ракетен дивизион - Горна Баня. Бил е на 

служба и в поделение 22 390 – Сливница. В поделението е заемал последователно 

длъжностите „командир на дивизион”, „началник  на щаб на артилерийски полк” и 

„командир на артилерийски полк”. В този период  Иван Георгиев е повишаван 

последователно във военни звания „майор” и „подполковник”.  

     В богатата си професионална кариера Иван Георгиев е  назначен на длъжност „командир 

на реактивен дивизион” в 9-та танкова бригада - Горна Баня, като службата му продължава в 

Генералния щаб на Българската армия в управление „Личен състав”, където е повишен във 

военно звание „полковник”.  

     Иван Георгиев е заемал различни длъжности в дирекция „Управление на човешките 

ресурси” в Министерство на отбраната, където и приключва военната му кариера и 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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преминава в запаса. В резултат на тази достойна биография в редовете на Българската армия 

и въоръжените сили на Република България, следва да отбележим, че Иван Георгиев винаги 

е изпълнявал служебните си задължения професионално, отговорно и всеотдайно, за което 

многократно е награждаван с парични и предметни награди, както и с награден знак „За 

отлична служба – II степен”. 

     В структурите на военните окръжия, Иван Георгиев е след преминаването му в резерва на 

въоръжените сили през 2016 г., и до днес изпълнява отговорно задълженията си, коректен е 

във взаимоотношенията с колегите и е готов да окаже помощ. 

     Сред колеги и общественост, малко известен е фактът, че Иван Георгиев има и други 

таланти, освен блестящата му военна кариера. Един от тях е неговото хоби да пише стихове, 

което той развива и усъвършенства в резултат на много години творческа дейност. 

Доказателство за това е част от едно негово стихотворение, писано в памет на неговия баща, 

преди повече от три десетилетия:  

 

„Изповед пред тебе Татко!“ 

Бавно пада вик на птица 

в задрямалата тишина. 

Вече няма да те има,   

освен в нас, в нашите сърца!  

 

Все твоят глас във вечността,  

навсякъде го чувам аз. 

Дори в свистенето на мислите, 

дошли при мен за кой ли път, за кой ли път! 

 

Аз не искам да говоря. 

Аз зная, че зависеше от мене всичко. 

Аз трябваше тогава да говоря  

и сега щастливо да живея. 

 

Ах, колко трудно ми е днес! 

Всичко виждам, всичкото разбирам, 

но … не мога да повярвам, 

не мога да го понеса ….. 

…..Ах, колко страшно, колко пусто е сега!... 

 

Татко! 

Ти прости на своя малък син. 

Ти винаги си бил добър. 

Ти, ще ми простиш, нали? 

Ах, аз грешника, ах колко съм виновен! 

Ти, който всекиго разбираше. 

Ти, който не познаваше измама. 

Ти, трябваше да бъдеш с нас сега! 

Защо? Защо така се случи? 

 

Нима е истина това! Не! Не е вярно! 

Ти си с нас! Ти си тук! Нали? 
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Не си отивай!!! 

Ти не можеш нас да изоставиш!  

Не! Не е възможно! 

Аз на никого не вярвам. 

Аз знам, ти си тук!  

Но … , къде, накъде си тръгнал, татко? 

Не!   Не искам! Не!   Недей! 

 

 

Бавно пада вик на птица, 

В задрямалата тишина. 

Вече няма да те има!!! 

Освен в нас, в нашите сърца!  

 

     Стихове, като тези показват голямото сърце и любов на Иван Георгиев към семейството, 

близки и приятели. Благодарим му, че ни позволи да се докоснем до тези лични слова.  

     Желаем ти още дълги години, благоденствие, хармония и душевен мир.    

 

 

Търговище 

 

Съгласно Заповед № КВ-470/11.11.2020 г. на министъра на отбраната и Заповед З-ЛС-

61/13.11.2020 г. на началника на Централно военно окръжие, подполковник Диян Стоянов 

Вълчев е назначен на длъжност началник на Военно окръжие ІІ степен - Търговище. 

 

 

          Централно военно окръжие 

 

В сайта на Централно военно окръжие  http://www.comd.bg се отразява актуална 

информация, свързана с дейността на Централно военно окръжие. 
 

 

Кюстендил 

 

През месец ноември  2020 г., бяха отпуснати финансови средства, за осигуряване на 

материали по здравословни и безопасни условия на труд в Централно военно окръжие и 

подчинените военни окръжия.  

С отпуснатите финансови средствата бяха закупени необходимите материали. 

 

 

Централно военно окръжие 

 

Въз основа на проведената кампания „Бъди войник” от военните окръжия в Република 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
 

Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и на 

военните окръжия в медиите  
 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
 

http://www.comd.bg/
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България, значително се повиши интересът към военната 

професия в структурата на Българската армия. Този 

процес е в резултат на редица фактори и обстоятелства, от 

усиления труд на числения състав на военните окръжия, 

до увеличаване на възрастовата граница за кандидатстване 

на работа в Българската 

армия. Освен това, 

приносът за успеха на 

кампания „Бъди войник” се 

дължи на:    

Личният състав на 

Централно военно окръжие 

и военните окръжия, които 

изпълниха всички 

поставени задачи по подготовката и участието си в 

кампанията, показаха висока мотивация, добра екипна работа 

и висок колективен дух и със своята дейност и ентусиазъм за 

успеха на кампанията. 

„Бъди войник”, предизвика голям интерес сред 

български граждани. Проведените информационни борси, 

показа на военна техника и въоръжение и демонстрациите на бойни умения засилиха 

интереса към военната професия и способстваха за издигане авторитета на Българската 

армия. 

Любовта към военната професия, 

която военнослужещите демонстрираха 

по време на кампанията, несъмнено, в 

недалечно бъдеще ще привлече млади 

кадри, от които въоръжените сили имат 

необходимост, за да изпълняват своите 

мисии, функции и задачи.  

Централно военно окръжие 

благодари на всички военни окръжия и 

формирования, които работиха за 

реализиране и протичане на кампанията 

„Бъди войник” за добрите резултати и 

показване на интереса и кандидатите за военна служба.    

 

Кюстендил 

През месец ноември продължи дейността по привличането на кандидати за военна 

служба, служба в доброволния резерв, съгласно заповеди на министъра на отбраната. 

 

Пловдив 

На 26.11.2020 г., в градската библиотека на 

Асеновград се проведе отложената от 28.10.2020 г. 

обща трудова борса. На нея представителят на Военно 

окръжие І степен – Пловдив, инж. Атанас Хаджиев-

експерт в офиса за военен отчет в община Асеновград, 

запозна присъстващите безработни с условията и 

срокове за кандидатстване за вакантните длъжности в 
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армията.  

Всички участници бяха с предпазни средства, като строго съблюдавани и спазени бяха 

необходимите противоепидемични изисквания. Няколко кандидати заявиха желанието си да 

станат парашутисти. Получен бе сертификат за участие в трудова борса по проект "Готови 

за работа" от агенцията по заетостта.  
 

 

Кюстендил 

 

Поради епидемиологичната обстановка в страната, през месец ноември 2020 г., 

занятията, провеждани с учениците от IX-ти и X-ти клас през учебната 2020/2021 година, се 

осъществяват в електронна среда. За времето, в което учениците се обучават, са изпратени 

онлайн материали, които да бъдат презентирани на учениците виртуално.   
 

 

Централно военно окръжие 

         На 12.11.2020 

г., Началникът на 

централно военно 

оръжие полковник 

Георги Петков и 

личния състав 

връчиха на 

началника на сектор 

„Човешки ресурси” в щаба на Централно военно 

окръжие Иван Петков Георгиев,  „ЮБИЛЕЕН 

ПЛАКЕТ” за 

постигнати отлични 

резултати, проявен висок професионализъм и отговорност 

при изпълнение на функционалните си задължения и по 

повод 60-та годишен юбилей, също така му бе връчена и  

Гвардейска сабя за заслугите му и като благодарност, че 

работим редом до него. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
 


