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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                               Брой 9/ 2019 г. 
 

 

 
 
 

6 септември – Съединението на Княжество България и Източна Румелия 

Бургас 

На 6 септември 2019 г. град Бургас чества 134 години от провъзгласяването на Съединението на 
Княжество България и Източна Румелия. Празничният 
ден започна на площад "Атанас Сиреков" с издигане 
на националния флаг на Република България и 
флаговете на Европейския съюз и на Община Бургас. 
Венци и цветя на признателност пред паметника на 
24 Черноморски пехотен полк поднесоха кметът на 
Бургас Димитър Николов, зам. кметовете Йорданка 
Ананиева и Красимир Стойчев, областният управител 
Вълчо Чолаков и неговите заместници Севдалина 
Турманова и Владимир Крумов, директорът на ОД на 
МВР-Бургас старши комисар Калоян Калоянов, 
флотилен адмирал Мален Чубенков – командир на 
флотилия „Бойни спомагателни кораби” на ВМС, 
майор Йордан Йорданов – заместник-началник на 

Военно окръжие – Бургас, общински съветници, политици, общественици,  родолюбиви организации и 
признателни граждани. 
Ямбол 

На 6 септември Ямбол почете един от най-значимите 
празници в българския национален календар. 
Отбелязването на 134-тата годишнина от 
Съединението на Княжество България и Източна 
Румелия започна с тържествен ритуал по издигане на 
националното знаме с участието на представителни 
военни части от ямболския гарнизон, командири на 
военни формирования, заместник-началникът на 
Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, той и началник на 
сектор майор Иван Бъчваров, патриотични 
организации и официални лица. По време на 
тържествената церемония бе отслужен и 

благодарствен молебен от Негово високопреподобие архимандрит Димитрий. Честването на 
Съединението продължи с шествие до паметника на загиналите за националното ни освобождение, 
където бяха поднесени венци и цветя. 

 

 

 

 

Национални и регионални празници 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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22 септември - Ден на независимостта на България 

Бургас 

На 22 септември 2019 г. се навършиха 111 години от обявяването на България за независима и свободна 
да взема самостоятелно решенията за своето бъдеще държава. 
Празничният ден започна на площад "Атанас Сиреков" с издигане 
на националния флаг на Република България и флаговете на 
Европейския съюз и на Община Бургас. Венци и цветя на 
признателност пред паметника на 24 Черноморски пехотен полк 
поднесоха кметът на Бургас Димитър Николов, зам. кмета 
Красимир Стойчев, 
заместник областният 

управител Севдалина 
Турманова, директорът 
на ОД на МВР-Бургас 
старши комисар Калоян 
Калоянов, капитан I 

ранг Велко Велков – началник на щаба на флотилия „Бойни 
спомагателни кораби” на ВМС, началника на РУО – Бургас 
Виолета Илиева, майор Йордан Йорданов – заместник-

началник на Военно окръжие – Бургас, общински 
съветници, политици, общественици,  родолюбиви 
организации и признателни граждани 

Пазарджик 

Панагюрище отбеляза Националния празник на България, свързан със 111 години от обявяването на 
Независимостта, с шествие, молебен и празнична 
програма. Тържественото честване започна на 
площад „20-ти април“ с издигане на националното 
знаме от кмета на община Панагюрище под звуците 
на химна на Република България. Пред паметника 
на загиналите във войните за национално 
обединение на България на площад „Цар 
Освободител“ бе отслужен благодарствен молебен. 
В знак на признателност и преклонение пред 
подвига на героите бяха поднесени венци и цветя на 
паметника на загиналите във войните за национално 
обединение на България. Цветя поднесе и експертът 
във Военно окръжие II степен - Пазарджик за 

Офисите за военен отчет в общините Панагюрище и Стрелча цивилен служител Цеца Плачкова-Попова. 
Ямбол 

С тържествена церемония в Музея на бойната слава, 
Ямбол отбеляза празничния 22 септември. Ритуала 
започна с патриотични изпълнения на Духовия оркестър 
при Народно читалище „Съгласие – 1862” – гр. Ямбол, 
ритуал по издигане на националното знаме и слово на 
кмета Георги Славов. Участието в церемонията взеха 
командира и представителни военни части от 20-ти 
самоходен артилерийски дивизион, заместник-началникът 
на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, той и началник на 
сектор майор Иван Бъчваров, патриотични организации и 
официални лица. Честването бе последвано от откриване 
на нова експозиция в Музея на бойната слава, посветена 
на участието в Първата световна война с акцент върху 
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историята на цепелиновото летище край града тогава. Директора на музея подполковник о.р. Милчо 
Начев представи пред аудиторията любопитни факти около полета на легендарния цепелин L59  от 
ноември 1917г., както и славни моменти от бойния път на 29

-ти
 пехотен Ямболски полк при Добро поле.   

Добрич 

На 25 септември – Денят на гр. Добрич, община Добрич отбеляза 79 години от подписването на 
Крайовския договор, възвърнал Южна Добруджа отново на 
България. На тази дата 1940 г. българската войска влиза в гр. 
Добрич. Крайовската спогодба е договор, подписан в гр. Крайова на 
7 септември 1940 г. между България и Румъния, след блестяща 
международна дипломация на цар Борис III, защото по силата на 
Ньойския договор от 27 ноември 1919 г., Румъния си присвоява 
Южна Добруджа. Борбата срещу румънската окупация продължава 
до 1940 г. Като празник на града 25 септември се чества от 1990 
година, когато официално е отбелязана 50-годишнината от 
възвръщането на Южна Добруджа и с Указ № 87 от 19.09.1990 г. на 
президента на Република България бе възстановено старото име на 
града – Добрич. С военен ритуал и панихида във Военното гробище 
– Музей бе почетена паметта на загиналите за Добруджа. В 
програмата на празника взеха участие началникът на Военно 
окръжие II степен - Добрич капитан II ранг Бисер Бонев и неговият 
заместник - майор Генади Генов. 

 
139-та годишнина от създаването на Централно военно окръжие и военните окръжия 

На 27 септември Централно военно окръжие чества 139-та годишнина от създаването си като структура. 

Началника на Централно военно окръжие полковник Георги Петков отправи приветствие към всички 
служители  по случай празника на Централно военно окръжие – 27 септември. Той каза „Историята е 
дело на всяко поколение във времето, надграждали основите на всеки етап от развитието на всяка 
структура. Да бъдеш част от Централно военно окръжие, структура с 139 годишна история е не 
само гордост, а и изключителна чест, дълг и огромна отговорност, а честта и отговорността са 
фундаментът на достойнството, включително и на националното. Затова ние пазим тази история, 
имаме ангажимент да я пишем и да я съхраним за бъдещите 
поколения. Паметен за всички нас ще остане денят 27 септември на 
1880 г., когато с Указ № 165 на Александър I се въвежда 
длъжността „Окръжен войнски началник” и започва изграждането 
на военните окръжия в България. Днес, 139 години по-късно, 
Централно военно окръжие съвместно с подчинените му военни 
окръжия, продължава отговорно да изпълнява своята мисия да 
осигурява комплектуването на въоръжените сили в мирно време с 
военнослужещи и във военно време със запасни и техника - запас. 
Убеден съм, че посрещаме празника удовлетворени от себе си и от 
извършената работа с изпълнен дълг, защото най-важното за всеки 
човек е да има силите да върви по избрания път и да не забравя, че 
делата са неговото лице пред хората. Считам, че в това отношение 
военнослужещите и цивилните служители от Централно военно 
окръжие и военните окръжия през настоящата година показаха 
силен дух и характер с постигнатите високи резултати. С гордост и самочувствие за добре свършена 
работа ще отлича и дейността на личния състав от военните окръжия при реализирането на 
националната кампания „Бъди войник”. Основните й цели са да се популяризира военната служба сред 
обществеността, да се утвърди позитивния образ на Българската армия и да бъдат привлечени 
кандидати за военна служба. Непрекъснатото желание за усъвършенстване е предпоставка 
гарантираща успешно развитие на структурата и утвърждаване авторитета на Централно военно 

Важни събития и годишнини  
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окръжие и военните окръжия. Искам да благодаря на всички вас, уважаеми колеги, допринесли за 
изграждането и развитието на военните окръжия, за професионализма, отговорността и 
всеотдайността при изпълнение на служебните ви задължения. В този тържествен момент искам да 
Ви пожелая много здраве, професионални успехи и лично щастие. Уверявам Ви, че и занапред 
Централно военно окръжие ще работи за изпълнение на поставените задачи, за достойно отстояване 
на националните интереси и общочовешките ценности. Честит празник!” 

Във връзка с тържественото честване на  празника се проведе пеши марш в с. Чавдар, където бе посетен 
археологически парк „Тополница”, неолитни къщи и параклис „Св. Петка”. ВРИД началника на щаба на 
Централно военно окръжие - подполковник Бисер Георгиев Богданов откри тържествената програма за 
празника и даде думата на началника на ЦВО полковник Георги Петков да поздрави всички служители 

и да връчи награди. 

За ползотворно сътрудничество, проявена отзивчивост и 
отговорност при организирането и провеждането на празника 
на Централно военно окръжие, ръководството на ЦВО 

удостои кмета на община Чавдар господин Пенчо Стоянов 
Геров с предметна награда „Плакет на Централно военно 
окръжие” на поставка и книга „История на военните окръжия 
в България”, които бяха връчени лично от началника на ЦВО 
полковник Георги Петков.  
За ползотворно сътрудничество с Централно военно окръжие 
и във връзка с празника на Свързочни войски – 25 септември, 
ръководството на ЦВО удостои с  предметна награда „Плакет 
на Централно военно окръжие” на поставка и книга „История 
на военните окръжия в България” – полковник Красимир 
Петров Кадиев, командир на военно формирование 28 870 - 

София. 
По случай празника на Централно военно окръжие и 139 години военни окръжия в България бяха 
получени поздравителни адреси.  

 

Награждаване на военнослужещи  и цивилни служители по случай 139-та годишнина от 
създаването на Централно военно окръжие и военните окръжия 

За постигнати високи резултати при изпълнение на функционалните задължения, доказани 
професионални и личностни качества и във връзка е тържественото отбелязване на 139 -та годишнина 
от създаването на структурата за водене на военния отчет на 
българските граждани и честване на празника на Централно военно 
окръжие, със заповед на министъра на отбраната г-н Красимир 
Каракачанов бяха наградени следните военнослужещи:  

1. С предметна награда „АК - 74“, осигурена от Комендантство МО: 
майор Анета Тинкова Илиева - заместник-началник на Военно окръжие 
първа степен,той и началник на сектор на Военно окръжие първа степен 
- Плевен 

2. С „Грамота“, подполковник Красимир Калинов Петов - заместник-

началник на Военно окръжие първа степен,той и началник на сектор на 
Военно окръжие първа степен – Пловдив. 

За постигнати високи резултати при изпълнение на функционалните 

задължения, доказани професионални и личностни качества и във връзка 
е тържественото отбелязване на 139 -та годишнина от създаването на 
структурата за водене на военния отчет на българските граждани и 
честване на празника на Централно военно окръжие, със заповед на началника на отбраната генерал 
Андрей Боцев, с грамота бяха наградени следните военнослужещи:  

1. Подполковник Петър Иванов Петров - началник на Военно окръжие втора степен – Пазарджик; 
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2. Майор Емилиян Петров Христозов - старши експерт втора степен във Военно окръжие първа степен - 
Стара Загора; 
3. Майор Иван Жеков Бъчваров - заместник-началник на Военно окръжие втора степен, той и началник 
на сектор във Военно окръжие втора степен - Ямбол; 
4. Старшина Гален Георгиев Григоров - старши специалист първа степен във 
Военно окръжие първа степен  Русе; 
5. Младши сержант Милена Валентинова Средкова - старши експерт втора 
степен във Военно окръжие втора степен – Монтана. 
За постигнати високи резултати при изпълнение на функционалните 

задължения, доказани професионални и личностни качества, проявен висок 

професионализъм и отговорност и във връзка с тържествено отбелязване на 

139-та годишнина от създаване на структурите за водене на военен отчет на 

българските граждани и честване на 27 септември - Празник на Централно 

военно окръжие, бяха наградени от Началника на Централно военно окръжие 
полковник Георги Петков, следните военнослужещи и цивилни служители: 

С „Грамота”, както следва: 
1. Полковник Лъчезар Михайлов Демирев, началник на Военно окръжие I степен - Пловдив. 
2 .Подполковник Алексей Иванов Царков, началник на отделение„Планиране, програмиране и бюджет” 

в Щаба на Централно военно окръжие. 
3. Майор Дамян Николов Кушев, началник на Военно окръжие II степен - Видин. 
4. Майор Анастас Василев Велков, заместник-началник на военно окръжие II степен, той и началник на 
сектор на Военно окръжие II степен - Смолян. 
5. Капитан Симеон Веселинов Андонов, младши експерт III степен в сектор „Военен отчет, 
комплектуване набиране и адаптация” на Военно окръжие II степен - Кърджали. 
6. Старшина Георги Василев Костов, старши специалист I степен в 
отделение „Комуникационно-информационно осигуряване” в Щаба на 
Централно военно окръжие. 
7. Младши сержант Петя Стоянова Цонева, старши специалист II степен в 
отделение „Планиране, програмиране и бюджет” в Щаба на Централно 

военно окръжие. 
8. Младши сержант Стефан Добринов Стефанов, старши специалист II 

степен в Ръководство на Военно окръжие II степен - Търговище. 
9. Младши сержант Людмил Руменов Кечев, старши специалист II степен 
в Ръководство на Военно окръжие II степен - Кюстендил. Грамотата му 
беше връчена от подполковник Димитър Димитров – началник на Военно 
окръжие ІІ степен – Кюстендил.  
10. Цивилен служител Снежана Иванова Генева, главен технически 

сътрудник в Регистратура за класифицирана информация на отделение „Сигурност на информацията” в 
Централно военно окръжие. 
11. Цивилен служител Иванка Маринова Нанева, младши счетоводител в 
сектор „Финанси” на Централно военно окръжие.   

12. Цивилен служител Моника Михайлова Йовчева, технически изпълнител 
в отделение „Логистично осигуряване” в Щаба на Централно военно 
окръжие.   

13. Цивилен служител Ирина Василева Йорданова, технически изпълнител в 
отделение „Логистично осигуряване” в Щаба на Централно военно окръжие. 
14. Цивилен служител Екатерина Василева Дончева, експерт в Офиси за 
военен отчет в общини на сектор „Военен отчет, комплектуване набиране и 

адаптация” на Военно окръжие II степен - Сливен. 
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15. Цивилен служител Андреана Йорданова Ковачева, 

главен счетоводител, бюджетен във финансова служба 
на Военно окръжие I степен - Русе. 
16. Цивилен служител Стоян Йорданов Желязков, 

експерт в Офиси за военен отчет в общини на сектор 
„Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация" 
на Военно окръжие II степен - Шумен. 
17. Цивилен служител Милен Искъров Теодоров, 

експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване, 
набиране и адаптация" на Военно окръжие II степен - 

Силистра.  
С предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие” на поставка, както следва: 
1. Цивилен служител Анна Костадинова Тагарева, старши експерт в сектор „Военен отчет, 
комплектуване, набиране и адаптация" на Военно окръжие I степен - София. 
2. Цивилен служител Димитър Борисов Стоянов, експерт в Офиси 

за военен отчет в общини в сектор „Военен отчет, комплектуване, 
набиране и адаптация" на Военно окръжие II степен - Благоевград. 
3. Цивилен служител Елеонора Горянова Иванова, експерт в 
сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация" на 
Военно окръжие II степен - Перник. 
4. Цивилен служител Цонка Георгиева Дучева, главен специалист 
в сектор „Военен отчет, комплектуване набиране и адаптация” на 
Военно окръжие II степен - Бургас. Удостоверение за наградата бе връчено лично от майор Йордан 
Йорданов – заместник-началник на Военно окръжие – Бургас в тържествена обстановка пред личния 
състав.  
5. Цивилен служител Светла Василева Тодорова, експерт в сектор„Военен отчет, комплектуване 
набиране и адаптация” на Военно окръжие II степен - Хасково. 
Наградата връчи младши експерта в сектор “Военен отчет, 
комплектуване, набиране и адаптация”, капитан Димитър Топалски.  

6. Цивилен служител Малина Трифонова Васкова, експерт в сектор 

„Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация" на Военно 
окръжие IIстепен - Габрово. 
7. Цивилен служител Радослава Димитрова Николова, експерт в 

Ръководство на Военно окръжие II степен - Разград. 
8. Цивилен служител Даниела Анатолиева Казакова, старши експерт в 
Ръководство на Военно окръжие I степен - Варна. 
9. Цивилен служител Хрисима Димитрова Обретенова, завеждащ 

Регистратура за класифицирана информация на Военно окръжие I степен - Варна. 
10. Цивилен служител Гинка Банкова Иванова, експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване, 
набиране и адаптация" на Военно окръжие II степен - Добрич. 
Добрич 

За постигнати високи резултати при изпълнение на функционалните задължения, доказани 
професионални и личностни качества, проявен висок професионализъм и отговорност и във връзка с 
тържествено отбелязване на 139-та годишнина от създаване на структурите за водене на военния отчет 
на българските граждани и честване на 27 септември – празник на Централно военно окръжие, беше 
награден със заповед на началника Военно окръжие ІІ степен – Добрич - цивилен служител Красимир 
Христов – експерт в сектор ВОКНА и цивилен служител Дамян Василев - експерт в офиси за военен 
отчет в общини Балчик, Каварна и Шабла с Грамота. 
Ловеч 

На  27 септември, във връзка с отбелязването на 139 години от създаване на военните окръжия в 
България,  личният състав на Военно окръжие II степен-Ловеч поднесе цветя пред паметната плоча на 
капитан Стефан Атанасов Мазаков-първият войнски началник-българин, на Ловчанското военно 
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окръжие. Капитан Мазаков е роден на 27 юли 1848 г. в гр. Търново в семейство на будни и родолюбиви 
българи, внук е на известния бунтовник Стоян Смилов-Хайдутина. Стефан Мазаков е един от първите 
български опълченци, отличава се със своята храброст при отбраната на Шипченския проход и в 
боевете при Стара Загора. Участник в Съединението през 1885 г. и в Сръбско-българската война.  С 
приказ № 43/ 01.08.1888 г. по военно ведомство, обнародван в Държавен вестник брой 115/22.10.1888 г. 
е назначен за началник на Ловчанското военно окръжие, като преди него началници са били руските 
офицери- капитан Василиев, капитан Арнолд фон Ремлинген, капитан Отто фон Фрейман, щабс-

капитан Короленко, щабс-капитан Карл Вашкевич. Паметната плоча с барелефа на капитан Мазаков е 
изработен от известния ловешки скулптор Спас Дочев. 
Разград   

На 27.09.2019г. майор Диян Желев организира посещения на музеи в града по случай отбелязване на 
139 годишнина от създаване на структурите за водене 
на военен отчет на българските граждани и честване на 
27 септември – Празник на Централно военно 
окръжие.  В къща-музей - „Станка и Никола 
Икономови”, личния състав разгледа снимки, 
документи и възстановка на елементи от бита на 
семейство Икономови.  При посещението си в 
регионалния исторически музей служителите от 
военното окръжие се запознаха с изложени предмети и 
колекции, свързани с историята и културата на една от 
най-характерните местни етнически групи – 

Капанците. Бяха представени събития и предмети, 
свързани с различните капански тържества и празници като ритуали за здраве, дълголетие, плодородие 
и други. 

Годишнини на военнослужещи  и цивилни служители на 

Централно военно окръжие и военните окръжия 

Централно военно окръжие 

За постигнати отлични резултати при изпълнение на 
функционалните задължения, доказани професионални и 
личностни качества и във връзка с честване на 50-годишен 
юбилей, със заповед №КН-197/10.09.2019 г. на министъра на 
отбраната г-н Красимир Каракачанов беше награден с 
предметна награда „Сувенир със символи на Министерството на 
отбраната” подполковник Бисер Георгиев Богданов - ВРИД 
началник на щаба на Централно военно окръжие. Наградата се 
осигури от отдел „Протокол” – МО. Със заповед № ЗНО-

185/11.09.2019г. на началника на отбраната генерал Андрей 
Боцев  и по същия повод той беше награден с „Грамота”. За 

постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения, за проявен 
професионализъм, усърдие, инициативност и отговорност, и по повод честване на 50-годишен юбилей, 

със заповед № З-РД-454/19.09.2019г. на началника на ЦВО полковник Георги Петков подполковник 
Бисер Георгиев Богданов-ВРИД Началник на щаба на Централно военно окръжие беше награден с 
предметна награда „Почетен кортик в луксозна кутия” на Централно военно окръжие. 

Бургас  
На 26 септември 2019 г., по повод 56-ия рожден ден на ц. сл. 
Красимир Костов – експерт в офис за военен отчет в общини 
Поморие и Несебър на сектор ВОКНА получи поздравителен адрес 
от полковник Георги Петков – началник на Централно военно 
окръжие, който беше връчен от майор Йордан Йорданов – 

заместник-началник на Военно окръжие – Бургас. 
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Участие в спортни състезания 

В надпревара при мъжете в Държавно военно лично-отборно първенство 
по тенис на корт проведено от 16.09 до 20.09.2019 г. в к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена”, организирано от Националната военна спортна 
федерация взеха участие общо 24 отбора на военни клубове от цялата 
страна. Отбора на Централно военно окръжие се класира на четвърто 
място в отборната надпревара. Цивилен служител Веселин Николов 
Киров – експерт в ръководството на Военно окръжие ІІ степен - Ямбол се 
класира на трето място при мъже индивидуално в надпревара с 32 
състезателя.  Капитан Герган Джиновски – младши експерт във ВО – 

Шумен също беше част от отбора на ЦВО.  
160 години от рождението на ген. Радко Димитриев 

Шумен  

На 26 септември се навършиха 160 години от рождението на ген. Радко Димитриев. По повод 
честването на годишнината, служители на ВО-Шумен отдадоха почит и поднесоха венец пред Бюст-

паметника на ген. Радко Димитриев в шуменското село 
Радко Димитриево. Пред граждани в Народно 
читалище „Пробуда - 1927” - с. Радко Димитриево и  в 
Регионална библиотека ”Стилиян Чилингиров” -  гр. 
Шумен, проф. Венелин Цачевски представи книгата си 
„Радко Димитриев - пълководецът” като бе 
прожектиран и документалния филм „Радко 
Димитриев и Трета армия”. В експозето си при 
представянето на своя труд проф. Цачевски описа 
моменти от биографията на генерал Димитриев. 
Организатори и на двете събития бяха Община шумен, 
Съюзът на ветераните от войните на България и 
Регионална библиотека ”Стилиян Чилингиров” гр. 
Шумен 

 
Бургас 

Откриване на паметник 

На 12 септември 2019 г. в град Айтос, кметът на Община Айтос Васил Едрев и Иво Антонов – директор 
на Дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание" в Министерството 
на отбраната откриха паметник на загиналите във 
войните айтозлии, освети го ставрофорен иконом Ромил 
Негозов. Гости на възпоменателното тържество бяха 
заместник областният управител на област Бургас 
Владимир Крумов, генерал Васил Джелебов - 

председател на областния съвет на Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса и резерва, Ася Бороджиева - 

председател на Съюза на ветераните от войните в 
България - област Бургас, Атанас Видев - началник на 
Териториален отдел - Бургас в Изпълнителна агенция 
"Военни клубове и военно-почивно дело" в 
Министерство на отбраната, д-р Денислава Ангелова - председател на Асоциация "Докосни дъгата",  
майор Йордан Йорданов – заместник-началник на Военно окръжие – Бургас и признателни граждани. 
                         

  

 

Връзки с органите на централната и местната власт 
 


