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   Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                           Брой 12/ 2020г. 

 

 
Шумен 
 

На 23 декември в навечерието на коледно-
новогодишните празници, пакети с хранителни 
продукти, календари и ваучери за храна получиха 
ветераните от област Шумен. В инициативата на 
Военно окръжие – Шумен и Областния съвет на 
СВВБ се включиха Общинските администрации в 
Шумен, Нови пазар, Каспичан, Върбица, Българо-
турска търговско-индустриална камара – Шумен 
и представители на бизнеса в град Шумен.  

С пожелания за крепко здраве и надежда за 

добра 2021 г., служители на ВО-Шумен и представител на ОБСВВБ – Шумен раздадоха 

подаръците на ветераните от областта.  

Към дарителската кампания се присъедини и редник Стефанова /военнослужещ във 

в.ф. 34200  –  Шумен, която връчи на всеки ръчно изработени от нея букети с цветя.  
През последния месец на 2020 г., двама от ветераните от областта бяха рожденици. 

Редник Никола Пенчев от с. Златна нива (общ. Каспичан) навърши 99 години, а редник 
Кирил Лазаров от гр. Шумен  –  98 години. 

 

Силистра 
 

По случай навършване на кръгла годишнина – 50 години и за ползотворно съвместно 

сътрудничество на Военно окръжие II степен – Силистра с Областна администрация 

Силистра, на 16.12.2020 година подполковник Ивайло Александров – началник на Военно 

окръжие II степен - Силистра връчи предметна награда от името на полковник Георги 

Петков – началник на Централно военно окръжие „Юбилеен плакет на Централно военно 

окръжие” на господин Ивелин Статев Иванов – областен управител на област Силистра. 

 

 

Кюстендил 

 

Считано от  01.12.2020 г. със заповед на началника на 

Централно военно окръжие  майор Росен Стоянов Наков е назначен 

на длъжност „Заместник-началник на военно окръжие ІІ степен – 

Кюстендил, той и началник на сектор. Желаем му много лични и 

творчески успехи в предстоящи дейности и инициативи.  

 

 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
 

Връзки с органите на централната и местната власт 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Шумен 

 

На 21 декември към резервистите от състава 

на ВО – Шумен се присъедини лейтенант Георги 

Димитров. Той сключи тригодишен договор за 

служба в доброволния резерв на длъжност „Младши 

експерт III степен”.  

ВО – Шумен посрещна новият си служител с 

пожелания за крепко здраве, ползотворна служба и 

успехи. 

Лейтенант Димитров е завършил НВУ „Васил Левски” специалност „Организация и 

управление на тактически подразделения от артилерията и противовъздушната отбрана с 

гражданска специалност „Компютърни системи и технологии”. 

 

 

          Централно военно окръжие 
 

  В редиците на Централно военно 

окръжие и военните окръжия в страната, 

малко известен факт е, че освен с 

изпълнението на професионалните си 

задължения, военнослужещите и цивилни 

служители допринасят за престижа на 

структурата и със своя талант. 

Хората са най-ценният ресурс за всяка 

организация и институция, от които 

военните окръжия в страната не правят изключение. На всяко работно място, във всеки 

колектив, освен професионални компетенции, умения и навици, хората проявяват 

неподозирани и за тях самите талант и качества в определена социална област. Техните 

постижения и инициативи трябва да бъдат достояние на по-широка аудитория, отразявайки 

гордостта на личния състав към тях.  

Днес бихме желали да ви запознаем с постижението на 

един от нашите служители, в лицето на цивилен служител г-

жа Салина  Жорова Томова. Г-жа Томова е родена в гр. 

Монтана, завършила е магистратура в „УНИБИТ“ – София, 

специалност „Държавност, духовност и лидерство в 

националната сигурност”.  

Като служител безупречно изпълнява служебните си 

задължения и многократно е награждавана от началника на 

Централно военно окръжие. Г-жа Томова участва в 

провежданите държавни военни шампионати и първенства, 

организирани под егидата на Министерството на отбраната 

на Република България.  

На първенството по стрелба с пистолет „Макаров” през 

2019 г. на Софийски гарнизон, в категорията „Индивидуално 

класиране - жени“, цивилен служител г-жа Салина Томова 

печели призът на състезанието – първо място. За своя успех г-жа Томова е наградена от 

Министъра на отбраната на Република България. 

        Творческа дейност на военнослужещи и цивилни служители 

Взаимодействие с военните формирования/структури 
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 Както отбелязва самата победителка …..„и макар с доза неувереност, понякога човек 

трябва да казва „да“, предизвиквайки себе си и да рискува, защото никой не знае какво носи 

в себе си и колко е добър в дадено нещо“.  

Началникът на Централно военно окръжие и целия личен състав, поздравяват за 

пореден път цивилен служител г-жа Салина Томова за постигнатия резултат на 

първенството по стрелба с пистолет „Макаров”, като й пожелават здраве, дръзновение, 

лични и още много професионални успехи, издигащи имиджът на Централно военно 

окръжие и Българската армия.  
 

 

Кюстендил 
 

На 17.12.2020 г., във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил в дистанционна форма се 

проведе обучение, по повод безопасност и здраве през работно време, то беше организирано 

от дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” в 

Министрствтото на отбраната. Обучението се извърши от длъжностно лице Любослава 

Димитрова Георгиева, цивилен служител, експерт в сектор „ВОКНА”. 

           За здравословни и безопасни условия на труд бяха отпуснати финансови средства и с 

тях бяха закупени необходимите материали, за превенция  свързана с епидемичната 

обстановка в страната. 

 

 

Варна 

Във връзка с обявени 30 места за 

военнослужещи, Военно окръжие І степен - Варна 

продължава да приема документи на кандидати и в 

последния ден от срока за подаване. До сега има 

подадени 153 комплекта документи от кандидати. 

Всички документи са обработени от цивилни 

служители Красимира Герова и Жулиета Великова и 

подалите документи кандидати са изпратени на 

медицински прегледи. 

Във връзка с Обнародването на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република 

България изменен и допълнен на 22.12.2020 година, началника на Военно окръжие І степен  

– Варна капитан I ранг Светослав Попов разясни на кандидатите за военна служба  

преимуществата на военната професия. Тези срещи бяха отразени и по (телевизия) БТВ. 

 

 

Кюстендил 
 

Поради епидемиологичната обстановка в страната през месец декември 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.  
 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
 

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 
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Централно военно окръжие 
 

През декември  2020 г., юбилей по повод 50 години има началника на отделение 

„Комуникационно-информационно осигуряване“ в Щаба на Централно военно окръжие – 

подполковник Владимир Любенов Андреев.  

По случаи личния признак и за постигнати отлични резултати при изпълнение на 

функционалните задължения, доказани професионални и личностни качества със заповед на 

Началника на отбраната, подполковник Андреев бе награден с предметна награда „Сувенир 

на военна тематика“ и „Грамота“. 

Подполковник Владимир Андреев е роден в гр. Смолян, завършил е висшето си 

образование през 1994 г. във ВВУАПВО „Панайот Волов“ – Шумен със специалност „Земна 

артилерия и ПТУР”. На служба в Българската армия е от същата година. По време на 

службата си в редовете на Българската армия е изпълнявал служебните си задължения 

професионално, отговорно и всеотдайно. 

В професионалния си път в Българската армия, подполковник Андреев е заемал 

различни длъжности – командир на взвод, помощник началник щаб, командир на батарея, 

командир на рота, комендант, заместник-началник щаб по огнева поддръжка, инструктор, 

той и помощник-командир на група, заместник-командир на дивизион, командир на 

дивизион, началник на щаб на батальон. От 2019 г. подполковник Владимир Андреев е 

началник на отделение „Комуникационно-информационно осигуряване” в щаба на 

Централно военно окръжие. През всичките години на служба, той е награждаван с грамоти, 

награди и отличия, показващи висок боен дух и професионализъм.  

Началникът на Централно военно окръжие и личния състав, поздравяват подполковник 

Владимир Андреев по случай кръглата годишнина, като му желаят здраве, лични и 

творчески успехи в предстоящи дейности и инициативи.  
 

Централно военно окръжие 

През месец декември 2020 г., за проявен висок професионализъм, инициативност и 

отговорност,  постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните 

задължения и по повод „140 години военни окръжие в България”, Началникът на Централно 

военно окръжие награди: 

С предметна награда „Юбилеен плакет „140 години военни окръжия в България”, 

както следва: 

 1. подполковник Милен Димитров Добрев – заместник-началник на щаба на 

Централно военно окръжие; 

 2. подполковник Стефан Иванов Кръстев – служител по сигурността на 

информацията, той и началник на отделение „Сигурност на информацията” в Централно 

военно окръжие; 

 3. подполковник Стефан Цанков Стефанов – началник на отделение „Бойна 

готовност, комплектуване и оповестяване” в щаба на Централно военно окръжие; 

 4. подполковник Александър Иванов Дзипалски – началник на отделение 

„Набиране на кандидати за военна служба и адаптация" в щаба на Централно военно 

окръжие; 

 5.  подполковник Емил Николов Петков  –  началник на отделение „Логистично 

осигуряване” в щаба на Централно военно окръжие; подполковник Алексей Иванов Царков - 

началник на отделение „Планиране, програмиране и бюджет” в щаба на Централно военно 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
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окръжие; 

 6. капитан Светлозар Димитров Фердов – главен юрисконсулт на Централно 

военно окръжие; 

 7.  цивилен служител Антоанета Методиева Томанова – финансов контрольор на 

Централно военно окръжие; цивилен служител Станислава Димитрова Петрова – главен 

експерт в сектор „Човешки ресурси” в щаба на Централно военно окръжие; 

 8. капитан Станимир Василев Димитров – администратор I степен в отделение 

„Комуникационно-информационно осигуряване” в щаба на Централно военно окръжие; 

 9. цивилен служител Нели Стойчева Стоева - началник на сектор„Финанси” на 

Централно военно окръжие; цивилен служител Елена Недялкова Атанасова – главен 

счетоводител, бюджетен в сектор„Финанси” на Централно военно окръжие; 

 10. цивилен служител Мария Борисова Аврамова – старши експерт в сектор 

„Човешки ресурси” в щаба на Централно военно окръжие; 

 11. цивилен служител Румен Георгиев Асенов – главен експерт в отделение „Бойна 

готовност, комплектуване и оповестяване” в щаба на Централно военно окръжие; 

 12. цивилен служител Николай Александров Николов – главен експерт в 

отделение„Логистично осигуряване” в щаба на Централно военно окръжие; 

 13. цивилен служител Ивайло Велков Иванов – старши юрисконсулт на Централно 

военно окръжие. 

Както и за проявен висок професионализъм, инициативност и отговорност при 

изпълнение на поставените задачи и по повод „140 години военни окръжие в България” 

Началникът на Централно военно окръжие награди с предметна награда „Цветен 

телевизор”, личният състав на Военно окръжие II степен – Монтана;  Военно окръжие II 

степен – Добрич и Военно окръжие II степен – Кърджали. 
 

 Сливен 

На 30.12.2020 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Сливен връчи Юбилейна 

грамота „140 години военни окръжия в България” на ц.сл. Екатерина Дончева – Експерт                         

в Офис за военен отчет в община Котел за отлично изпълнение на задълженията по отчета                                   

на запасните. 

Мероприятието беше проведено при спазване на всички противоепидемични мерки                                    

във връзка с разпространението на инфекцията от „Коронавирус – COVID-19”. 
 

Разград 
 

В изпълнение на заповед на началника на Централно военно окръжие относно 

награждаване на български граждани, на 15.12.2020г. началника на Военно окръжие II 

степен – Разград връчи юбилейни грамоти на заслужили и доказали се с професионализма 

си бивши началници и офицери служили в различни периоди във Военно окръжие II степен 

– Разград. 

За издигане на авторитета и престижа на Българската армия и военните окръжия в 

страната и по повод „140 години военни окръжия в България”, за приноса си в изграждането 

и развитието на Военно окръжие II степен – Разград са наградени о.з. полковник Огнян 

Кирилов, о.з. полковник Илия Илиев и о.з. подполковник Димитър Банчев. 

Мероприятието се проведе в работния кабинет на началника на Военно окръжие ІІ 

степен – Разград подполковник Диян Желев. 
 


