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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 01/ 2021 г. 

 

 
 

Русе 

Ритуалите на Богоявление в град Русе ежегодно 

привличат стотици участници и зрители. Преди ритуала по 

хвърлянето на кръста се състоя традиционното литийно 

шествие до брега на река Дунав, където се състоя и 

официалната част на тържествата. Началникът на гарнизона 

прие войсковия строй, a армейските знамена бяха осветени от 

Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум. 

На тържествената церемония присъстваха кметът на община 

Русе - Пенчо Милков, областният управител Борислав 

Българинов, председателят на Общински съвет Русе - Иво 

Пазарджиев, началникът на Регионално управление на 

образованието Русе - д-р Росица Георгиева, ректорът на РУ 

”Ангел Кънчев” - академик 

Христо Белоев, началникът 

на Военно окръжие I степен – Русе - полк. Цанко Недев, 

младши експертът в отделение „Набиране на кандидати и 

адаптация” - капитан Мариета Христова, представители на 

местната власт, родолюбиви граждани и гости на град Русе. 

Теодор Цветков от Русе, само на 27 години и вече рекордьор 

на Гинес по плуване с една ръка за пети пореден път извади 

кръста от водите на река Дунав. Това беше неговото седмо 

участие в Богоявленския ритуал. Спортистът е печелил и 

традиционната надпревара във водите на Охридското езеро. 

Теодор Цветков е известен преди всичко с 

благотворителните си каузи.  
 

Ловеч  

Празникът Богоявление в Ловеч започна 

със Златоустова Света литургия в катедралния 

храм „Св. Св. Кирил и Методий”, отслужена от 

митрополит Гаврил. В празника участваха 

военнослужещи от военно формирование 24430-

Троян, както и почетен строй на Национално 

дружество „Традиция”. Строят беше приет от 

подполковник Тихомир Чавдаров, заместник-

началник на военно формирование 24430-Троян. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 
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Сред официалните лица на площада, където беше извършен Велик водосвет на бойните 

знамена, бяха кметът на община Ловеч - Корнелия Маринова, председателят на ОбС - Петър 

Цолов, началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч - подполковник Красимир Костов, 

началникът на военно формирование 24480-Ловеч - подполковник Теодоси Томанов и 

началникът на РУ на МВР в града - главен инспектор Златин Михайлов. 
 

Ямбол 
 

На 06.01.2022 г., жителите и гостите на град Ямбол празнуваха Богоявление. Празникът 

започна с тържествен водосвет за успехите на Българската армия и нейните бойни знамена 

пред храм „Свети Николай Чудотворец”, отслужен от отец Георги. На службата присъстваха 

кметът на община Ямбол - Валентин Ревански, заместник-кметът на община Ямбол - Енчо 

Керязов, председателят на Общински съвет - Ямбол - Антон Шиков, областният управител 

на област Ямбол - Георги Чалъков, началникът на гарнизон Ямбол - полковник Милен 

Димитров, началникът на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол - подполковник Валери 

Христов, командири на военни формирования, общински съветници и граждани. След 

водосвета от храма потегли литийно шествие до градинския мост на река Тунджа. Там 

двадесет и седем мъже спориха за правото на извадят Светия кръст от ледените води на 

реката, но късметът споходи 21-годишния Асен Иванов. 
 

Хасково 
 

Началникът на Военно окръжие II степен – Хасково, подполковник Петър Петков 

участва в тържествените ритуали по повод 174 години от рождението на Христо Ботев и 

празника Богоявление, проведени по традиция на площад „Свобода” в град Хасково. Заедно 

с военнослужещите от 31-ви механизиран батальон, той поднесе цветя пред паметника на 

революционера и се включи в празничния Водосвет. Почетния строй на представителната 

част прие командирът на военно формирование 52740-Хасково, подполковник Светослав 

Годинов.  

На мероприятията също така присъстваха кметът на община Хасково - Станислав 

Дечев, областният управител на област Хасково - госпожа Катя Панева, представители на 

местната администрация, на военно-патриотични организации в областта и много граждани. 
 

Силистра 
 

За поредна година община 

Силистра и Доростолската митрополия 

организираха отбелязването на един от 

най-значимите християнски празници 

Йорданов ден (Богоявление). На 

церемонията по хвърлянето на кръста във 

водите на река Дунав присъстваха 

началникът на Военно окръжие II степен 

– Силистра подполковник Ивайло 

Александров, заместник-началника 

майор Здравка Михайлова и много служители от окръжието. 
 

Благоевград  
 

На 06.01.2022 г. - Богоявление на площад „Георги Измирлиев“ в гр. Благоевград се 

проведе церемония по освещаване на бойните знамена. На церемонията присъства 
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подполковник Петър Митев – началник на Военно 

окръжие ІІ степен – Благоевград съвместно с 

военнослужещи от военно формирование 26400 в 

града.  

Свещенослужители от благоевградския храм 

„Въведение Богородично“ извършиха 

традиционния богоявленски водосвет на бойните 

знамена и знамената-светини като символ на славата 

на родното ни войнство. Уважението и почитта си 

към воините, дали живота си за свободата на народа 

ни и към бойните знамена отдадоха кметът Илко 

Стоянов и неговия екип, ръководители на държавни 

институции, представители на патриотични организации и много, граждани. 

Венци и цветя бяха положени и пред бюст-паметника на Христо Ботев на пл. „Народни 

будители” по повод 174 години от рождението на българския поет и революционер.  
 

 
 

Търговище 
 

В приветствието си генералният консул на Руската 

федерация в град Русе Андрей Громов – официален гост на 

мероприятията, посветени на 144-та годишнина от 

освобождението на град Търговище, отбеляза: „Вярвам, че 

благодарение на дълбоките си корени, славната си история 

и трудолюбивите си жители, Търговище ще се развива и 

процъфтява“. Сред уважилите честванията по повод 

годишнината бе и началникът на Военно окръжие ІІ степен – 

Търговище. 

Венци и цветя бяха поднесени пред паметниците 

на ген. Казимир Ернрот и Морената. 

Присъстващите официални лица, граждани и 

ученици се включиха в празнично шествие към 

кв. Вароша, водено от духовия оркестър към 

община Търговище, а по-късно в църквата „Св. 

Успение на Пресвета Богородица“ бе отслужена 

панихида за загиналите за свободата. 
 

Разград 
 

На 28.01.2022 г. град Разград 

чества своя празник - „Ден на 

Разград” и 144 години от 

Освобождението на града от османско 

владичество. По случай празника на 

града и в знак на почит и 

признателност към загиналите войни 

разградчани, както и по повод 105 

години от гибелта на героя на Разград, 

капитан Христо Бърдаров, загинал по 

време на Първата световна война на 

Важни събития и годишнини  
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площад „Възраждане” се проведе ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника „Свети 

Георги” и пред „Мавзолей – костница на загиналите руски войни и български опълченци в 

Руско-турската освободителна война 1877 г. – 1878 г. Бяха поднесени венци и цветя от името 

на държавни, културни и образователни институции, обществени организации, Военно 

окръжие II степен – Разград и много граждани. Военнослужещите и цивилните служители от 

военното окръжие взеха участие в тържественото мероприятие по случай празника на града.  
 

Ямбол 
 

На 17.01.2022 г. в град Ямбол, с тържествена церемония и поднасяне на венци и цветя 

пред паметника на героите, дали живота си за националната свобода, се честваха 144 години 

от освобождението на града от османско владичество. И тази година с празник беше почетена 

датата 5/17 януари 1878 година, когато щастливите ямболци са посрещнали войниците от 23-

ти Донско-казашки полк, предвождани от полковник Николай Яковлевич Бакланов.  

Празникът беше открит с програма, представена от духовия оркестър при народно читалище 

„Съгласие – 1862“. На тържественото честване присъстваха кметът на община Ямбол - 

Валентин Ревански, заместник-кметът на община Ямбол - Михаил Керемедчиев, 

председателят на общински съвет - Ямбол - Антон Шиков, началникът на гарнизон Ямбол - 

полковник Милен Димитров, началникът на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, 

подполковник Валери Христов, командири на военни формирования, общински съветници и 

граждани. Свещеноиконом Георги и протойерей Жельо отслужиха благодарствен молебен, 

след което на паметника бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност към 

освободителите на град Ямбол. 
 

 
 

Русе 
 

В град Две могили, обл. Русе беше проведено общинско учение „Две могили 2021”. 

Целта на учението беше да се повиши теоретичната и 

практическа подготовка на службите за спешно реагиране и 

общинските администрации. Участие в учението взеха РС 

„Пожарна безопасност и защита на населението” град Две 

могили, районно управление полиция гр. Две могили, 

Български червен кръст гр. Русе/гр. Две могили, филиал 

„Спешна медицинска помощ” град Две могили, Щаб за 

ликвидиране на бедствия при община Две могили, 

доброволческо формирование при община Две могили, „Ф+С 

АГРО” ООД град Две могили. 

Активно участие в подготовката и реализирането на 

общинското учение взе ц. сл. Петър Петров, експерт в офис за 

военен отчет в община Две могили. Благодарение на видео 

операторските си умения, господин Петров изготви учебен 

филм за дейността на службите за спешно реагиране.  

В знак на благодарност за съвместната работа, по време 

на проведения на 18.01.2022 г. годишен анализ за дейността 

на РС „Пожарна безопасност и защита на населението” в град 

Две могили, началникът на РСПБЗН в града - главен 

инспектор Росен Стойков награди експерта в офиса за военен 

отчет в община Две могили - ц. сл. Петър Петров с 

пожарникарска каска, с надписани лични инициали, и сертификат „Приятел на пожарната”, а 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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началникът на Военно окръжие І степен – Русе, полковник Цанко Недев беше удостоен с 

благодарствен адрес.  
 

Кюстендил 
 

На 18.01.2022 г., подполковник Димитър Симеонов Димитров, началник на Военно 

окръжие ІІ степен – Кюстендил взе участие в работна среща с новия областен управител на 

област Кюстендил - госпожа Катя Димитрова на която бяха представени структурата и 

дейността на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил. 
 

Велико Търново 
 

На 14.01.2022 г. подполковник Веселин Тинков - началник на Военно окръжие II степен 

– Велико Търново и майор Деян Димитров Димитров – началник на сектор „Военен отчет, 

комплектуване, набиране и адаптация” в окръжието проведоха среща с кмета на община 

Горна Оряховица, инж. Добромир Добрев. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с 

дейността на Военно окръжие II степен – Велико Търново - набиране на кандидати за срочна 

служба в доброволния резерв, готовността за взаимодействие с представителите на местната 

власт и др. 

През месец януари 2022 г. подполковник Веселин Тинков - началник на Военно окръжие II 

степен – Велико Търново проведе среща с областния управител Людмила Илиева. На срещата 

подполковник Тинков сподели: „Днес военните окръжия от състава на Централно военно 

окръжие допринасят за поддържането на воинските и исторически традиции, за любовта 

на младите поколения към род и родина, за тяхното обучение и за мотивацията им да 

изпълняват гражданския си и синовен дълг към България”. 
  

Видин 
 

На 26.01.2022 г. началникът на Военно 

окръжие ІІ стенен – Видин, майор Дамян Кушев 

и началникът на  сектор ВОКНА  в окръжието, 

майор Цветомир Цветанов проведоха работна 

среща с кмета на община Видин - доктор Цветан 

Ценков, ръководителите на структурите от 

системата за национална сигурност - старши 

комисар Петър Коцин и комисар Стилян Пешев, 

административния ръководител на филиала на 

русенския университет „Ангел Кънчев във 

Видин - Момчил Станков и директора на 

дирекция „Бюро по труда“ – Видин, Иван 

Иванов. По време на срещата бяха дискутирани 

въпроси относно рекламно- информационната дейност и участието в трудовите борси за 

реализиране на задачите по привличане на кандидати за военна служба, срочна служба в 

доброволния резерв и кандидати за обучение във висшите военни училища. В хода на 

дискусията бяха засегнати и въпроси за съвместно провеждане на мероприятия за 

популяризиране на военната професия и подготовката на българските граждани за защита на 

отечеството. Участниците постигнаха съгласие за провеждане съвместно с община Видин на 

комплексно занятие с учениците от  9-ти и 10-ти от област Видин през месец април, в което да 

се включат и представители на структурите от системата за национална сигурност. С 

директора на дирекция „Бюро по труда“ беше постигнато съгласие за обособяване на работно 

място в информационния салон на дирекцията, което да се ползва от експерти по набиране в 

окръжието, веднъж седмично с цел набиране на кандидати за военна служба, срочна служба 
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в доброволния резерв и кандидати за обучение във висшите военни училища.  
 

 
 

Пловдив 
 

На 25.01.2022 г., ветеранът от войната Борис 

Гърнев отпразнува своя 100 годишен юбилей. На 

тържеството присъстваха началникът на Военно 

окръжие I степен – Пловдив, полковник Стефан 

Паскалев, експертът в офиси за военен отчет 

Атанас Хаджиев, който и е председател на 

областния управителен съвет на Съюза на 

ветераните от войните на България - Пловдив и 

роднини на юбиляря. На господин Гърнев бяха 

връчени грамота от министъра на отбраната 

Стефан Янев, поздравителен адрес от доц. д-р 

Иван Сечанов - председател на СВВБ, 

поздравителен адрес от председателя на ОУС на 

СВВБ –Пловдив и плакет на Съюза на ветераните 

от войните на България.   

Борис Симеонов Гърнев е роден в село Либяхово, сега Илинден, община Гоце Делчев, където 

завършва прогимназия през 1935 г. На 15.09.1942 г. влиза в казармата като войник в седми 

артилерийски дивизионен конен полк в гр. Самоков, където завършва школата за 

подофицери. След 9.9.1944 г. заминава на фронта като взима участие в боевете на Деве баир 

и Дравската операция, където е награден с орден за храброст 4-та степен.  

След войната Борис Гърнев се завръща в село Либяхово, а през март 1948 г. е избран за негов 

кмет. На 10.04.1950 г. е избран за секретар на околийския комитет на младежта. Постъпва в 

Българската армия в гаубичния полк в село Самораново, Дупнишко. През пролетта на 1952 г. 

е назначен за заместник-командир на картечно-артилерийския батальон в град Любимец. 

През 1959 г. получава диплом за средно образование. През 1963 г., вече с военно звание 

„подполковник“ се пенсионира и преминава в запаса. Същата година е назначен за инспектор 

ТРЗ в областно управление на съобщенията – Пловдив, където завършва задочно 

специалността „Икономика на съобщенията“. През 2007 г. е избран за заместник-председател 

на общинския съвет на Съюза на ветераните от войните на България в община „Родопи”, а от 

15.03.2013 г. е заместник-председател на Областния управителен съвет на СВВБ-Пловдив. 

На единадесетия конгрес на СВВБ е избран за член на Централния управителен съвет на 

СВВБ-София. Повече от осем години участва в изготвянето и редактирането на издавания от 

ОУС на СВВБ-Пловдив информационен бюлетин.  
 

Силистра 
 

През месец януари началникът на Военно окръжие II степен 

– Силистра, подполковник Ивайло Александров проведе среща с 

офицера от запаса - полковник Тодор Георгиев Енчев, бивш 

началник на мобилизационния отдел във Военно окръжие 

Силистра до 2000 година. О.з. полковник Енчев продължава да 

проявява интерес към промените извършени в окръжието през 

годините и подполковник Александров накратко го запозна с тях, 

като му връчи юбилейното издание „140 години военни окръжия в 

България”. 

Взаимодействие с военни формирование и структури 
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Централно военно окръжие 

Считано от 08.01.2022 г., поради навършване на 

пределна възраст от военнослужещия, със заповед на 

министъра на отбраната, подполковник Александър 

Иванов Дзипалски - началник на отделение „Набиране на 

кандидати и адаптация” в щаба на Централно военно 

окръжие беше освободен от длъжност и зачислен в запаса. 

Считано от 14.01.2022 г., със заповед на министъра на 

отбраната, подполковник  Владимир Любенов Андреев - 

началник на отделение „Планиране, програмиране и 

анализ” в щаба на Централно военно окръжие беше 

освободен от длъжност и зачислен в запаса. Началникът на 

Централно военно окръжие връчи на подп. Дзипалски и 

подп. Андреев предметна награда „Почетен кортик на 

Централно военно окръжие в луксозна кутия“. Началникът 

и личният състав на Централно военно окръжие пожелават на о.з. подполковник Дзипалски 

и о.з. подполковник Андреев здраве, щастие, дълголетие, душевен мир и успехи в бъдещи 

начинания. 
  

Велико Търново 
 

На 21.01.2022 г., по повод освобождаване от длъжност и 

пенсиониране, цивилен служител Венелин Банчев Ненчев – 

експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и 

адаптация” във Военно окръжие II степен – Велико Търново 

беше награден с поздравителен адрес и предметна награда от 

началника на Централно военно окръжие – полковник Георги 

Петков. Наградите връчи подполковник Веселин Тинков – 

началник на окръжието. „Благодаря за старанието, 

всеотдайността и високия професионализъм, показани от Вас 

в годините….” се обърна с приветствени думи подполковник 

Тинков в присъствието на военнослужещите и цивилни 

служители от военното окръжие. Всички колеги пожелаха на 

господин Ненчев да се отдаде на предстоящата си заслужена 

почивка със спокойствие и радост.  
 

 
 

Разград 
 

 На 20.01.2022 г., майор Пламена Николова посети НПТГ „Шандор Петьофи”, ППМГ 

„Академик Н. Обрешков” и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” в град Разград с цел среща с училищните 

ръководства и предоставяне на материали, относно информация за приема във висшите 

военни учебни заведения в страната за учебната 2022/2023 година. Майор Николова проведе 

срещи-беседи с ученици от 12-ти клас за разясняване на условията за кандидатстване, 

преминаване на обучението и възможностите за развитие и реализация след завършване на 

висше военно училище. Проведените срещи с учениците випускници от средните училища 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение 

във висшите военни училища 
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допринасят за повишаване на информираността на учениците в процеса на бъдещото им 

професионално ориентиране. 
 

Велико Търново 
 

На 10.01.2022 г. в НВУ „Васил Левски“ постъпиха 

първите български граждани, изявили желание да служат в 

доброволния резерв на Българската армия. На 

тържествената церемония в университета присъстваха 

началникът на Централно военно окръжие полковник - 

Георги Петков, началникът на Военно окръжие II степен – 

Велико Търново - подполковник Веселин Тинков и 

началникът на сектор „Военен отчет, комплектуване, 

набиране и адаптация” в окръжието - майор Деян Димитров 

Димитров. Полковник Георги Петков презентира брифинг в 

който показа дейностите на Централно военно окръжие и 

военните окръжия, свързани с кампанията по набиране на кандидати за срочна служба в 

доброволния резерв. 
 

Монтана   

На 07.01.2022 г. началникът на Военно 

окръжие II степен – Монтана, подполковник Илиян 

Илиев бе поканил на среща класираните кандидати за 

срочна служба в доброволния резерв, първа смяна. 

Подполковник Илиев пожела изпрати бъдещите 

военнослужещи, като им пожела здраве, силен дух, 

успех по пътя който поемат и им припомни да пазят 

честта и името на родината си. Като символичен 

подарък, подполковник Илиев подари на всички 

кандидати по една книга от юбилейното издание „140 

години военни окръжия в България”. За спомен бе 

направена и обща снимка. 
 

 
 

Враца 
 

В съответствие с плана за рекламно-

информационна дейност на Военно окръжие II 

степен – Враца по набиране на кандидат-

курсанти за висшите военни училища, 

началникът на сектор ВОКНА в окръжието - 

майор Блага Владова, експертът в офиса за 

военен отчет в община Враца - цивилен служител 

Ивайло Колев, експертът в офис за военен отчет 

в община Козлодуй - цивилен служител Андрей 

Стоянов и експертът в офис за военен отчет в 

община Мездра - цивилен служител Мирослав Маринов проведоха срещи с випускниците от 

четири средни училища в гр. Враца, две средни училища в град Козлодуй, едно средно 

училище в град Криводол и едно средно училище в град Мездра. На срещите беше разяснена 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 
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възможността за прием и обучение в НВУ „Васил Левски”, ВВВУ „Георги Бенковски“ и 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по военни специализации и цивилни специалности за учебната 

2022/2023 г. Присъстващите бяха запознати с предимствата на военното образование, както 

и с условията и реда за кандидатстване за военна служба и срочна служба в доброволния 

резерв. 
 

 
 

Сливен 
 

На 10.01.2022 г., по инициатива на 

началника на Военно окръжие ІІ степен – 

Сливен, подполковник Иван Иванов се проведе 

среща с ръководството на Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) в града. 

Подполковник Иванов разговаря с майор о.з. 

Митко Манев и полковник о.з. Божидар 

Борденяшки по въпроси свързани със службата в 

доброволния резерв.  

Беше предоставена подробна информация 

за срочната служба в доброволния резерв, 

предимствата, условията и реда за кандидатстване, както и рекламни брошури. 

Присъстващите на срещата бяха запознати с вакантните длъжности за служба в доброволния 

резерв, които могат да се заемат от български граждани, освободени от военна служба без 

провеждане на конкурс, условията, реда и необходимите документи за кандидатстване. Също 

така бяха представени плакати, рекламни брошури и обяви, свързани със службата в 

доброволния резерв. Ръководителите на СОСЗР в град Сливен се ангажираха да запознаят 

своите членове с представената на срещата информация. 
 

 
 

Русе 
 

По случай 23 януари – Ден на структурите по 

личен състав в Българската армия, за проявен 

професионализъм, отговорност и постигнати високи 

резултати при изпълнение на служебните си 

задължения, личният състав на сектор „Личен състав, 

набиране на кандидати и адаптация” във Военно 

окръжие І степен – Русе беше награден от началника 

на Централно военно окръжие полковник Георги 

Петков с предметна награда „Плакет на Централно 

военно окръжие”. 

По същия повод, с грамота беше наградена и ц. 

сл. Ваня Стоилова – главен специалист в сектор 

„Личен състав, набиране на кандидати и адаптация” в 

окръжието. 
 

Осъществяване на прехода на освободените от военна служба 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
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Централно военно окръжие 
 

Назначена от началника на Централно военно 

окръжие (ЦВО) комисия организира конкурс „Лица 

на Българската армия” за 2022 г. и изготви протокол 

за резултатите от него.  На 31.01.2022 г. протоколът 

беше утвърден от началника на ЦВО. В съответствие 

с извършения подбор, победители в конкурса са 

старши лейтенант Селда Недимова Ахмедова – 

старши техник в група „Вертолети и двигател” на 24-

та авиационна база – Крумово, курсант сержант 

Йоанна Данчева Данева – специализация „Летец-

пилот” във ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна 

Митрополия и ефрейтор 2-ри клас Мартин Танчев 

Монев – мерач на картечница във военно 

формирование 48430 от състава на 2-ра Механизирана 

бригада – Стара Загора.  

Пожелаваме на победителите в конкурса успехи в бъдещите им начинания и все така 

да показват с достойнство и чест военната професия пред обществото. 
 

 

 

Други 


