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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                                     Брой 12/ 2019 г. 
  

 
 

Плевен  

    На 06.01.2020 г., личния състав на Плевенски гарнизон 

осъществи тържествен ритуал по освещаване на бойните знамена 

на военните формирования пред параклис мавзолей „Св. Георги 

Победоносец“, гр. Плевен. Тържеството кореспондира с обичай на 

Българската православна църква, на Йордановден да се благославя 

Българската армия, бойния дух на военнослужещите и бойните 

знамена и флагове. В ритуала участваха почетни роти от военни 

формирования 22160, 38220 и 42800 – Плевен, Военновъздушна 

учебна база и висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ в 

Долна Митрополия, представители на дружество „Триадица“ – 

Плевен, представители на военно-патриотичните съюзи.  

Шумен 

    На 12 декември служители на Военно окръжие – Шумен, съвместно с лесовъди 

и работници от Държавно горско стопанство – Шумен, залесиха с тополи част от 

землището на шуменското село Овчарово. 

    Заместник директорът на ТП „ДГС” – Шумен - инж. Тодор Геронтиев обясни, че 

условията са добри и има реален шанс дръвчетата да се прихванат на сто процента, 

и да се създаде ново поколение гора в близост до язовира на с. Овчарово.  

    Инициативата е част от мероприятията на ВО-Шумен по повод 140 години от 

дейността на военните окръжия в България.  

 

 
 

Търговище 

    Представители на Военно окръжие II степен – Търговище и Държавно ловно 

стопанство „Черни лом“ гр. Попово, участваха в съвместна инициатива по 

залесяване на горския фонд в землището на с. Крепча, община Опака. Бяха 

залесени над 2 000 фиданки топола, с което усърдието на личния състав на 

Военното окръжие беше високо оценено от местното население и ръководството 

на стопанството.       

     

Шумен 

    На 20 декември служители на Военно окръжие – Шумен посетиха ветераните от Втората световна война от област 

Шумен по повод предстоящите коледно-новогодишни празници. Те бяха 

поздравени и им бяха връчени подаръци от Община 

Шумен и Съюза на ветераните от войните на 

България. През последния месец на годината 

/декември/ ВО - Шумен уважи двама ветерани по 

случай рождените им дни. р-к Никола Пенчев от с. 

Златна нива, който  навърши 98 години и р-к Киро 

Лазаров от гр. Шумен -  97 години. 

    Военно окръжие - Шумен организира 

отпразнуването на 98-мия рожден ден на р-к Никола 

Пенчев с тържество, което се проведе с участието на ученици от ОБУ „Св. Паисий 

Хилендарски” гр. Плиска, представители на местната власт и фирми. 

Връзки с органите на централната и местната власт 
 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕНБЮЛЕТИН 
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    Р-к Никола Пенчев е участвал във Втората световна война, служил в 6-ти пехотен полк като картечар. Днес живее с 

дъщеря си, която се грижи за него.  

 

 
 

София 
    На 18.12.2019 г. се проведе церемония по повишаване в чин 

„лейтенант“ от резерва на Въоръжените сили на Р. България, за времето 

на мобилизационна назначение на най-добрия ни боксьор Кубрат Пулев, 

сержант от запаса. Церемонията се проведе в Министерството на 

отбраната, а повишението беше инициирано със заповед на началника на 

Централно военно окръжие – полковник Георги Петков. На лейтенант 

Пулев бе връчено мобилизационно назначение като „Началник на група 

за специална подготовка и спорт“ във военно формирование 42103 – 

Боровец, от полковник Венцислав Венков – началник на Военно окръжие 

I степен – София. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов 

лично присъства на церемонията и връчи пагоните на Кубрат Пулев, 

полковник Георги Петков му връчи почетен знак на офицерите от резерва, а полковник Венцислав Венков – 

военноотчетната книжка.     

 

Русе 

Освобождаване на цивилен служител:  
    На 06.12.2019 г.,началникът на Военно окръжие I степен – Русе, полковник 

Цанко Недев, връчи плакет на Централно военно окръжие и „Грамота“ на цивилен 

служител Генчо Иванов – експерт в общини Павликени и Сухиндол. 

Награждаването бе по случай пенсиониране и освобождаване от длъжност на г-н 

Иванов, който получи благодарствени слова от полковник Цанко Недев за 

„…..старанието, всеотдайността и високия професионализъм в работата, показани 

през годините“. На награждаването присъстваха военнослужещи и цивилни 

служители от Военно окръжие II степен – Велико Търново.    

 

Стара Загора 

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

функционалните си задължения, във връзка с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 

притежавано военно звание и преминаване в запаса. С предметна награда „Почетен кортик в луксозна кутия” на 

Централно военно окръжие”, подполковник Красимир Бориславов Марков, заместник-началник на Военно окръжие 

І степен – Стара Загора. 

    На основание чл. 55, ал. 4  и чл. 146, т.2 от ЗОВСРБ, чл.32, т.6 от ППЗОВСРБ и във връзка т. 1.1 от заповед на 

министъра на отбраната № ОХ-1252/07.12.2017г., относно оправомощаване на длъжностни лица и със заповед на 

началника на отбраната № РД-83-47 от 30.10.2019 г. освобождава от заеманата длъжност и назначава на длъжност, 

считано от 22.12.2019 г. подполковник Веселин Руменов ИВАНОВ, главен експерт в отдел „НАТО, ЕС и регионални 

инициативи“ на дирекция „Стратегическо планиране„ в Щаба на отбраната, за заместник-началник на военно 

окръжие І степен той и началник на сектор във  Военно окръжие І степен – Стара Загора. 
         

 
 

Плевен  

Ден на отворени врати във военно формирование 22160 

    По случай 72-та годишнина на военно формирование 22160 в гр. Плевен се проведе „Ден на отворените врати“. На 

ритуалния плац във войскови район 1163 

присъстваха представители на местни и 

държавни институции, офицери, сержанти и 

военнослужещи. Церемонията уважиха 

председателя на Общински съвет - Плевен,  

г-н Мартин Митев, а слово произнесе 

командирът на Единния център за начална 

подготовка, полковник Николай Бешев. 

Церемонията протече с молебен за здраве и 

благоденствие, отслужен от свещеници от 

Плевенската митрополия, бяха поднесени 

Взаимодействие с военните формирования/структури 
 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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венци и цветя пред паметната плоча на Пета механизирана бригада и се изнесе беседа в музейната експозиция в Дома 

на културата на военно формирование 22160. В „Ден на отворените врати“ се проведе комплексно занятие с ученици 

от IX и X клас в средните училища от гр. Плевен, гр. Д. Дъбник, като присъстваха над 210 ученика. За добрата 

организация и реда на мероприятието допринесоха служители и ръководители от Военното окръжие – Плевен. В 

обособени демонстративни центрове бяха показани въоръжение, техника с висока проходимост, бронирани 

автомобили и екипировка, а на един от центровете участниците имаха реална възможност да проведат стрелба с АК47 

– 7,62мм. и ПКТ с халосни патрони.  

 

 
 

Централно военно окръжие 

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

дейността на Централно военно окръжие. 
 

 
 

Сливен 

    На 20.12.2019г., подполковник Иван Иванов – началник на Военно окръжие II степен 

– Сливен, успешно завърши четири месечен „Стратегически 

курс“ във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на 

Военна академия „Г. С. Раковски“, редовна форма на обучение. 

В резултат на обучението подполковник Иванов придоби 

квалификация „Изпълнение на ръководни длъжности в 

системата за национална сигурност и отбрана“.   

 

Търговище 

    На 20.12.2019 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Търговище подполковник Мирчо Велико 

Добрев успешно завърши „Стратегически курс” във Военна академия „Г.С. Раковски”. Същият придоби 

квалификация „Изпълнение на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана”. 

 

Семинар на началника на Централно военно окръжие  

    В семинара на началника на Централно военно окръжие, 

проведен в периода 18.12.2019 г. – 20.12.2019 г., във ВПД 

„Рибарица“, взеха участие началниците на ВО I и ВО II, както и 

много военнослужещи и цивилни служители от ЦВО и ВО. 

Семинара беше открит от полковник Бисер Богданов – началник 

на щаба на ЦВО. На семинарът бяха обсъждани актуални 

въпроси на тема „Взаимодействие между отделенията/секторите 

в ЦВО и подчинените военни окръжия за постигане на целите на 

структурата при изпълнение на възложените за изпълнение 

задачи през календарната 2019 г.“.  
 

 
 

Шумен 

    По повод патронния празник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” /07 декември/, на 02 декември, Военно окръжие 

– Шумен и Радио Шумен проведоха публичен разговор под надслов „Да поговорим за ВОЕННИТЕ 

МОРЯЦИ” с участието на ст. Веселин Атанасов и курсанти от училището. Домакин беше Военния клуб в 

гр. Шумен.  

    Ст. лейт. Веселин Атанасов обясни какви качества трябва да притежава един бъдещ моряк и с какви 

отговорности е свързана професията. Пред ученици и граждани на Шумен беше прожектиран кратък филм 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
 

Обучения, семинари и стажове 
 

Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и на 

военните окръжия в медиите  
 

http://www.comd.bg/
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за флота, след което асистентът във Висшето военноморско училище, който е родом от Шумен, разказа за 

мотивацията си в избора за професия, както и за професионалния си 

опит. Присъстващите се запознаха още с личните истории на гл. 

старшина Васил Марков и старшина II степен Георги Лолов – от 

специалността „Корабни машини и механизми” и Божидара Димитрова – 

първокурсничка специалност „Кибероперации”. По време на дискусията 

всички те отговориха на въпроси на ученици, предизвикани от интересът 

им към ежедневието на курсантите във 

Висшето военноморско училище.  

    Ст. лейт. Веселин Атанасов показа на 

младежите няколко морски възли, които се използват при плаванията. В 

демонстрациите се включиха и няколко девойки , които с интерес следваха 

инструкциите за сплитане на въжетата.  

    В програмата участваха още танцова формация „Emotion” – Шумен и 

двама ученици от ПЕГ ”Н. Й. Вапцаров” – Шумен, които рецитираха 

стихове на Вапцаров.  

    Като продължение на срещата-разговор гл. старшина Васил Марков участва на 23.12. в предаването на 

Радио Шумен „Денят на совите”, където представи личния си избор да бъде курсант. 
 

 
 

Кюстендил 

Подготовка на учениците от ІX и X клас за отбраната страната. 

    През месец декември 2019 г. продължи подготовката на учениците от IX и X клас за усвояване на знания 

и задължения, свързани с отбраната на Р. България за оцеляване при кризи от военен характер, както и 

мисиите и задачите на въоръжените сили. Занятията бяха проведени по предварително изготвен график за 

гражданите на Р. България, под егидата на класните ръководители на учениците от IX и X клас при 

презентиране на лекции и ситуации от практиката.    

  

Шумен 

    През декември 2019 г., за пореден път представители на факултета по артилерия, противовъздушна 

отбрана и комуникационно-информационно системи – Шумен към НВУ „Васил Левски“осъществиха 

рекламна обиколка в средните училища в област Търговище. Целта на визитата е да представи на 

обществеността актуална и навременна информация за предлаганите военни специализации и 

възможностите за реализация на бъдещия български офицер. На 2 и 4 декември бяха проведени 

информационни срещи с учениците от XI и XII клас в десет средни училища от областта.    
 

 
 

Национална кампания „Бъди войник“ 

    На 17 декември 2019 г. се състоя тържествена церемонията по официалното награждаване на 

структурите, участвали в провеждането на национална информационната кампания на Министерство на 

отбраната „Бъди войник“. 

    Министъра на отбраната – Красимир Каракачанов отличи с награда „Сувенир със символи на 

Министерството на отбраната“ участващите структури в 

кампанията: Съвместно командване на силите, Сухопътните 

войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, 

Съвместното командване на специалните операции, Служба 

„Военна полиция“, Националната гвардейска част, Централно 

военно окръжие, Национален военен университет „В. Левски“, 

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, 

Военномедицинска академия, дирекция „Операции и 

подготовка“, дирекция „Връзки с обществеността“, дирекция 

„Управление на човешките ресурси в отбраната“; Изпълнителна 

агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ и 

                   Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  5  

Информационния център на Министерството на отбраната. 

    За активно популяризиране на военната служба сред обществеността и привличане на кандидати за 

военна служба министъра на отбраната Красимир Каракачанов и началника на отбраната ген. Андрей Боцев 

наградиха с “Грамота“ военнослужещи и цивилни служители от Централно военно окръжие и подчинените 

военните окръжия.  

    С награда “Грамота“ министър Каракачанов награди във Военно окръжие I степен София както следва:   

 полк. Венцислав Венков – началник на Военно окръжие I степен София; 

 майор Дилян Петров – старши експерт II степен във Военно окръжие I степен София; 

 ц. сл. Ая Ахмед Каяли – старши експерт в сектор „ВОКНА” във Военно окръжие I степен 

София; 

 ц. сл. Вяра Трудолюбова – технически изпълнител във Военно окръжие I степен София. 

    С награда “Грамота“ началника на отбраната – ген. Андрей Боцев награди във Военно окръжие I степен 

София както следва: 

 подполковник Борис Николов – заместник началник на Военно окръжие I степен София; 

 старшина Георги Костов - старши специалист I степен в сектор „ВОКНА” във Военно 

окръжие I степен София; 

 ц. сл. Десислава Павлова - старши експерт в сектор „ВОКНА” във Военно окръжие I степен 

София; 

 ц. сл. Стефан Ганчев - старши експерт в сектор „ВОКНА” във Военно окръжие I степен 

София. 

    С предметна награда на основание чл. 55, ал. 4, чл. 240, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България, във връзка с чл. 125, чл. 126, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България и в изпълнение на т. 6.7.1. от МЗ № ОХ-

1252/07.12.2017 г.               

 „Почетен кортик в луксозна кутия” на Централно 

военно окръжие”, подполковник Стефан Иванов 

КРЪСТЕВ, служител по сигурността на информацията, той 

и началник на отделение „Сигурност на информацията” на 

Централно военно окръжие. За постигнати отлични 

резултати, проявен висок професионализъм и отговорност 

при изпълнение на функционалните си задължения, и по 

повод честване на 50-годишен юбилей. 

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

функционалните си задължения, и по повод 60-годишен юбилей  с предметна награда „Плакет на 

Централно военно окръжие” на поставка : 

 Цивилен служител Дина Велкова БОЯДЖИЕВА, главен технически сътрудник в РКИ на 

Военно окръжие II степен – Бургас 

 Цивилен служител Мария Димитрова БЪЧВАРОВА, главен специалист в сектор „Военен 

отчет, комплектуване, набиране и адаптация” на Военно окръжие II степен - Сливен. 
    Със заповед № КН 272 от 06.12.2019г. на  министъра на отбраната за участие в популяризиране на 
военната служба сред общественоста и привличане на кандидати за военна служба, на основание чл. 31, ал. 
1, чл. 240, ал. 1 и чл. 288 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във връзка с 
чл. 125, чл. 126, т. 2, чл.    132, ал. 1, ал. 2, чл. 133, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България и във връзка с чл. 88, ал. 1, т. 1 от Закона за Държавния служител, 

награждава с „Грамота“ всички участници в кампанията „Бъди войник“ от съответните структури на 
въоръжените сили, както следва: 

 полковник Павлин Георгиев ВЕЛКОВ - заместник-началник на ЦВО; 

 полковник Бисер Георгиев БОГДАНОВ - началник на щаба на ЦВО;  

 подполковник Данаил Атанасов АТАНАСОВ - началник на отделение в ЦВО; 

 майор Валентин Димитров БЛАГОЕВ - старши експерт I степен в ЦВО; 

 майор Йордан Данчев ДАКОВ - старши експерт в ЦВО; 
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 цивилен служител Елена Георгиева БОРИСОВА - главен експерт в ЦВО; 

 капитан I ранг Светослав Маринов ПОПОВ - началник на военно окръжие I степен – 

Варна; 

 подполковник Людмил Иванов МАРИНОВ - заместник-началник на военно окръжие I 

степен - Варна; 

 цивилен служител Красимира Пламенова ГЕЛОВА - старши експерт във военно окръжие - 

Варна; 

 цивилен служител Жулиета Димчева ВЕЛИКОВА - технически изпълнител в във военно 

окръжие - Варна; 

 капитан II ранг Бисер Николаев БОНЕВ - началник на военно окръжие II степен – Добрич; 

 майор Генади Найденов ГЕНОВ - заместник-началник на военно окръжие II степен – 

Добрич; 

 цивилен служител Гинка Банкова ИВАНОВА - експерт във военно окръжие – Добрич; 

 цивилен служител Михаела Йорданова ПЕТРОВА - експерт във военно окръжие – Добрич; 

 цивилен служител Атанас Миланов ЗАХАРИЕВ - експерт в офис за военен отчет в община 

Търговище; 

 цивилен служител Димитър Стоянов ДИМИТРОВ - главен специалист във военно окръжие 

- Добрич; 

 подполковник Георги Богомилов ГЕОРГИЕВ - началник на Военно окръжие II степен - 

Шумен; 

 младши сержант Росен Величков РАЙНОВ - старши специалист в ръководството на военно 

окръжие - Шумен; 

 цивилен служител Пламена Димова ГРУДЕВА - технически изпълнител в офис за военен 

отчет в община Шумен; 

 полковник Иван Георгиев ИВАНОВ - началник на военно окръжие I степен - Плевен; 

 младши сержант Йордан Евгениев ЙОРДАНОВ - старши специалист в ръководството на 

военно окръжие - Плевен; 

 цивилен служител Силвия Тошкова СТЕФАНОВА - старши експерт във военно окръжие – 

Плевен; 

 майор Дамян Николов КУШЕВ - началник на военно окръжие II степен - Видин; 

 цивилен служител Кирил Стоянов КИРИЛОВ - експерт във военно окръжие – Видин; 

 цивилен служител Явор Кръстанов ПОПОВ - експерт във военно окръжие - Видин; 

 подполковник Цоло Йотов ЦОЛОВ - началник на военно окръжие II степен – Враца; 

 цивилен служител Ивайло Златков КОЛЕВ - експерт във военно окръжие - Враца; 

 подполковник Красимир Иванов КОСТОВ - началник на военно окръжие II степен – 

Ловеч; 

 цивилен служител Пенка Николова МОРТЕВА - експерт във военно окръжие – Ловеч; 

 подполковник Илиян Костадинов ИЛИЕВ - началник на военно окръжие II степен – 

Монтана; 

 младши сержант Милена Валентинова СРЕДКОВА - старши специалист в ръководството 

на военно окръжие - Монтана; 

 полковник Лъчезар Михайлов ДЕМИРЕВ - началник на военно окръжие I степен – 

Пловдив; 

 подполковник Евгени Колев ЕНЧЕВ - началник на военно окръжие II степен – Кърджали; 

 майор Златко Здравков ВЕЛЕВ - заместник-началник на Военно окръжие II степен – 

Кърджали; 

 цивилен служител Златка Георгиева НЕДЯЛКОВА - експерт в ръководството на военно 

окръжие - Кърджали; 

 подполковник Петър Иванов ПЕТРОВ - началник на военно окръжие II степен – 

Пазарджик; 

 майор Ивайло Петков ИВАНОВ - заместник-началник на военно окръжие II степен - 

Пазарджик; 

 цивилен служител Цеца Петрова ПЛАЧКОВА-ПОПОВА - експерт в офис за военен отчет в 

общини Панагюрище и Стрелча; 

 подполковник Стефан Иванов ПАСКАЛЕВ - началник на военно окръжие II степен – 

Смолян; 
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 майор Анастас Василев ВЕЛКОВ - заместник-началник на военно окръжие II степен – 

Смолян; 

 цивилен служител Иван Тодоров ВАСИЛЕВ - експерт в офис за военен отчет в общини 

Смолян и Баните; 

 полковник Цанко Бориславов НЕДЕВ - началник на военно окръжие I степен - Русе; 

 подполковник Васил Цветков ПЕТРОВ - заместник-началник на о окръжие I степен - Русе; 

 

 цивилен служител Янка Младенова ПЕТКОВА - старши експерт във военно окръжие - 

Русе; 

 цивилен служител Емил Тодоров ПЕТРОВ - старши експерт във военно окръжие - Русе; 

 майор Веселин Гроздев ТИНКОВ - ВРИД началник на военно окръжие II степен - Велико 

Търново; 

 капитан Деян Димитров ДИМИТРОВ - младши експерт III степен във военно окръжие - 

Велико Търново; 

 цивилен служител Теменужка Калинова АТАНАСОВА - експерт във военно окръжие - 

Велико Търново; 

 майор Георги Христов ГЕОРГИЕВ - заместник-началник на военно окръжие II степен - 

Габрово; 

 цивилен служител Мариана Иванова КОЛЕВА - главен технически сътрудник в РКИ на 

военно окръжие - Габрово; 

 цивилен служител Малина Трифонова ВАСКОВА - експерт във военно окръжие - Габрово; 

 подполковник Деян Спасов ЖЕЛЕВ - началник на военно окръжие II степен - Разград; 

 капитан Пламена Атанасова НИКОЛОВА - младши експерт във военно окръжие – Разград; 

 цивилен служител Цоньо Пенев ЦОНЕВ - експерт във военно окръжие - Разград; 

 майор Здравка Стефанова МИХАЙЛОВА - заместник-началник на военно окръжие II 

степен - Силистра; 

 младши сержант Симеон Петров БЕНОВ - старши специалист II степен в ръководството на 

военно окръжие - Силистра; 

 цивилен служител Владимир Димитров ДОБРЕВ - експерт във военно окръжие – 

Силистра; 

 полковник Венцислав Любенов ВЕНКОВ - началник на военно окръжие I степен – София; 

 майор Дилян Любенов ПЕТРОВ - старши експерт II степен във военно окръжие - София; 

 цивилен служител Ая Ахмед КАЯЛИ - старши експерт във военно окръжие - София; 

 цивилен служител Вяра Трудолюбова ДИМАНОВА - технически изпълнител във военно 

окръжие - София; 

 подполковник Петър Илиев МИТЕВ - началник на военно окръжие II степен - Благоевград; 

 майор Пламен Георгиев ВЕЛЕВ - заместник-началник на военно окръжие II степен - 

Благоевград; 

 цивилен служител Гергана Петрова ЯНЕВА - експерт във военно окръжие - Благоевград; 

 подполковник Димитър Симеонов ДИМИТРОВ - началник на военно окръжие II степен - 

Кюстендил; 

 цивилен служител Иво Крумов КРЪСТЕВ - експерт във военно окръжие - Кюстендил; 

 цивилен служител Любослава Димитрова ГЕОРГИЕВА - експерт във военно окръжие - 

Кюстендил; 

 подполковник Димитър Георгиев МАТЕВ - началник на военно окръжие II степен - 

Перник; 

 майор Виктор Димитров ЯКИМОВ - заместник-началник на военно окръжие II степен - 

Перник; 

 младши сержант Людмил Богомилов КИРИЛОВ - старши специалист II степен във военно 

окръжие - Перник; 

 полковник Валентин Георгиев МИШЕВ - началник на военно окръжие I степен - Стара 

Загора; 

 майор Емилиян Петров ХРИСТОЗОВ - старши експерт II степен във военно окръжие - 

Стара Загора; 

 цивилен служител Станимира Иванова ЛАЗАРОВА - старши експерт във военно окръжие - 

Стара Загора; 
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 цивилен служител Милко Стефанов ПЕТРОВ - старши експерт в ръководството на военно 

окръжие - Стара Загора; 

 майор Йордан Иванов ЙОРДАНОВ - заместник-началник на военно окръжие II степен - 

Бургас; 

 цивилен служител Ангел Кралев ЖЕЛЯЗКОВ - експерт в във военно окръжие - Бургас; 

 цивилен служител Гинка Апостолова ГЕОРГИЕВА - експерт в офис за военен отчет в 

община Бургас; 

 цивилен служител Елена Гюлева КОСТАДИНОВА - експерт във военно окръжие - Сливен; 

 цивилен служител Екатерина Василева ДОНЧЕВА - експерт в офис за военен отчет – 

Сливен; 

 капитан Димитър Иванов ТОПАЛСКИ - младши експерт III степен във военно окръжие - 

Хасково; 

 цивилен служител Светла Василева ТОДОРОВА - експерт във военно окръжие - Хасково; 

 цивилен служител Светослав Стефанов ВАСИЛЕВ - експерт във военно окръжие - 

Хасково; 

 подполковник Валери Пенков ХРИСТОВ - началник на военно окръжие II степен - Ямбол; 

 майор Иван Жеков БЪЧВАРОВ - заместник-началник на военно окръжие II степен - 

Ямбол; 

 капитан Тодор Антонов ДОНЕВ - младши експерт III степен във военно окръжие - Ямбол. 

 


