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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                               Брой 6/ 2019 г. 
 

 

 
По случай Деня на Ботев и загиналите за свободата на България на 2 юни в цялата страна и във 
военните окръжия имаше тържествени чествания за празника.  
Ямбол 
На Свети Дух - 17 юни официалното честване на деня на град Ямбол по традиция започна с 
отслужването на празнична света литургия в най-стария храм в града „Света Троица“ в квартал 
„Каргон“. Лично Негово Високопреосвещенство Сливенският Митрополит Йоникий в съслужение с 
ямболски свещеници отслужи литургията и благослови Ямбол и неговите граждани. В центъра на 
Ямбол духовият оркестър към НЧ „Съгласие 1982” даде началото на празника, след което започна и 
официалната церемония пред сградата на общината с тържественото издигане на знамената на 
Република България, община Ямбол и Европейския съюз пред тържествено строените представители 
блокове от военни формирования от ямболския гарнизон. Гости на празника бяха народните 
представители Юлиян Папашимов, Кристиан Вигенин, Николай Пенев, общински съветници, 
подполковник Валери Христов – началник на Военно окръжие ІІ степен - Ямбол, патриотични 
организации и официални лица. 

 
8-ма годишнина от създаването на Централно военно окръжие 

На  01.07.2019 г . Централно военно окръжие отпразнува своята 8-ма годишнина. В обновената зала на 1 
етаж в сградата на ул.”Георги Бенковски” №12 присъстваха всички 
служители, някои от които, като Ани Иванова, Искра Видинова, 
Станислава Георгиева, Нели Стоева и други  са в структурата  от самото й 
създаване през 2011г. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-

318/27.05.2011 г. започва да функционира Централно военно окръжие  на 
пряко подчинение на министъра на отбраната. Днес то включва в своя 
състав 27 военни окръжия в страната. Идеята за създаване на новата 
структура тогава е да се обедини дейността на съществуващото дотогава 
Столично военно окръжие и военните окръжия в страната, които се 
намират на подчинение в Щаба по осигуряване и поддръжка към МО.  

Централно военно окръжие съвместно с подчинените военни окръжия и 
областни военни отдели отговорно реализира функциите и задачите на 
структурата, която през последните 

години се утвърди като авторитетен фактор в системата на 
въоръжените сили, осигурявайки комплектуването им със запасни и 
техника, с необходимия ресурс, който да изпълнява задачите в 
условията на динамично променяща се среда за сигурност. 
Началника на Централно военно окръжие полковник Георги Петков 
поздрави военнослужещите и цивилните служители на Централно 
военно окръжие във връзка със  8-ма годишнина от създаването на 
Централно военно окръжие и естествено за рождения ден на 

Важни събития и годишнини  

Национални и регионални празници 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Централно военно окръжие имаше вкусна шоколадова торта, с която колектива се почерпи за празника.   

Полковник Павлин Велков-заместник-началник на Централно военно окръжие и подполковник Бисер 
Богданов – ВРИД Началник на Щаба на Централно военно окръжие  също поздравиха служителите по 
случай празника. Бяха прочетени получени поздравителни адреси. 

 
Шумен 
На 19 юни в гр. Велики Преслав се проведе практическо занятие между Общинска администрация – 

Велики Преслав и офиса за 
военен отчет в общината 
относно взаимодействието по 
оповестяване и доставяне на 
запасни и техника – запас. 
Занятието беше организирано 
от майор Ив. Бозов, като 
участие взеха д-р Александър 
Горчев - кмет на гр. Велики 
Преслав, кметове на населени 
места в общината, Иван 

Иванов - специалист по отбранително-мобилизационна подготовка и личния състав на секциите за 
оповестяване и извозване. 
Създадената условна обстановка включваше отработване на въпроси относно  формиране на групата за 
оповестяване и доставяне на запас в общината, организация дейността на секцията за оповестяване и 
подготовка на документи в секцията за извозване. Особено внимание беше обърнато на ролята на 
оповестителите в различни ситуации и възможните изходи от тях.   

Габрово 
На 27 юни 2019г., община Габрово, в партньорство с образователните институции и бизнеса в града, 

организира интригуващо и полезно събитие, на което се 
срещнаха образование и кариера. На събитието под надслов 
„Моделирай бъдещето си” на площад „Възраждане” в Габрово 

бяха поканени учащи, търсещи работа, работещи, творящи – да 
се включат в срещата, да споделят опит, да създадат нови 
контакти, да научат повече за образованието по професии и 
успешно кариерно развитие. Военно окръжие – Габрово, като 
институция, ангажирана с военното образование, се включи в 
импровизираната младежка борса, в качеството на партньор на 

екипа на СУ „Райчо Каролев” - Габрово. През годините немалка част от кандидатите за курсанти са 
именно ученици от профилираната спортна паралелка на училището. Заместник-началникът на 
окръжието майор Георги Георгиев, запозна младите хора, както с възможностите за кариерна 
реализация при получаване на военно образование като офицери, така и с възможностите за 
реализиране във военната професия като професионални войници. 
Търговище 

На 27.06.2019 г., в Пресцентъра на Областна администрация – 

Търговище, началникът на Военно окръжие ІІ степен – Търговище 
подполковник Мирчо Добрев участва в първото за годината 
заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, 
което бе председателствано от областния управител г-н Митко 
Стайков. На кръглата маса изразиха мнение и представители на 
ръководствата на петте общини в областта, служители по 
отбранително-мобилизационна подготовка, членове на Областния 
съвет за намаляване на риска от бедствия, както и ръководители на 
териториални структури, имащи отношение и задължения за 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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осигуряване на обществения ред. Повод за свикването на заседанието е усложнената метеорологична 
обстановка през последния месец, състоянието на язовирите, реките и деретата, както и предприетите 
мерки за намаляване вредното въздействие на водите, вследствие на проливните дъждове.  
На заседанието бяха представени общинските плановете за защита при бедствия на общините 
Търговище, Попово и Омуртаг. Обсъдени бяха адекватни мерки за управление и минимизиране на 
рисковете от бедствия в областта.  

 
Ловеч 
На 6 юни 2019 г. се проведе областно събрание на  Съюза на ветераните от войните в България –Ловеч. 

Председателят на Областния съвет, Георги Тотев запозна ветераните от Ловеч, Троян, Тетевен, Угърчин 
и Летница с материалите за предстоящия 11 конгрес на Съюза на ветераните от войните в България. На 
събранието като гост бе поканен майор Красимир Костов-заместник-началник на Военно окръжие II 

степен-Ловеч, той и началник на сектор, който с цел популяризиране, представи информация за 
дейностите на  Военно окръжие II степен-Ловеч по набирането на кандидати за военна служба и служба 
в доброволния резерв.  

 
Централно военно окръжие 
На основание за Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и заповед на 
министъра на отбраната № КВ-322/18.06-2019г. подполковник Бисер Георгиев Богданов, заместник-

началник на щаба на Централно военно окръжие беше назначен за временно изпълняващ задълженията 
на вакантната длъжност „Началник на щаба на Централно военно окръжие” до назначаване на титуляр 
на длъжността, за срок не по-дълъг от една година.  
На основание Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и заповед на Началника 
на Централно военно окръжие №З-ЛС-41/14.06.2019г. считано от 15.06.2019г., във връзка с изтичане на 
срока на договор беше освободен от длъжност, от служба в доброволния резерв и зачислен в запаса 
капитан Радостин Петков Русинов, младши експерт III степен във Военно окръжие  II степен-Бургас. 
На основание Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и заповед на Началника 
на Централно военно окръжие №З-ЛС-39/07.06.2019г. считано от 30.06.2019г., във връзка с изтичане на 
срока на договор беше освободен от длъжност, от служба в доброволния резерв и зачислен в запаса 
капитан Анатолий Димитров Ангелов, младши експерт III степен във Военно окръжие  II степен-

Монтана. 
На основание Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и заповед на министъра 

№КВ-309/11.06.2019г. майор Любомир Станев Колев беше преназначен от длъжност „заместник-

началник на военно окръжие II степен” - Търговище на длъжност „главен експерт” в отдел „Бойна 
готовност и мобилизационно развръщане” на дирекция „Операции и подготовка” в Щаба на отбраната-

МО.    
Капитан Станимир Василев Димитров на основание заповед  на министъра 
на отбраната № КВ-305/10.06.2019г. беше приет на военна служба и 
назначен на длъжност „Администратор I степен в отделение 
„Комуникационно-информационно осигуряване” в Централно военно 
окръжие. Военнослужещият встъпи в изпълнение на служебните си 
задължения на 14.06.2019г.  
На основание Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България (когато трудовото правоотношение е възникнало, след като 
работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст) на цивилен служител Гергана Янкова 
Христозова, „технически изпълнител” в Централно военно окръжие, беше  
прекратено трудовото правоотношение.  Тя е съставител на книгата – албум 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 

 

Сътрудничество с военно патриотични съюзи и организации 
в областта на сигурността и отбраната 
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„История на военните окръжия в България (1880г. - 2018г” с рецензенти: 
полковник Георги Кирилов Петков – началник на Централно военно 
окръжие и началниците на военни окръжия. Идеята за написването на тази 
книга е била възникнала със самото създаване на Централно военно окръжие 
през 2011г., като ръководството на Централно военно окръжие е разбирало 
важността на написването на история на военните окръжия, защото това е 
свързано с патриотичното възпитание на днешното младо поколение, с 
поддържане на историческата памет, която е в основата на етническото 
самосъзнание на поколения българи, които ще ни наследят. Книгата излиза в 
годината, в която се чества 140-та юбилейна годишнина от създаването на 
Българската армия и е принос към военната история на българската нация. 
Книгата-албум е посветена на всички, които са дали и дават своя принос за развитието на Българската 
армия.       

 
Габрово 
За времето от 17.06.2019г. до 20.06.2019г., цивилен служител Янко Тодоров Гешков, главен специалист 
в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ степен - Габрово, 
завърши успешно курс „Работа с модули „Отчет на ресурсите от резерва” и „Кандидати” във Военна 
академия “Георги С. Раковски”. 

 
Централно военно окръжие 

На 28.06.2019г. във вестник „Българска армия”  брой  26, стр. 9 

www.armymedya.bg беше публикувано приветствие на началника на 
Централно военно окръжие, по случай осмата годишнина от създаването на 

Централно военно 
окръжие – 01.07.2019г. 
За повече информация 
кликнете  ТУК 

 

На 30.06.2019г. във онлайн издание на вестник за войската и народа „Отбрана.com” беше публикувано 
„Приветствие на началника на Централно военно окръжие, по случай осмата годишнина от създаването 
на Централно военно окръжие – 01.07.2019г. За повече информация кликнете  ТУК 

 

 

 

 

 

 

В сайта на Централно военно окръжие  

http://www.comd.bg беше публикуван поздравителен 
адрес от началника на Централно военно окръжие по 
случай 01 юли – ден на създаването на Централно 
военно окръжие.   

  

 

 

 

Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и на 
военните окръжия в медиите  

 

Обучения и стажове 

 

https://www.armymedia.bg/archives/155564
http://otbrana.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_12770
http://www.comd.bg/
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Национална кампания „Бъди войник“ 

Монтана 
На 4 юни, вторник, от 16.00 часа, на площад „Жеравица“ в град Монтана се проведе информационната 
кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник“. Бяха 
обособени щандове с информационни материали на Централно 
военно окръжие,  Сухопътни войски, Военноморски сили, 
Военновъздушните сили,  Сили за специални операции, 
Национална гвардейска част и Служба „Военна полиция“. На 
кампанията „Бъди войник“ в Монтана присъстваха командирът на 
Силите за специални операции бригаден генерал Явор Матеев и 
заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал 
Валери Цолов. Събитието отразиха Областния управител със 
своите заместници, заместник кмета на Община Монтана, както и няколко кмета на по – малки общини 
от областта. Присъстващите на събитието задаваха своите въпроси за военната професия директно на 

хората в униформа, а от представителите на Централно военно 
окръжие се информираха за текущите конкурси за длъжности във 
Въоръжените сили. Статичен показ на техника и въоръжение 
направиха военнослужещи от военното формирование 54 990 във 
Враца. Военнослужещите от Силите за специални операции 
демонстрираха способности като: прочистване на сграда с 
елиминиране на терористи, стрелба с маркиращи боеприпаси, 
алпийски техники, военни ръкопашни техники. Присъстващите 
имаха възможността да разгледат част от екипировката, използвана 

от Специалните сили (леко стрелково въоръжение, парашутно-десантно и алпийско имущество и др.). 
Демонстрациите бяха  прекъснати от проливен дъжд, но хората изчакаха бурята да отмине и се събраха 
отново, за да присъстват на концерта на Представителния ансамбъл на въоръжените сили, духовия 
оркестър на Сухопътните войски, изпълнителите Гуна Иванова, Росица Кирилова, формация „Армейска 
песен“, танцова формация „Алгара“, фолклорна формация „Ладена“. В него  участваха и деца от 
мажоретен състав на град Монтана, клуб по спортни танци „Астра“ и танцов ансамбъл „Младост“.  

Кюстендил 
На 06.06. 2019 г. в Кюстендил се проведе поредното събитие от кампанията 
„Бъди войник“ на Министерство на отбраната. Ученици и стотици  млади 
хора посетиха събитието. От 16:00 часа гражданите на областния град имаха 
възможността да се докоснат до военна техника, въоръжение и оборудване 
на Сухопътните войски. Междувременно във фоайето на общински театър 
„Крум Кюлявков“ – гр. Кюстендил бе разположена информационна борса за 
набиране на кандидати за военна служба. Проявилите интерес имаха 
възможността да се запознаят с възможностите и условията за 
кандидатстване за военната професия.  
На събитието присъства началникът на щаба на Сухопътните войски, 
бригаден генерал Николай Караиванов, както и зам. началник на Военно 
окръжие I степен София – подполковник Борис Николов. От 18.30 ч. в 
театъра се проведе концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените 

сили и Представителния духов оркестър на Сухопътните войски. Участие взеха изпълнители, като 
Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Гуна Иванова, Райко Кирилов, Бойка Дангова, квартет "Армейска 
песен", фолклорната формация "Ладена" и много други. Със свои изпълнения участваха още танцовата 
формация "Партньори", както и танцовите ансамбли "Пауталия" и "Родолюбие" от Кюстендил.   
 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 
училища  
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Кърджали 
Кърджали бе домакин на националната комуникационно информационна кампания Бъди войник“. На 12 

юни 2019 г. официалната част на кампанията започна на площада 
пред община Кърджали, където гражданите имаха възможност да 
разгледат образци въоръжение и техника от състава на 68-а 
бригада „Специални 
сили”. В програмата 
имаше демонстрации на 
специализиран ръкопашен 
бой и на тактически 
действия в градски 
условия от страна на 

военнослужещите от бригадата. Със свои информационни 
щандове се представиха Военно окръжие ІІ степен – Кърджали, 
Сухопътни войски, Военновъздушните сили, Военноморските 
сили, Бригада „Специални сили”, Служба „Военна полиция” и Националната гвардейска част. На 
събитието присъстваха: полковник Георги Петков – началник на Централно военно окръжие; 

подполковник Данаил Атанасов – началник на отделение 
„Набиране на кандидати за военна служба и адаптация”, 

полковник Лъчезар Демирев - началник на Военно окръжие I 

степен – Пловдив, както и началниците на военни окръжия 
Пазарджик и Смолян. От видовете въоръжени сили 
присъстваха: бригаден генерал Явор Матеев – командир на 68-а 
бригада „Специални 
сили”. От 
представителите на 

държавната и местна власт на събитието бяха господин Никола 
Чанев – областен управител на област Кърджали и инж.Хасан 
Азис – кмет на община Кърджали. Събитието завърши с концерт 
на ансамбъла на Въоръжените сили, оркестъра на Сухопътни 
войски и танцови състави и изпълнители от град Кърджали. 
Видин 
На 26.06.2019г. от 11:00 часа заместник-началникът на отбраната 
генерал-лейтенант Димитър Илиев даде пресконференция във 
Военен клуб – Видин по повод провеждането на националната информационна кампания на 
Министерството на отбраната „Бъди войник“. В нея участва и началникът на Военно окръжие II степен 
– Видин майор Дамян Кушев.  
На пресконференцията генерал-лейтенант Илиев представи основните цели на кампанията, участващите 
структури, същността и местата на провеждане на кампанията.  
На 28.06.2019г. в гр. Видин се проведе национална информационна кампания на Министерството на 
отбраната „Бъди войник”. В нея участваха военнослужещи от видовете въоръжени сили и личния състав 
на Военно окръжие ІІ степен – Видин. Интересът към кампанията бе изключително голям. В 
продължение на няколко часа в парковата алея в близост до паметника на Свободата жителите на 
крайдунавския град имаха възможност да разгледат военна техника, въоръжение и оборудване н а 
Сухопътните войски, Военновъздушните и Военноморските сили и Служба „Военно полиция“. Вечерта 
завърши с тържествен концерт, подготвен от Националната гвардейска част. В него взе участие 
Гвардейският представителен духов оркестър. В програма се включиха още Представителния ансамбъл 
на въоръжените сили, Представителния духов оркестър на Сухопътните войски, Ансамбълът за народни 
песни и танци „Дунав“, клубът по спортни танци „Елит“ и мажоретния състав на средно училище „Св. 
Св. Кирил и Методий“. Официални гости на събитието бяха заместник-командирът  на Сухопътните 
войски бригаден генерал Валери Цолов, началникът на Централно военно окръжие полковник Георги 
Петков, областния управител Албена Георгиева, заместник-кметовете на Община Видин инж. Цветан 
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Асенов и Венци Пасков, началникът на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова. 
 

           
 

Трудови борси, панаири и срещи 
Шумен 

На 13 юни Военно окръжие – 

Шумен взе участие в трудовa 

борса по проект „Национална 
EURES мрежа”, организирана от 
дирекция „Бюро по труда” гр. 
Нови пазар. В нея участваха 11 
работодатели. На трудовата 
борса капитан Г. Джиновски и 
Пламена Грудева представиха 
възможностите за кандидатстване за военна служба, условията за служба в 
доброволния резерв, както и за включване в курсове за начална и 
специална военна подготовка, съгласно актуалните заповеди на министъра 
на отбраната. Петима граждани проявиха интерес относно условията за 

кандидатстване. 
Монтана 
На 30.05.2019 г. младши сержант Милена Средкова и цивилен служител Любомир Симеонов участваха 
в трудова борса, организирана от Дирекция „Бюро по труда” гр. Монтана. Срещата се проведе в залата 
на хотел „Огоста”. Служителите от Военно окръжие ІІ степен – Монтана запознаха безработните 
граждани с вакантните войнишки длъжности и свободните длъжности за служба в доброволния резерв. 
Всички присъстващи бяха поканени на предстоящото мероприятие в гр. Монтана от информационната  
кампания на Министерството на отбраната „Бъди войник“. 

На 03.06.2019 г. в кметство с. Долни Цибър, община Лом, цивилен служител Петьо Петров съвместно с  
Дирекция „Бюро по труда” – Лом, филиал Златия презентира възможностите за постъпване на служба и 
реализация в Българската армия. На презентацията присъства господин Емил Костадинов, представител 
на Дирекция „Бюро по труда” – Лом, филиал Златия.  
Ловеч 

На 25 юни 2019 г. началникът на Военно 
окръжие II степен-Ловеч, подполковник 
Борислав Иванчев,  и консултантът по социална 
адаптация, Пенка Мортева, взеха участие в 
работна среща-семинар, организирана от 
дирекция “РСЗ”-Ловеч и ДБТ-Ловеч за обмен 
на информация между ключови и социални 
партньори относно трудовата мобилност в 
Европейския съюз с цел подпомагане на 
дейностите по проект “Национална EURES 

мрежа”. Лектори бяха представители на Главна 
инспекция по труда, Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт. 

Срещата бе открита от госпожа Ирина Митева, директор на ДБТ-Ловеч. Изключително полезна бе 
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дискусионната  част, която даде допълнително отговори на въпроси по темата.  

 
Шумен 
На 19 юни във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” бяха връчени удостоверенията на успешно 
завършилите курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили” по Специална 
военна подготовка. На капитан Г. Джиновски от ВО-Шумен беше предоставена възможността да връчи 
удостоверенията и да честити на завършилите придобиването на новата военноотчетна специалност, 
пожелавайки успешно прилагане на придобитите нови знания при последващо приобщаване към 
военната професия. 
Търговище 
Минути преди да бие последният звънец за края на учебната 2018-2019 година, началникът на Военно 

окръжие ІІ степен – Търговище се срещна с единадесетокласниците 
в средните училища от гр. 
Търговище. Той отправи 
предложение за 
незабравимо лято чрез 
включване в курс за 
начална военна 
подготовка през август и 
септември. Тази покана 
заинтригува учениците не 

само заради обещаващия адреналин и предизвикателства, но и 
защото това обучение ще им отвори възможности за по-нататъшно развитие в областта на военната 
професия. 

 
Плевен    
На 11.06.2019г. се проведе комплексно занятие с учениците от девети и 
десети клас на ПГЛВ ”Ал. Стамболийски” - Плевен. Занятието се проведе 
в Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец”. Учениците се запознаха 
с богатата история на град Плевен и героичните подвизи на плевенчани в 
борбата  за освобождение. С това комплексно занятие беше изпълнен 
План-графика на Военно окръжие-Плевен за осигуряване подготовката на 
гражданите на Република България в девети и десети клас от средните 
училища за втория учебeн срок на учебната 2018/2019.  
Шумен 
На 11 юни капитан Г. Джиновски извърши контрол на занятие, 
провеждащо се съгласно План-график на Военно окръжие – Шумен за  
осигуряване подготовката на гражданите на Р.България в X и IX клас на средните училища.  Занятието с 

учениците от IX клас на СУ „Хан Исперих” гр. Нови пазар се 
проведе от Хр. Христов – експерт в офиса за военен отчет, на 
тема: „Критична инфраструктура и участие на формированията 
от въоръжените сили при оказване на помощ на населението”. 

На 31 май се проведоха последните от поредицата за учебната 
2018/2019 г. комплексни занятия с ученици от девети и десети 
клас. Възпитаниците  на ППМГ „Нанчо Попович” и ПЕГ „Н. Й. 
Вапцаров” се запознаха с различни оръжейни системи. 
Занятията се проведоха във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 

 

Набиране на кандидати за обучение в курсовете по начална 
и/или специална военна подготовка 
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- Шумен и  в.ф. 54060-Шумен. Домакините показаха на 
средношколците стрелкови оръжия, учебни кабинети за 
изучаване устройството на САУ-2С1, БМ-21 ”Град”, Д-

20 и други. Ръководителите на центрове демонстрираха 
на учениците как се борави с въоръжението и техниката, 
като отговориха на зададените въпроси. Занятията имат 
за цел да запознаят учениците с възможностите за 
бъдеща професионална реализация в армията. В 
разговори с обучаемите споделиха, че според тях е 
вълнуващо да си военен, но и доста трудно. 

 
В изпълнение на „План за дейността на Централно военно окръжие през месец юни 2019 г.” и с цел 
повишаване физическата и  психическата издръжливост и усъвършенстване на двигателните навици на 
личния състав, както и отдаването на почит към героите ни от Сръбско-Българската война, на 
21.06.2019 г. се проведе пеши марш по маршрута: гр. София - гр. Сливница – гр. София. Ръководител на 
занятието беше полковник Павлин Георгиев Велков, заместник-началник на Централно военно 
окръжие.   

 

 

 

 

  

     
Ордена за храброст на Три уши на склона на Мека Црев!                   Надпис „Съединение на България” на Три уши и склона на Мека Црев! 
 

Военнослужещите и цивилните служители от Централно военно окръжие посетиха историческата 
местност рид „Три уши” - община Сливница, където по време на Сръбско – Българската война 1885г. са 
били проведени едни от най-решителните за България битки: Битката при Сливница - една от най-

героичните битки в историята на България, завършила с победа и решила изхода от Сръбско-

българската война. Битката край Сливница е определяна 
като бойно кръщение на младата Българска армия. Тя е 
голямо сражение по време на Сръбско-българската война, 
водено в района на град Сливница и село Алдомировци, 
местностите Три уши и Мека Црев в периода 5 - 7 

ноември 1885 година. С победата българите практически 
защитават Съединението на Княжество България и 
Източна Румелия и недопускат столицата София да стане 
сръбска територия. Датата 7 ноември се смята и за 
рождена дата на българската сухопътна войска точно 
заради победата край Сливница в битката, в която 
капитаните печелят войната и спасяват българското 
Съединение. Участниците в похода, водени от полковник Павлин Георгиев Велков, отдадоха почит 
пред подвига, извършен от хилядите българи, участвали в сръбско-българската война с цената на 
живота си. Подполковник Бисер Богданов, временно-изпълняващ длъжността началник на щаба на 
Централно военно окръжие прочете туристическа и военно-историческа информация за местните 
забележителности и паметници, а капитан Станимир Василев Димитров, администратор I степен в 
отделение „Комуникационно-информационно осигуряване” в Централно военно окръжие показваше 

По стъпките на героите от  

Сръбско - Българската война  
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всичко на мястността. Военнослужещите и цивилните служители от Централно военно окръжие се 
снимаха на историческата местност рид „Три уши” - община Сливница. 

Най-величавият разказ за онази славна битка са думите на Иван Вазов в седемте стиха на “Новото 
гробище над Сливница” - апотеоз на храбростта на българските воини, загинали в защита на младата 
българска държава: 

Покойници, вий в други полк минахте, 
де няма отпуск, ни зов за борба, 

вий братски се прегърнахте, легнахте 

и „Лека нощ“ навеки си казахте — 

до втората тръба. 
Но що паднахте тук, деца бурливи? 

За трон ли злат, за някой ли кумир? 

Да беше то — остали бихте живи, 
не бихте срещали тъй горделиви 

куршума… Спете в мир. 
Българио, за тебе те умряха, 

една бе ти достойна зарад тях, 
и те за теб достойни, майко, бяха 

И твойто име само кат мълвяха, 
умираха без страх. 

Но кой ви знай, че спите в тез полета? 

Над ваший гроб забвеньето цъфти. 
Кои сте вий? Над сянката ви клета 

не мисли никой днес освен поета 

и майките свети. 
Борци, венец ви свих от песен жива, 

от звукове, що никой не сбира: 
от дивий рев на битката гръмлива, 

от екота на Витоша бурлива, 
от вашето ура. 

И тоз венец — той няма да завене, 
и тая песен вечно ще гърми 

из българските планини зелени, 
и славата ще вечно пей и стене 

над гробни ви хълми. 
Почивайте под тез могили ледни: 

не ще да чуйте веч тръба, ни вожд, 
ни славний гръм на битките победни, 

към вечността е маршът ви последни. 
Юнаци, лека нощ! 

1885 

 


