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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                               Брой 8/ 2019 г. 
 

 

 

Честване на 140 години от създаването на ВМС на Република България 

Бургас 

      На 07 август 2019 г. във ВК - Бургас тържествено беше отбелязана 140-та годишнина от създаването 

на ВМС на Република България. На тържеството 

присъства и началникът на Военно окръжие - Бургас 

подполковник Данчо Мешлинков, който връчи 

поздравителен адрес на командира на ВМС. По време 

на тържественото събрание се състоя и церемония по 

награждаване на военнослужещи и цивилни 

служители във връзка с честването на 130 годишнина 

от създаването на 24-ти Черноморски пехотен полк. 

Със заповед на министъра на отбраната № КН-

77/19.04.2019 г. относно награждаване на офицери от 

запаса и военнослужещи е награден и подполковник 

Данчо Мешлинков с юбилеен медал „100 години 

Първа световна война”. 

Русе 

      Тържественото честване на 140-та годишнина от създаването на Военноморските сили на България, 

по традиция започна от гр. Русе, люлката на българския военен флот. След Освобождението България 

може да си осигури сухопътни сили, но не и морски. 

Поради тази причина Русия подарява на 

новосъздаденото българско княжество 4 малки 

парахода, 7 парни катера и 5 гребни лодки, използвани 

в Руско-турската война. Така на 12 август 1879 година 

в Русе е поставено началото на Дунавската флотилия, 

обслужвана от руски флотски офицери. Заедно с 

корабите новосъздаденият флот получава и полева 

ремонтна работилница за тяхната 

поддръжка. Първоначално корабите имат руски 

екипаж – 7 офицери и 58 долни чинове, но с първият 

набор на Българската армия към флота са зачислени 

145 български новобранци. Две години по-късно, през 

1881 г . в Русе е основавано първото морско училище. 

Празничната програма на 5 август тази година в Русе започна от конферентната зала на Община 

Русе с награждаване на заслужили военнослужещи от ВМС, които от името на кмета Пламен Стоилов, 

получиха плакет "Русе", грамота и парична сума. На церемонията присъстваха командирът на ВМС 

контраадмирал Кирил Михайлов, заместник-областният управител Валентин Колев, зам.-кметът 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Наталия Кръстева, началникът на гарнизон Русе и командир на в.ф. 32420-Русе подполковник Павлин 

Илиев и заместник-началникът на Военно окръжие – 

Русе майор Васил Петров.   

„С ежегодното честване на този ден, съхранявайки 

миналото и предавайки го в бъдещето, ние не само 

отдаваме заслужена почит на многобройните български 

моряци, а и развиваме патриотичен дух и гордост у 

младото поколение“, заяви зам.-кметът Кръстева по 

време на съвместна пресконференция с контраадмирал 

Кирил 

Михайлов.  

Тържествата 

продължиха 

с концерт на Представителния духов оркестър на ВМС пред 

емблематичното за града "Доходно здание". Последва 

празнично шествие до брега на река Дунав, където се 

проведе военен ритуал по полагане на венци и цветя пред 

"Паметника на моряка". Представителни части на Флотилия 

бойни и спомагателни кораби от пункт за базиране - Варна 

с военен ритуал зарадваха русенци на площад "Свобода". 

Красиви илюминации белязаха финала на празничните 

събития в гр. Русе. 

 

Тържественото честване на 142 години „Шипченска епопея” и 85 години Паметник 

на Свободата на връх Шипка. 

 
Габрово 

      Във връзка с навършване 142 години от боевете на Шипка и 85 години от издигането на Паметника 

на свободата, от 21 до 24 август град Габрово беше домакин на националното честване „Шипченска 

епопея” под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Програмата включваше 

изложба „Оръжието на Освобождението”, 

фотодокументална изложба „Строителите на 

Паметника на Свободата”, представяне на книгата на 

ген. Георги Вазов „Участието на българите в 

Освободителната война и др. Кулминацията на 

тържествата се състоя на 24 август на историческия 

връх Шипка. Точно в 12 часа президентът и върховен 

главнокомандващ въоръжените сили Румен Радев прие 

на върха почетния строй на Националната гвардейска 

част. След това бе отслужена заупокойна молитва за 

загиналите герои. Държавният глава положи венец 

пред Паметника на свободата. В словото си пред 

стотиците родолюбиви българи, събрали се да поменат 

с благодарност и признателност безсмъртните герои, президентът Радев отбеляза: „И ако днес Шипка е 

нашият храм на свободата, то е, защото е съграден с кръвта на българските опълченци и руските 

воини, които не отстъпиха нито крачка назад. Преди 85 години народната признателност израсна във 

величествения Паметник на свободата. Неуморен и непоколебим, бронзовият лъв продължава да бди в 

сърцето на родината като страж на свободна България. Като символ на държавността и духа, 

обединяващ българите от всички краища на родните земи”.  
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Цветя пред паметника положиха присъстващите 

военнослужещи и цивилни служители от военното 

окръжие. Особен интерес предизвика историческата 

възстановка на събитията от преди 142 години, 

изпълнена от Национално дружество „Традиция”. 

Празненствата завършиха в гр. Габрово на площад 

„Възраждане” с парад на военните духови оркестри от 

страната и тържествена заря-проверка.  

Ловеч 

      На 22 август 2019 г. личният състав на Военно 

окръжие II степен-Ловеч се включи в честванията, 

отбелязващи 142 години от освобождението на Ловеч 

от османско иго и установяване на местно управление. Богатата програма включваше гражданско 

поклонение с военен ритуал пред Белия паметник на хълм Стратеш, арт-пленер, празничен концерт. В 

тържествата взе участие генералния консул на  Руската федерация в Русе-Андрей Громов. Беше 

прочетен поздравителен адрес от председателя на 44-ото Народно събрание, г-жа Цвета Караянчева. 

 

 
Шумен 

      Цялостният облик на част от военните паметници в област Шумен вече е изцяло променен. През 

месец август започна вторият етап от почистването на паметниците с 

възстановяването на надписите и импрегнирането им. Първите три 

паметника с възстановени надписи са в шуменския квартал Дивдядово 

и селата от община Шумен – с. Дибич и с. Ивански. Инициативата по 

изписването на надписите на почистените паметници продължи и в 

населени места от общини Велики Преслав, Смядово, Върбица, 

Каолиново и Никола Козлево. В кампанията по възстановяването на 

надписите се включиха служители на ВО – Шумен, представители на 

местната власт, както и доброволци от населените места, които 

помогнаха в изписването на надписите отново, буква по буква. В 

благородната кауза се включиха и деца от различни възрасти. Те не 

само помогнаха при възстановяването на надписите, но и  получиха 

нови знания като се запознаха с историята свързана с военните 

паметници в населените места. Общинските администрации в 

общините Върбица, Смядово, Нови пазар, Венец, Каолиново и Хитрино 

кандидатстваха за допълнително финансиране от Министерството на 

отбраната, с цел почистване на част от паметниците. 

 

 
Пазарджик 

      На 23.08.2019 г. подполковник Петър Петров – началник на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик 

и майор Ивайло Иванов - заместник-началник на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик, той и 

началник на сектор присъстваха  на полагането на клетва на 82 стажанти от Главна дирекция „Гранична 

полиция“ за спазване на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР. Тържествената 

церемония се проведе в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при 

Академията на МВР. На нея присъстваха още заместник-директорът на ГДГП старши комисар Бисер 

Костадинов, помощник-ректорът на Академията на МВР Илия Хрисимов, директорът на ДУССД-МВР 

Стилиян Кротнев, директорът на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Ивайло Тишев, ръководни 

служители от структурите на „Гранична полиция“ в страната, представители на Министерството на 

отбраната. На плаца в полицейския център присъстваха и много родители, близки и приятели на 

Взаимодействие с военните формирования/структури 
 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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завършващите стажанти. За постигнатите високи резултати в учебната дейност, стажантите завършили с 

отличен успех бяха наградени от директора на ЦСПП-Пазарджик комисар Стоян Зайков. Празничен 

водосвет за здраве и успех отслужиха свещеници от Пазарджишката духовна околия.  

 
Велико Търново 

      На 30.08.2019 г. ВРИД началникът на Военно окръжие II 

степен – Велико Търново майор Веселин Гроздев Тинков 

присъства на тържество по случай 100 годишен юбилей на Драган 

Драганов – ветеран от войната в с. Сливовица, община Златарица. 

В поздравителния адрес, който връчи на юбиляра,  майор Тинков 

се обърна със следните думи: “За мен е чест да Ви поздравя с 

празника, по случай 100 годишния Ви юбилей. От мое име и от 

името на личния състав на Военно окръжие II степен – Велико 

Търново Ви желаем преди всичко крепко здраве, силен дух и все 

така да продължите да печелите житейските битки. Нека Вашата 

формула на дълголетие да Ви крепи още дълги години... “ 

Събитието беше организирано съвместно със Съюза на 

ветераните от войните на България, представител на който е 

господин Иван Коев  и кмета на община Златарица господин 

Пенчо Чанев. 

 

                                            
Централно военно окръжие 

      Със заповед на началника на Централно военно окръжие  

№ З-ЛС-51/27.07.2019 г. старши лейтенат Светослав 

Димитров Фердов, главен юрисконсулт в ръководството на 

Централно военно окръжие, считано от 01.08.2019 г., беше 

повишен във военно звание „капитан”. На церемонията по 

този повод, в присъствието на личния състав на Централно 

военно окръжие, полковник Георги Петков връчи новите 

пагони на военнослужещия и му пожела и занапред да работи 

активно и целенасочено за изпълнение на възложените  

задачи. 

Велико Търново 

       На 14.08.2019 г. подполковник Иван Ангелов – началник на Военно окръжие II степен – Велико 

Търново сдаде длъжността на майор Веселин Гроздев Тинков – заместник  началник на военното 

окръжие, поради включване в курс по адаптация. На акта присъства  отдадената в заповед от началника 

Военно окръжие I  степен - Русе  комисия.   

 Кюстендил 

       Със заповед на министъра на 

отбраната КВ-385/09.07.2019г., считано 

от 09.08.2019г. подполковник Никола 

Георгиев Бекяров е освободен от 

длъжност началник на Военно окръжие 

ІІ степен – Кюстендил. Началникът на 

Централно военно окръжие награди с 

„Грамота“ подполковник Никола 

Георгиев Бекяров във връзка с 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
 

Сътрудничество с военно патриотични съюзи и организации 

в областта на сигурността и отбраната 
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освобождаването му от военна служба и преминаването му в запаса, както и за постигнати високи 

резултати при изпълнение на служебните си задължения, за проявен професионализъм, усърдие, 

инициативност и отговорност. Награждаването беше извършено от Началника на Военно окръжие 

София I степен полковник Венцислав Венков. 

Със заповед на началника на отбраната  № РД-83-32/16.08.2019г.  подполковник Димитър Симеонов 

Димитров е повишен във военно звание “Подполковник” и назначен за началник на Военно окръжие ІІ 

степен – Кюстендил. На предаването и приемането на длъжността присъства комисия в състав: 

Началника на ВО София I степен полк. Венцислав Венков, Заместник-началника на  ВО София I степен 

подп. Борис Николов, майор Жоро Томов и старшина Николай Попов. 

Ямбол 

      По повод прекратяване на трудовото правоотношение и за постигнати високи резултати при 

изпълнение на служебните си задължения, за проявен професионализъм, усърдие, инициативност и 

отговорност Началника на Централно военно окръжие награди с предметна награда „Плакет на 

Централно военно окръжие“ на поставка цивилен служител Петър Панев Петров, експерт в офис за 

военен отчет в община Ямбол във Военно окръжие II степен – Ямбол. Награждаването беше извършено 

от Началника на Военно окръжие II степен – Ямбол подполковник Валери Христов в присъствието на 

Началника на Военно окръжие I степен – Стара Загора полковник Валентин Мишев.  

 

 
Централно военно окръжие 

      В сайта на Централно военно окръжие  http://www.comd.bg може да се 

намери актуална информация, свързана с дейността на Централно военно 

окръжие.    

 

 

 

 

 
Шумен 

      На 26 август общо 22 души от различни населени места в страната започнаха обучението си в курс 

по Начална военна подготовка във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен. В продължение на 

четири седмици (26 август – 20 септември) те ще изучават 

отделни раздели от Устав за войсковата служба на 

въоръжените сили, опазване на хората и околната среда в 

условията на ядрена химична и биологична защита, 

евакуационни дейности и др. Част от обучението е модул 

„Действие за оцеляване при актове, извършвани от 

терористични, екстремистки или престъпни групи, както и при 

откриване на невзривени бойни припаси”, който премина под 

ръководството на подполковник Георгиев. Практическите 

занятия към модула са проведени под ръководството на кап. 

Цветан Владимиров – ръководител на специализиран екип от 

в.ф. 54060 – Шумен. В програмата за обучението на курсистите 

са включени часове по огнева и тактическа подготовка, за които са предвидени лекции, упражнения и 

практически занятия. Курсът по Начална военна подготовка във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. 

Шумен ще завърши на 20 септември с полагане на военна клетва. 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
 

Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и на 

военните окръжия в медиите  
 

http://www.comd.bg/
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Пазарджик 

      През месеца Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик работи по създаване на организация за набиране 

на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв по следните заповеди: МЗ № ОХ-

582/24.06.2019 г.- 14 /четиринадесет/ кандидата и МЗ № ОХ-763/16.08.2019 г.- 3 /трима/ кандидати. 

Съгласно горепосочените заповеди и плана за рекламно – информационна дейност на Военно окръжие 

ІІ степен - Пазарджик са изготвени заповеди на началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик, с 

които е организирана дейността по набиране на кандидати. Съгласно заповедите и плана за рекламно – 

информационна дейност са изготвени кратки обяви, които са изпратени до офисите за военен отчет в 

общините на област Пазарджик за поставяне на информационните табла и обявяване в общинските 

медии. 

Кюстендил 

      През месец Август продължи дейността по привличането на кандидати за военна служба, съгласно 

заповеди на министъра на отбраната.  

 

 
      За постигнати високи резултати в курс „Начална военна подготовка, проведен във Висшето 

военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ – Варна за български граждани без военна подготовка по чл.59 

от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България през 

2019г. ръководството на Централно военно окръжие удостоява с книга 

“История на военните окръжия в България“ курсист Мартин Георгиев 

Русинов от Монтана. Награждаването и извършено от началника на 

Военно окръжие I степен Варна капитан I ранг Светослав Попов.  

Сливен 
      В периода от 15.07.2019 г. до 09.08.2019 г., във ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров” – Варна се проведе курс по „Начална военна 

подготовка” на български граждани без военна подготовка, съгласно 

чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република 

България. В курса се обучаваше и ц.сл. Екатерина Дончева - Експерт в 

Офис за военен отчет в община Котел, във Военно окръжие ІІ степен 

– Сливен. По време на обучението курсистите изучаваха военния 

устав, оказване на първа помощ,  ядрена, химическа и биологична 

защита, евакуационни дейности, стрелба и тактическа подготовка. 

Обучението приключи с полагане на военна клетва, присвояване на 

първо звание и получаване  на Удостоверение за завършен курс. Началникът на Военно окръжие – 

Сливен официално връчи военноотчетна книжка на ц.сл. Екатерина Дончева.   

 

 
Кюстендил 

      През месец август  бяха определени броя на  паралелките от 9-ти и 10-ти клас на средните училища 

за Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил. След съгласуване с командирите на военните формирования 

бяха определени ръководителите на занятията в зоната на отговорност на Военно окръжие ІІ степен – 

Кюстендил, с цел провеждането им. 

 

 

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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Пазарджик 

      Дейността по социалната адаптация на освободените от военна служба военнослужещи през месеца 

се осъществяваше съгласно изискванията на Наредба № Н-29 /2010г (изменена и допълнена в ДВ, 

бр.41/2012 г.) (изменена и допълнена в ДВ, бр.67/2014 г.). (изменена и допълнена в ДВ, бр.19/2017 г.).    

Представител на военното окръжие поддържа постоянен контакт с лицензирани обучаващи организации 

и фирми, както и с бюрата по труда, с цел набиране на актуална информация и ориентиране на 

регистрираните военнослужещи. 

 

 
  

Кюстендил 

      С цел повишаване на физическата и психическата 

издържливост и усъвършенстване на двигателните 

навици на 30.08.2019 г.  с личния състав на военното 

окръжие беше проведен пеши марш до местността “Св. 

Яна”, гр.Бобошево. Посетени бяха Бобошевския 

манастир „Свети Димитър”, от където е започнал 

монашеския си път Св. Йоан Рилски,  и църквата към 

манастирския комплекс. Църквата е паметник на 

културата от национално значение.  

 

Пеши марш  
 

Осъществяване на прехода на освободените от военна 

служба към професионална реализация и живот в 

гражданското общество  
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