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  Електронно издание на Централно военно окръжие       Брой 01/ 2020 г. 
 

 

 
 

Долна Митрополия 

На 20.01.2020 г. се състоя тържествена церемония по случай 

откриване на ВВВУ ”Георги Бенковски” в гр. Долна Митрополия. 
Почетен гост беше възпитаникът на училището, президентът на Р. 

България г-н Румен Радев, приветстван от началника на ВВВУ 

„Георги Бенковски“, бригаден генерал Юлиян Радойски. На 
церемонията присъстваха вицепремиерът и министър на отбраната г-н 

Красимир Каракачанов, заместник-началникът на отбраната генерал-

лейтенант Димитър Илиев, председателя на Комисията по отбрана в 
Народното събрание генерал Константин Попов, народни 

представители, областния управител г-н Мирослав Петров, кметът на 
Община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска и кметът на Община 
Плевен г-н Георг Спартански, командири на военни формирования и 

членове на военно-родолюбиви организации, и др.  

Ритуалът по връчване на бойното знаме включваше традиция, датираща от 1937г., въведена от цар Борис III 
- на новото войсково знаме да бъдат забити златни пирони на дръжката, олицетворяващи началото и 

ангажираността към рода войска. Тази традиция бе спазена от министър Красимир Каракачанов, след което 
той връчи знамето на бригаден генерал Юлиян Радойски. Отслужен бе и водосвет за здравето и 

благополучието на личния състав и за бъдещите успехи на Училището. 

Слово произнесе и президентът г-н Румен Радев: „..Днешното събитие не е просто инвестиция в 
нашето бъдеще. То е морален акт на възстановяване на гордия български авиационен дух и достойнство. То 
е действие, което дължахме на вековната ни авиация, на поколенията преподаватели, летци и авиационни 

специалисти. На нашите учители с побелели коси, които отдадоха младостта и силите си на българската 
авиация….“. Министърът на отбраната г-н Красимир Каракачанов отбеляза, „...за мен е чест да бъда в този 

ден, тук с вас когато възстановяваме една несправедливост. Защото в българската история има политици, 

които взимат мъдри решения, има такива, които взимат глупави решения. Едно от тези решение бе 
закриването през 2002 г. на ВВВУ в Долна Митрополия“….. В този дух Зам.-началникът на отбраната, 
генерал-лейтенант Димитър Илиев също сподели своето виждане - „…..вярвам, че възстановяването на 
Висшето военновъздушно училище ще отговори на обществените очаквания и ще способства за възвръщане 
на високия престиж на кадрите на Военновъздушните сили..“. Той подчерта значението на личния състав, 
който ще ръководи процесите по развитие на въоръжените сили, ще управлява новата техника и ще 
отговаря за нейната поддръжка. 

За бъдещето на ВВВУ „Георги Бенковски“, говори в словото си началникът на Училището бригаден 

генерал Юлиян Радойски: „Започваме нов етап от развитието на ВВВУ с устрем и вдъхновение. Пътят е 
труден, но се изисква възстановяване на инфраструктурата, разкриване на атрактивни специалности, на 
професионален сержантски колеж, създаване на иновативни центрове за изследователска дейност, 
подготовка за обучение и експлоатация на новия самолет F-16, привличане на български и чуждестранни 

инвеститори и студенти. Резултатът – готовност за равноправно участие в интегрираното обучение на кадри 

за ВВС и гражданската авиация на страните - членки на НАТО“. 

Официалното откриване на ВВВУ „Георги Бенковски“ завърши с  изпълнението на химна на 
Република България от представителния духов оркестър на ВВС и с преминаването в тържествен марш на 
блоковете. 
 

 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Търговище 

29 януари 1878 г. е значима дата в историята на гр. Търговище, 
която ни напомня да не губим идентичността си, да пазим родовите 
памет и традиции, на които се крепи и просперитетът на местната ни 

общност" –  това бе част от приветствието на кмета на Търговище д-р 

Дарин Димитров по повод честването на 142 години от Освобождението 

на Търговище днес.  
Сред традиционното общоградско шествие до паметника на ген. 

Казимир Ернрот и Морената, се включиха началникът на Военно 
окръжие – Търговище подполковник Мирчо Добрев и част от личния 
състав на окръжието. Празника уважи и началникът на Военно окръжие 
– Шумен подполковник Георги Георгиев.  
Бяха положени венци и цветя в знак на признателност пред паметника на ген. Казимир Ернрот и Морената 
от името на представителите на общинската и областната администрации, вицепремиера и министър на 
отбраната Красимир Каракачанов, Военно окръжие – Търговище, Военно окръжие – Шумен, евродепутати, 

политически партии, институции и граждани. Сред официалните гости бе генералният консул на Руската 
Федерация в Русе Андрей Громов. 
 

Разград 

На 28.01.2020 г. град Разград отбеляза 142 години от 
освобождението на града от Османско владичество. Официален гост на 
тържествата по повод празника на града бе Президентът на Република 
България и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили  Румен 

Радев.  
На площад „Възраждане” се проведе тържествен ритуал по 

полагане на венци пред Мавзолей – Костница на загиналите руски 

войни и български опълченци в Руско – Турската война 1877 г. – 1878 г. 
и паметника на загиналите разградчани във войните през ХХ век, с 
участието на военнослужещи от военно формирование 34200 – Шумен, 

военно формирование 54060 – Шумен и Военния духов оркестър на 
НВУ „Васил Левски”. 

 На мероприятието присъстваха началникът на НВУ „Васил Левски”, полковник Иван Маламов, 
началникът на гарнизон Шумен полковник Добромир Добрев, деканът на факултет „Артилерия, ПВО и 

КИС” – Шумен полковник Дилян Димитров, командирът на военно формирование 54060 – Шумен 

подполковник Митко Митев и началникът на Военно окръжие II степен – Разград подполковник Диян 

Желев. 
Всички военнослужещи и цивилни служители от Военно окръжие II степен – Разград взеха участие в 

тържествата по случай празника на град Разград.  

 

Ямбол  

На 17.01.2020 г. град Ямбол отбеляза 142 години от Освобождението си от османско владичество. 

Церемонията се състоя пред паметната плоча на мястото, където през 1878 г. са посрещнати руските 
войници от 23-ти Донско-казашки полк. Тържеството беше предшествано от изпълнения на патриотични 

мелодии и маршове на Духов оркестър при Народно читалище „Съгласие – 1862“ и песни в изпълнение на 
Вокална група „Пятница 13“ при Народно читалище „Зора – 1945“. Тържественият ритуал започна със 
слово на кмета на гр. Ямбол г-н Валентин Ревански, отслужване на благодарствен молебен и поднасяне на 
венци и цветя на признателност. Честването продължи с шествие по централните улици на града до 

Паметника на героите, загинали за националното ни освобождение. В церемонията участваха подполковник 
Валери Христов – началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, възстановчици от клубовете „Традиция“ 

в Ямбол и Нова Загора и много граждани. 

 

София  

          На  23.01.2020 г.,  във връзка с честване на 130 години от създаването на първата мобилизационна 
структура (мобилизационно отделение в структурата на Генералния щаб ) в Република България и с цел 

повишаване на физическата издръжливост и усъвършенстване на двигателните навици на личния състав по 

маршрута:  гр. София - гр. Перник - Гигински манастир, беше проведен пеши марш от военнослужещи и 

цивилни служители с ръководител полковник Павлин Георгиев Велков, заместник-началник на Централно 
военно окръжие. 
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Шумен 

На 23.01.2020 г. командири, служители от звената за управление на човешките ресурси във военни 

формирования в гарнизон Шумен и бивши служители на Военно окръжие – Шумен отпразнуваха 130 години 

от създаването на отделение „Мобилизационно” в Генералния щаб. Подполковник о.з. Петьо Петров – 

началник на ВО-Шумен за времето от октомври 2007 г. до септември 2015 г., получи книгата „История на 
военните окръжия в България”, подарък от началника на Централно военно окръжие. 
 

 

 
 

Велико Търново   

 На  07.01.2020 г. ВРИД, началникът на Военно окръжие II степен - 

Велико Търново, майор Веселин Тинков, капитан  Деян Димитров и младши 

сержант Иван  Иванов присъстваха на традиционния тържествен ритуал за 
освещаване на бойните знамена по случай Богоявление. На площада пред 

хълм „Царевец”, строят на военнослужещите от НВУ “Васил Левски” беше 
поздравен от полковник Иван Маламов – началник на НВУ. Присъстваха 
представители на военно-патриотични съюзи, граждани и гости на 
старопрестолния град, които след словото на кмета на града, инж. д-р Даниел 

Панов се отправиха към Владишкия мост, откъдето наблюдаваха ритуала по изваждане на свещения кръст 
от водите на река Янтра.  
 

 

„Св.Св.Кирил и Методий” в Ловеч беше отслужен Велик водосвет и бяха 
осветени бойните знамена. Военно окръжие II степен-Ловеч беше 
представено от началника и заместник-началника на окръжието, които бяха 
сред почетните гости, а в ритуала участваха военнослужещи от военно 
формирование 24430-Троян, военно формирование 24480-Ловеч, както и 

представители на Национално дружество „Традиция”.  

  

 

Ямбол 
По случай Богоявление (Йордановден), подполковник Валери 

Христов – началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, командири 

на военни формирования, общински съветници, представители на 
държавни институции, патриотични организации и граждани 

присъстваха на празника. Негово Високопреподобие архимандрит 
Димитрий благослови представителните военни части от Гарнизон 

Ямбол, като церемонията започна пред православен храм „Свети 

Николай Чудотворец“ с водосвет за успехите на Българската армия и 

нейните бойни знамена. На празника присъстваха кметът на Община 
Ямбол г-н Валентин Ревански,  областният управител г-н Димитър 

Иванов, полковник Милен Димитров - командир на гарнизон Ямбол, старши комисар Калоян Милтенов - 
директор на Областна дирекция на МВР. След водосвета литийното шествие тръгна към моста на река 
Тунджа, а на брега се състоя ритуалът по хвърляне и изваждане на Светия кръст от реката. Единадесет 
кандидата пренебрегнаха силния вятър и ниските температури и се гмурнаха във водата, а 27-годишният 
Калоян Николаев Ников от Ямбол беше най-бърз и извади Светия кръст, хвърлен от архимандрит 
Димитрий. 

 

 

 

 

 

Национални и регионални празници 

Ловеч 
По случай Богоявление (Йордановден), пред катедрален храм 
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Благоевград 

 На 06.01.2020 г. бойното знаме на Бригадно командване 26400 - 

Благоевград бе осветено от свещеници от Неврокопската митрополия. 

На тържествения водосвет присъства кметът на община Благоевград 

инж. Румен Томов, областният управител Бисер Михайлов и други 

представители на местната власт, на политически партии, 

образователни и културни институции и стотици граждани. 

 След като знамето бе осветено, военнослужещите, заедно с официалните лица и гражданите, се 
отправиха към площад „Народни будители”, за да поднесат цветя и венци пред паметника на Христо Ботев 
по повод 172 години от рождението на революционера. 
 

 

Сливен 

           По случай Богоявление (Йордановден), целия личен състав на 
Военно окръжие – Сливен присъства на празника на 06.01.2020 г., осветен с 
Василева Света литургия в храм „Света София”. Пред паметника „Панайот 
Хитов”, отец Силвестър извърши ритуал по освещаване на бойните 
знамена на военно формирование 22220. Почетни гости на церемонията 
бяха кметът на града, г-н Стефан Радев, областният управител г-н Чавдар 

Божурски, народният представител г-н Кольо Милев, председателят на 
Общинския съвет г-н Димитър Митев, началникът на Военно окръжие – 

Сливен, военнослужещи, граждани и гости на града. На площад „Панайот 
Хитов” започна литийно шествие, завършило до моста на река Новоселска, 

където отец Силвестър отслужи Богоявленски водосвет. Кулминацията на празника се състоя в спасяването 
на Светия кръст с традиционно „мъжко хоро“ в ледените води на реката. 
 

Шумен 

         По традиция на 06.01.2020 г. бяха осветени бойните знамена и светини в гр. Шумен. Празничният 
водосвет бе отслужен от свещеноиконом Красимир Капитанов, който освети знамената на 7-ми Преславски 

полк, на База за съхранение на техника и подготовка на резервисти, на учебна база „Панайот Волов” и 

клубното знаме на сдружение „Жива история”. 

 Ритуалът се състоя пред сградата на Общината. В церемонията участваха представителни роти от 
военните формирования 34200 и 54060 в Шумен.  

Богоявление в Шумен продължи с ритуал по освещаване на водата и хвърляне на Светия кръст във 
водите на Шуменското езеро. 24-годишният Симеон Димитров от гр. Казанлък, курсант във факултет 
„Артилерия, ПВО и КИС”, извади кръста. В студените води на езерото скочиха 19 млади мъже. 
 

 

 
 

Добрич 

Обсъдени бяха въпроси относно възможността за организация и провеждането на събитията 
включени в националната кампания ,,Бъди войник” на територията на град Генерал Тошево през месец 

октомври. 

 

 

 

Връзки с органите на централната и местната власт 
 

На ритуалът, които се състоя на площад „Македония“ присъства 
Началникът на Военно окръжие – подполковник Петър Митев, 
заместник-началникът на окръжието – майор Пламен Велев и 

служителите от окръжието. 

На 27.01.2020 г. началникът на Военно окръжие II степен - Добрич капитан II ранг Бисер Бонев 
проведе среща с кмета на община Генерал Тошево господин Валентин Димитров. На срещата присъстваха 
заместник-началникът на Военно окръжие II степен – Добрич, той и началник на сектор майор Генади Генов
 и експертът в офис за военен отчет в общината ц.сл. Митко Митков.  
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Шумен 

  През месец януари ветеранът от Втората световна война к-н Борис 
Павлов навърши 98 години. С благодарност за изпълнения воински дълг,  
служители на Военно окръжие – Шумен, го посетиха в дома му и му връчиха 
поздравителни адреси и подаръци.  

Капитан Борис Павлов е бил участник в първата фаза на Втората световна 
война в периода от 24 септември 1944 г. до 31 декември 1944 г. като командир 
на минохвъргачен взвод.  

Юрист е по образование, краевед, поет, журналист, стенограф, спортист, 
по негови стихове има написани песни. За общественият му принос през годините, от 2006 г. Борис Павлов 
е почетен гражданин на гр. Шумен. 

 

Благоевград 

 

 

 

Силистра 

           През месец януари 2020 година  началникът на Военно окръжие II  
степен - Силистра подполковник Ивайло Александров заедно със 
служители от окръжието проведоха срещи с  кметовете на общините – 

Силистра (снимка), Тутракан, Дулово и Алфатар. Това са първите им 

срещи в новата календарна година. Теми на разговор бяха предстоящите 
съвместни инициативи, сътрудничество и организирането и провеждането 
на събития с участието на  институциите. 
 

 
 

Шумен 

          На 07.01.2020 г. служители на Военно окръжие – Шумен присъстваха 
на ритуала военна клетва на ново постъпили военнослужещи в 29-и 

механизиран батальон – Шумен. Началникът на ВО-Шумен пожела на 
младите войници здраве, бързо усвояване на военната професия и 

съхранение на традициите на 7-ми пехотен Преславски полк. 
 

 

 

 
 

Бургас 

На 23.01.2020 г. във Военно окръжие II степен – Бургас,  беше 
връчена от началникът на военното окръжие книга „История на 
военните окръжия в България” на о.з. полковник Йордан Симеонов 
Иванов – началник на Военен отдел, гр. Айтос през 1989 година. 
Почитането е по случай 130 г. от създаването на първото отделение за 
мобилизационна работа. Датата 23 януари, дълги години се чества като 

празник на мобилизационните органи. 

 

 

 

 

Взаимодействие с военните формирования/структури 
 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
 

     На 27.01.2020 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Благоевград
 подполковник Петър Митев връчи награди от Министъра на отбраната, от 
председателя на СВВБ доц. д-р Иван Сечанов и от председателя на Областната 
организация на СВВБ Елена Икономова, на ветеранът от Втората световна война 
Димитър Михайлов, по повод навършването на 100 години. 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  6  

Благоевград 

На 22.01.2020 година подполковник Петър Митев – Началник на Военно окръжие ІІ степен – 

 

 
 

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

 

 

 
 

Русе 
 

На 09.01.1881 г. в гр. Русе е открита Морска машинна школа за 
подготовка на машинисти и огняри за новосъздадената „Дунавска военна 
флотилия”. Това е първото техническо учебно заведение в България. 

На 09.01.2020г. гражданите на Русе тържествено отбелязаха 139-тата 
годишнина от формирането на морското образование в България. 

На тържеството присъстваха подполковник Васил Петров – 

заместник-началник на Военно окръжие – Русе, капитан І ранг о.з. Георги 

Методиев – председател на клуб „Военни моряци” към Софийската 
организация на СОСЗР, Валентин Колев – заместник областен управител на 
област Русе, Пенчо Милков – кмет на община Русе, представители на 

държавни и местни организации, свързани с река Дунав и плавателната дейност. 
Събитието завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на първия командващ 

Българския военен флот и основател на Морското училище капитан-лейтенант Александър Конкевич. 

 

Ямбол 
 На 07.01.2020 г. във военно формирование 26030 – Безмер, тържествено се откри подготовката за 

настоящата година. Мероприятието започна с посрещане на бойното знаме и приемане на строя от 
командира на базата – полковник Милен Димитров. В словото си той поздрави личния състав, благодари за 
всеотдайността и отговорността, с които военнослужещите и цивилните служители изпълняват поставените 
задачи. Гости на откриването бяха длъжностни лица от община Тунджа и подполковник Валери Христов – 

началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол. 

 
 

 
 

Ловеч 

На 29.01.2020 г. и 30.01.2020 г. в област Ловеч бяха проведени срещи на представители от НВУ 

“Васил Левски” с ученици от 11 и 12 клас на средни училища от Ловеч и Троян. Акцент на срещите беше 
предимствата,  което дава Висшето военно образование, както и реда и условията за кандидатстване в НВУ.  

 

 

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  
 

Благоевград и майор Пламен Велев, заместник-началник на военното окръжие, той и началник на сектор, 
присъстваха на отчетно годишно събрание на Общинската организация на съюза на офицерите и 

сержантите от запаса, с председател офицер от резерва подполковник Иван Петров. Събранието се проведе 
във Военен клуб – Благоевград. 
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Велико Търново 

 През месец Януари продължи дейността по привличането на кандидати за курсанти във Висшите 
военни училища. В периода 21.01.2020 г. – 22.01.2020 г. се проведе кандидат – курсантска и студентска 
кампания на НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново.  

 

Кюстендил 

През месец Януари служителите от Военно окръжие ІІ степен - Кюстендил продължиха дейността по 
привличането на кандидати за военна служба. Под мотото „Аз направих своя избор! А ти?, с цел 
популяризирането на военната професия,  представители на НВУ “Васил Левски” представиха лекция в 
шест училища от гр. Кюстендил.  

 
Добрич 

На 27.01.2020 г. началникът на Военно окръжие II степен - Добрич капитан II ранг Бисер Бонев 

Обсъдени бяха въпроси относно възможността за организация и провеждането на събитията 
включени в националната кампания ,,Бъди войник” на територията на град Генерал Тошево през месец 

октомври. 

 
 

 
 

 

Кюстендил 

            На 31.01.2020 г. представители от Военно окръжие ІІ степен - Кюстендил взеха участие в 
мобилизационна тренировка на ОД на МВР – гр. Кюстендил. 

 

Велико Търново 

На  20.01.2020г. капитан Деян Димитров  – младши експерт в сектор “Военен отчет, комплектуване, 
набиране и адаптация”  във Военно окръжие II степен - Велико Търново проведе последното занятие по 
отбрана на страната за първия учебен срок с учениците от 9 клас в СУ “Климент Охридски”  в с. Камен, 

област Велико Търново. От директора, както и от класния ръководител е изразено положително мнение за 
проведените  теми при подготовката на българските граждани за защита на Отечеството и очакване през 
втория срок занятията да продължат с учениците от 10 клас на училището.  
 

 

 

 
 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
 

проведе среща с кмета на община Генерал Тошево господин Валентин Димитров. На срещата присъстваха 
заместник-началника на Военно окръжие II степен – Добрич, той и началник на сектор майор Генади Генов 
и експертът в офис за военен отчет в общината ц.сл. Митко Митков.  


