
 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 01,  web: http://www.comd.bg/  1  

 
 

Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 01/ 2023 г. 

 

 

 
 

Пазарджик 

На 14.01.2023 г., в гр. Белово беше 

отбелязана 145-тата годишнина от освобожда-

ването на Белово и Беловския край. Тази 

историческа дата официално е обявена за 

Празник на град Белово. 

Според историята на 13 януари 1878 

година руски военни части, водени от 

генерал Веляминов и капитан Зденович, 

освобождават града от османско влади-

чество, а на 14 януари е освободено и село 

Голямо Белово. В паметните януарски дни 

на 1878 година освободителните войски 

минават през ледените води на реката и 

донасят свободата на град Белово. За да ги 

спасят от измръзване местните жители ги 

посрещат с греяно вино и запалени огньове. Всяка година на 14 януари жителите на града 

правят същото, което вече е превърнато в традиция. Те полагат венци и цветя пред 

паметника на Освободителите и свеждат глави пред 

подвига на хилядите руски, полски, румънски, 

финландски и унгарски войници, взели участие при 

освобождението на този край, черпят с греяно вино 

и разказват легенди за онези дни.  

Тази година програмата започна в 18:00 часа с 

официалната част от събитията. Сред тях са 

отслужване на водосвет за здраве и благоденствие, 

празнично приветствие от кмета на града, инж. 

Костадин Варев и тържествена заря-проверка с 

участието на представители от Съвместното 

командване на специалните операции.  

В честванията взе участие и началникът на 

Военно окръжие II степен – Пазарджик, подпол-

ковник Петър Петров. 

 

 

Национални и регионални празници 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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 Разград 

 На 06.01.2023 г. жителите и гостите на град Разград отбелязаха 175 години от рожде-

нието на гениалния революционер Христо Ботев. Пред паметника на националния герой, в 

градския парк бяха поднесени венци и цветя. От името на Военно окръжие II степен – Разг-

рад венец поднесоха майор Пламена Николова и сержант Пламен Петров. 

 На 28.01.2023 г. в град Разград беше честван Денят на Разград, съвпадащ със 145-тата 

годишнина от освобождението на града от османско иго. По случай празника на града и в 

знак на почит и признателност към загиналите воини, на площад „Възраждане” беше прове-

ден ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника „Свети Георги” и пред Мавзолея- 

костница на загиналите руски воини и български опълченци в Руско-турската освободител-

на война от 1877/1878 години. Венци поднесоха представители на държавни институции, 

културни и образователни институции, органи на местната власт, неправителствени органи-

зации и други съюзи, включително от Военно окръжие II степен – Разград, както и много 

граждани. Военнослужещите и цивилните служители от военното окръжие в града взеха 

участие в тържественото мероприятие по случай чествания празник. 

 

Сливен 

На 17.01.2023 г. с ритуал-поклонение бяха отбелязани 

145 години от освобождението на град Сливен от османско 

иго. Церемонията беше проведена на едноименния площад „17 

януари” в сливенския квартал „Клуцохор” и започна с приема-

не на строя на почетния караул от Центъра за подготовка на 

специалисти – Сливен. После слово за паметното събитие про-

изнесе кметът на град Сливен - Стефан Радев. Заупокойна мо-

литва в памет на загиналите герои и благодарствен молебен по 

повод освобождението на града отслужиха свещеници от сли-

венския храм „Свети Николай Мирликийски Чудотворец”. По 

време на честването почитта си към годишнината изразиха 

кметът Стефан Радев, председателят на общинския съвет – 

Димитър Митев, заместник-областният управител – Антоний 

Андонов, началникът на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, 

подполковник Иван Иванов, директорът на ОД на МВР - Сливен, старши комисар Димитър 

Величков, народни представители от града, общински съветници, представители на военно-

патриотични съюзи, исторически дружества, граждански сдружения, училища, граждани и 

служители от Военно окръжие ІІ степен – Сливен. 

Ритуалът завърши с поднасяне на венци и цветя пред морената на площада в памет на 

героите, отдали живота си за освобождението на града под сините камъни. На края залп от 

пушките на почетния караул от регионален клуб „Хаджи Димитър” при Национално дру-

жество „Традиция” огласи сливенския квартал и възвести края на тържественото честване. 
 

Русе 
Традиционният Богоявленски водосвет на 

бойните знамена, флагове и знамената-светини на 

Българската армия в град Русе бе отслужен на 6-ти 

януари 2023 г. лично от Русенския митрополит -

Негово Високопреосвещенство Наум. Ритуалът 

започна с изпълнение на „Срещен марш“, а ко-

мандирът на в. ф. 32420 - Русе, той и началник на 

гарнизона - подполковник Павлин Илиев прие 

строя на почетния караул. Сред официалните гос-
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ти на водосвета бяха областният управител - Анатоли Станев, кметът - Пенчо Милков, за-

местник-кметовете Енчо Енчев и Димитър Недев, посланикът на Република България в Ру-

мъния Н. Пр. Радко Влайков, началникът на Военно окръжие I степен – Русе, подполковник 

Васил Петров, командирът на в. ф. 42520 – Щръклево, майор Васил Йорданов, началникът 

на Регионалното управление на образованието - доктор Росица Георгиева, както и предста-

вители на органи на държавната и местна власт, неправителствени организации и граждани. 

По време на церемонията бяха осветени знамената на русенския гарнизон, в. ф. 42520 -

Щръклево, 13-и гвардейски ученически отряд и ученически отряд „Дунавска флотилия”. 

Представители на клуб „Ангел Кънчев“ в град Русе, към Национално дружество „Традиция“ 

показаха собствено изработена реплика на знамето на Ботевата чета.  

 

Враца 

На 06.01.2023 г., по случай един от най-

големите християнски празници Богоявление 

Господне и рождението на една от иконите на 

българската национално-освободителна бор-

ба - Христо Ботев, в град Враца бяха прове-

дени шествие и водосвет за здраве, отслужен 

от Негово Високопреосвещенство Врачански 

митрополит Григорий. Светият Кръст беше 

хвърлен във водите на река Лева и „спасен“, 

съгласно християнската традиция. Ритуалът 

завърши с освещаване на бойните знамена на 

военно формирование 54990 – Враца и в него 

участваха представители на местната власт, неправителствени организации, граждани и 

гости на града, както и служители от Военно окръжие II степен – Враца. На събитието при-

състваха още и началниците на Военно окръжие II степен – Монтана и Военно окръжие II 

степен – Видин. 

  

 Благоевград  

На 06.01.2023 г. на площад 

„Георги Измирлиев“ в град Благо-

евград се проведе церемония по 

освещаване на бойните знамена на 

военно формирование 26 400 с 

командир полковник Митко Бал-

тов. 

Свещенослужители от бла-

гоевградския храм „Въведение Бо-

городично“ извършиха традици-

онния Богоявленски водосвет на бойните знамена и знамената-светини, символизиращи 

нашата бойна слава и героизма на българския воин. 

На церемонията от името на Военно окръжие II степен – Благоевград присъстваха 

подполковник Петър Митев – началник на окръжието, майор Пламен Велев – началник на 

сектор ВОКНА и цивилни служители от военното окръжие. 
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Ямбол 

На 06.01.2023 г. гражданите и гостите на град 

Ямбол отпразнуваха големия християнски празник 

Богоявление. Денят започна с тържествен водосвет, 

посветен на успехите на Българската армия и нейни-

те бойни знамена пред храм „Свети Николай Чудот-

ворец“, отслужен от архимандрит Димитрий в със-

лужение с ямболски свещеници. На церемонията 

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 Ям-

бол - Георги Чалъков, началникът на гарнизон Ямбол - полковник Милен Димитров, начал-

никът на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, подполковник Иван Бъчваров, командири на 

военни формирования, общински съветници и много граждани. След водосвета от храма 

потегли литийно шествие към река Тунджа. Рекорден брой смелчаци - 35 скочиха в ледени-

те води на реката за да „спасят“ Божия Кръст. Победител за тази година е 30 годишния Ка-

лоян Ников, който първи намери и извади кръста. 

На 17 януари гражданите и гостите на град Ямбол честваха 145 години от освобожде-

нието на града от османско иго. В съответствие с традицията и тази година беше почетена 

датата 5 (17 по нов стил) януари 1878 година, когато щастливите ямболци са посрещнали 

войниците от 23-ти Донско-казашки полк, предвождани от полковник Николай Яковлевич 

Бакланов. Празникът започна с програма на духовия оркестър при Народно читалище „Съг-

ласие – 1862“. На тържествата присъстваха кметът на община Ямбол - Валентин Ревански, 

заместник-кметът на община Ямбол - Михаил Керемедчиев, председателят на общински съ-

вет – Ямбол, Антон Шиков, началникът на гарнизон Ямбол - полковник Милен Димитров, 

началникът на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, подполковник Иван Бъчваров, команди-

ри на военни формирования, общински съветници и много граждани. В знак на почит, 

признателните потомци на някогашните жители на Ямбол поднесоха венци и цветя на па-

метника на загиналите за свободата на града. 

 

Хасково 

Началникът на Военно окръжие II сте-

пен – Хасково, подполковник Петър Петков 

участва в тържествения водосвет и ритуала 

за освещаване на бойните знамена в град 

Хасково, по повод Йордановден. Празнич-

ният богоявленски ритуал беше организиран 

от представители на военно формирование 

52740 – Хасково и община Хасково, с учас-

тието на духовия оркестър на общината. 

Сред официалните гости на събитието бяха 

кметът на град Хасково - Станислав Дечев и 

заместник-областният управител - Мартин 

Узунов. Ритуалът приключи с тържествен 

марш на военнослужещите, участващи във водосвета. 

Преди тържествения водосвет подполковник Петър Петков участва и в церемонията 

по поднасяне на венци и цветя пред бюст-паметника на революционера Христо Ботев във 

връзка със 175 години от рождението на националния ни герой.  
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Ловеч 

Честването на празника Богоявление Господне на 06.01.2023 г. в град Ловеч започна 

със Златоустова Света литургия в катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий”, отслужена 

от митрополит Гаврил. В честването участваха военнослужещи от в. ф. 24480 - Ловеч, в. ф. 

24430 - Троян, новосформираното в. ф.  57260 – Ловеч и представители на Национално 

дружество „Традиция”. Строят беше приет от полковник Светослав Църовски - началник на 

Военно-географски център - Троян. Сред официалните лица на площада, където беше из-

вършен Водосвет на бойните знамена, бяха областният управител на област Ловеч - Светос-

лав Славчев, заместник-кметът на община Ловеч - Венцислав Христов, председателят на 

общинския съвет в града - Петър Цолов, заместник-командирът на Командване за логистич-

на поддръжка - полковник Людмил Тончев, началникът на Военно окръжие II степен - Ло-

веч, подполковник Красимир Костов, началникът на в. ф. 24480 - Ловеч - подполковник Те-

одоси Томанов, началникът на РУ на МВР – главен инспектор Златин Михайлов, много 

граждани и гости на града. 

 

 
 

Разград 

На 25.01.2023 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Разград, подполковник 

Диян Желев взе участие в заседание на областната комисия „Военни паметници”. На засе-

данието бяха обсъдени предложенията за ремонт и възстановяване на военни паметници в 

три общини от област Разград и кандидатстване за финансиране на тези дейности от бю-

джета на Министерството на отбраната. Паметниците са в село Побит камък, община Разг-

рад, село Богданци, община Самуил и село Острово, община Завет. На заседанието предсе-

дателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Младен Аспарухов (ма-

йор от запаса), той и председател на инициативния комитет за изграждане на „Военен ме-

мориал на гарнизон Разград“ представи извършените до момента работи по реализиране на 

този проект, след което бяха обсъдени и възможностите за допълнително финансиране на 

мемориала със средства от община Разград и Министерството на отбраната. 

 

Ловеч 

На 23.01.2023 г. областният управител на област Ловеч - Светослав Славчев, 

председателства заседание на областната комисия „Военни паметници”, в което участва и 

началникът на Военно окръжие II степен - Ловеч, подполковник Красимир Костов. В рабо-

тата на комисията се включи и главния експерт в отдел „Военни паметници и военно-

патриотично възпитание“ в Министерство на отбраната - Радослав Симеонов. На заседание-

то бяха одобрени постъпили предложения от общини Ловеч, Троян и Ябланица за възстано-

вяване и довършване на военни паметници, свързани с Балканската и Междусъюзническата 

войни. Членовете на комисията одобриха идейно-художествения проект на ловешкото 

сдружение „Пипкови и Ловеч“ за изграждане на паметна плоча на Панайот Пипков, който е 

оставил следа в историята като капелмайстор на професионалния военен духов оркестър на 

34-ти пехотен троянски полк. 

 

 
 

Ямбол 

На 12.01.2023 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, подполковник 

Иван Бъчваров обяви заповед на началника на Централно военно окръжие - полковник Ге-

Назначаване и освобождаване на военнослужещи и цивилни служители  

Връзки с органите на централната и местната власт 
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орги Петков в изпълнение на която, считано от 10.01.2023 г., капитан Боряна Виткова е наз-

начена на длъжност „Заместник-началник на Военно окръжие IІ степен - Ямбол“ и повише-

на във военно звание „майор”. Личният състав на военното окръжие ѝ пожелава много 

здраве, успехи и удовлетвореност от професионалната ѝ реализация. 

 

 
 

Централно военно окръжие 

На 27.01.2023 г. личният състав на Централно военно окръжие проведе пеши марш до 

манастир „Свети Мина“, намиращ в близост до село Кубратово, област София. Целта на 

пешия марш беше повишаване на физическата издръжливост и усъвършенстване на двига-

телните навици на личния състав на Централно военно окръжие. 

 

 
 

Враца 

През месец януари 2023 г. началникът на Воен-

но окръжие II степен – Враца, подполковник Илиян 

Илиев, началникът на сектор ВОКНА в окръжието - 

майор Блага Владова, експертът в ОВОО – Враца, ци-

вилен служител Ивайло Колев и цивилен служител 

Михаела Вèлина организираха и проведоха срещи с 

випускниците от 7 (седем) средни училища на терито-

рията на гр. Враца, във връзка с кампанията по наби-

ране на кандидат-курсанти за висшите военни учили-

ща през учебната 2023/2024 година. На срещите беше 

разяснена възможността за прием и  обучение в НВУ 

„Васил Левски”, ВВВУ „Георги Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по военни и  цивил-

ни специалности. Присъстващите на срещите ученици бяха запознати с предимствата на во-

енното образование, както и с условията и реда за кандидатстване за военна служба и сроч-

на служба в доброволния резерв. 

 

Разград 

На 20.01.2023 г., по покана на областния управител на област Разград, началникът на 

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, флотилен адмирал, професор 

д. в. н. Боян Медникаров, заедно с експерти от училището  посети град Разград. По време на 

визитата бяха организирани съвместни срещи със заместник-областния управител на област 

Разград, заместник-кмета на град Разград, началника на регионалното управление на обра-

зованието в града и началника на Военно окръжие ІІ степен – Разград, на които бяха обсъ-

дени перспективите за реализация на учениците от областта след завършване на средното 

им образование.  

По време на посещението беше организирана и среща на офицери и курсанти от 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с ученици от средните училища от област Разград, на която бяха 

представени военните и цивилни специалности, изучавани във флотската Алма Матер. Бяха 

и подробно разяснени условията и реда за кандидатстване във Висшето военноморско учи-

лище. Визитата на флотилен адмирал Медникаров и придружаващите го лица завърши с 

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

във висшите военни училища 

Обучения, семинари и стажове 
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пресконференция пред местните медии, на която още веднъж бяха представени възможнос-

тите за обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна. 

 

Габрово 

На 11.01.2023 г., по инициатива на началника на Военно 

окръжие ІІ степен – Габрово, подполковник Кристиян Гранджан 

в Ритуалната зала на община Дряново беше проведено групово 

мероприятие – среща на работодател с потенциални кандидати 

за длъжността „Автоматчик в охранителен взвод” във военното 

формирование, намиращо се в Царева ливада. На срещата при-

състваха безработни лица, вписани в дирекция „Бюро по тру-

да“ – филиал Дряново. Подполковник Гранджан и експертите 

Малина Васкова и Тихомир Цонев отговаряха на поставените им 

въпроси, касаещи реда и условията за кандидатстване за вакант-

ните длъжности. На присъстващите бяха раздадени флаери с 

информация за военната служба и службата в доброволния ре-

зерв. Голяма част от тях получиха заявления за кандидатстване 

на военна служба.  

Подобни групови срещи – специализирани трудови борси се проведоха в общинските 

филиали на Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Габрово на 13 януари и в гр. Севлиево на 20 

януари. 

 

Силистра 

На 17 януари 2023 г. служители на общи-

на Силистра и Военно окръжие II степен -

Силистра организираха посещение на ректора 

на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - флотилен адми-

рал, професор д. в. н. Боян Медникаров и пред-

ставители на училището в града.  

На пресконференция в сградата на общи-

на Силистра флотилен адмирал Медникаров 

представи пред присъстващите журналисти ви-

зията за новата учебна програма, приема на 

курсанти и студенти в различните специалнос-

ти и възможностите за тяхната професионална 

реализация. В работата на пресконференцията 

участваха заместник-кметът на града - Мария Недялкова, представители на флотската Алма 

Матер и началникът на Военно окръжие II степен – Силистра, подполковник Ивайло Алек-

сандров. В присъствието на представители на местните медии, кметът на град Силистра - 

Юлиян Найденов и ректорът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - флотилен адмирал Боян Медни-

каров официално подписаха първия от този вид в България „Меморандум за сътрудничест-

во“, определящ съвместните дългогодишни дейности между гореспоменатите институции. 

Целта на меморандума е задълбочаване на сътрудничеството, нови по-големи възможности 

за споделяне на ресурси, опит и умения, както и ноу-хау (знам как) за осъществяването на 

съвместната дейност. 

След подписването на рамковия документ, пред ученици от средните училища в об-

щината бяха представени гражданските специалности и специализациите за курсанти по 

които се провежда обучение в Морско училище. В препълнената с над 150 души зала бяха 

презентирани и възможностите за професионална реализация след успешното завършване 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 01,  web: http://www.comd.bg/  8  

на различните програми, предоставени от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Повишен интерес пре-

дизвикаха условията и реда за кандидатстване, приема за обучение и участието в програма-

та на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Ев-

ропа - „Еразъм+“. 

 

Смолян 

На 20.01.2023 г. приключи крайният срок за подаване на заявления по обявените ва-

кантни места в Сухопътни войски, съгласно заповед № ЗРД-1591/30.11.2022 г. на командира 

на Сухопътни войски. Във Военно окръжие II степен – Смолян са подадени общо 30 заявле-

ния на кандидати за военна служба. Всички кандидатстват по обявените 15 вакантни длъж-

ности във в. ф. 28330 – Смолян.  

 

 

 

Начало на кандидат курсантска кампания за учебната 2023/2024 година във 

ВВВУ „Георги Бенковски“ 

 

На 25.01.2023 г. в изнесения комплекс за авиаци-

онно образование на ВВВУ „Георги Бенковски” в град 

Плевен беше проведена работна среща на експерти от 

военните окръжия с командването на училището по 

повод кандидат курсантската кампания за учебната 

2023/2024 година. Срещата беше открита от начални-

ка на ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митропо-

лия, бригаден генерал Юлиян Радойски. Заместник-

началникът по учебната и научна част на Военновъз-

душното училище – полковник, доцент, доктор инж. 

Асен Маринов запозна присъстващите с основните 

акценти и особености на приема през новата учебна 

година по военните специализации. Представителите 

на военните окръжия получиха плакати на училището 

за новия прием и се запознаха с възможностите за обучение в новия комплекс. 

 

„Лица на Българската армия” 2023 г. 

 

За трета поредна година Централно военно окръжие провежда рекламна 

кампания за популяризиране на военната професия сред обществеността – 

конкурса „Лица на Българската армия“, към който тази година имаше заси-

лен интерес и който беше отразен от Военния телевизионен канал и вестник 

„Българска армия“. 

Събеседванията с кандидатите бяха проведени в периода 19 – 26 януари 2023 г., а ос-

новните критерии на които трябваше да отговарят те, бяха свързани с притежаването на ви-

зия и индивидуално излъчване, както и на комуникативни умения, всеотдайност, отговор-

ност и висока мотивация при изпълнението на поставените им цели и задачи.  

В резултат от цялостното представяне на участниците, комисията определи за победи-

тели в конкурса „Лица на Българската армия” през 2023 година курсант-главен старшина 

Антония Владимирова Пушкарова, курсант-сержант Борислав Петров Иванов и старши 

лейтенант Боряна Ефтимова Ангелова. 

Други 
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Курсант-главен старшина Антония Владимирова 

Пушкарова е бъдещ военен лекар. Отличава се с желание 

за усъвършенстване на знанията, обучавайки се едновре-

менно в 4-ти курс по специалност „Организация и управ-

ление на военни формирования на тактическо ниво” във 

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” и спе-

циалност  „Медицина” в Медицински университет ,,Проф. 

д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсант-сержант Борислав Петров Иванов е бъдещ 

пилот. Към момента се обучава в 3-ти курс във Висшето во-

енновъздушно училище „Георги Бенковски“, гр. Долна 

Митрополия, където му предстои да завърши военната спе-

циализация ,,Летец-пилот“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старши лейтенант Боряна Ефтимова Ангелова е 

началник на отделение ,,Логистика“ във военно формиро-

вание 22620–София от състава на Командването за логис-

тична поддръжка.  

Завършила е Националния военен университет 

,,Васил Левски“, гр. Велико Търново – специалност 

,,Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, а през 2018 г. е отличена като спортист 

на випуска.   
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Благоевград  

Служители от Регионалния исторически му-

зей – Благоевград и ХI ОУ „Христо Ботев” в града 

организираха познавателна игра „Последният пе-

чели”, по случай навършването на 175 години от 

рождението на гениалния поет, революционер и 

народен будител Христо Ботев. На събитието при-

съства началникът на сектор ВОКНА във Военно 

окръжие II степен – Благоевград, майор Пламен 

Велев, който връчи наградите на победителите в 

играта. 

 

 

 
 

 

 

 


