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Електронно издание на Централно военно окръжие                                               Брой 02/ 2023 г. 

 

 
Русе 

     

Град Русе е освободен от оковите на ос-

манско иго на 20.02.1878 г. На 20.02.2023 г., 

стотици русенци се събраха пред Пантеона на 

възрожденците в града, по случай 145 години 

от освобождението на Русе. Служители на об-

щина Русе бяха организирали богата културна, 

съпътстваща програма на официалната цере-

мония, а пред сградата на Пантеона членовете 

на  Национално дружество „Традиция“ – Реги-

онален клон „Ангел Кънчев“ представиха и ек-

спозиция на български оръжия от XIX и XX 

век. Негово Високопреосвещенство Русенс-

кият митрополит Наум и свещеници от Русенската Света Митрополия отслужиха благодарс-

твен молебен за извоюваната свобода. В знак на признателност към героите, венци и цветя 

пред Вечния огън бяха поднесени от ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ - 

академик Христо Белоев, заместник-кметовете на община Русе, началника на регионалното 

управление на образованието – доктор Росица Георгиева, редица представители на българс-

ката общност в Румъния,  началника на Военно окръжие I степен - Русе, началника на гарни-

зона - подполковник Павлин Илиев, представители на държавната и местна власти. Общинс-

кият духов оркестър с диригент Димчо Рубчев изпълни тържествени маршове преди началото 

на церемонията, в която за първи път участва и 13-ти гвардейски младежки отряд.  

 

Кюстендил 

 

На 08.02.2023 г. началникът на Военно окръжие II 

степен – Кюстендил, подполковник Димитър Димитров, 

заместник-началникът на Военно окръжие II степен – 

Кюстендил, той и началник на сектор - майор Росен На-

ков и част от личния състав на окръжието посетиха ок-

ръжния държавен архив в гр. Кюстендил по случай на-

вършване на 60 години от институцията, създадена в 

града през месец  януари 1963 година.  

Началникът на отдел „Държавен архив“ – Кюстен-

дил Петър Шейков подари на подполковник Димитров 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 
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екземпляр от книгата на Явор Тодоров „Балканската освободителна война на България срещу 

Турция (1912 г. – 1913 г.) и Седма пехотна рилска дивизия“, която е създадена в партньорство 

с Държавен архив, клон Кюстендил. 

На 08.02.2023 г. военнослужещите от Военно окръжие II степен – Кюстендил,  подне-

соха цветя на паметника на героите от 13-ти пехотен рилски полк, във връзка с отбелязване на 

110 години от Битката при Булаир (8 февруари 1913 г.) 

 

 
Плевен 

 

Тази година се навършиха 150 години от ги-

белта на Апостола на свободата. На 19.02.2023 г. 

много граждани и гости на град Плевен се поклониха 

пред паметта и делото на Васил Левски, отдавайки по-

чит на паметника на великия българин в центъра на 

града. Гениалният революционер създава първия ре-

волюционен комитет в България през 1869 г., именно 

в град Плевен. Своята признателност пред делото на 

един от най-светлите и чисти образи в националната 

ни история – Дякон Игнатий, засвидетелстваха и 

много деца. 

Ритуалът пред паметника започна с отдаване на 

военни почести от представителна смесена рота на 

ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия. Чес-

тването продължи с панихида, отслужена от свеще-

ници от храм „Света Троица“. В мероприятието учас-

тваха ученици от клуб „Млади възрожденци“ при 

иновативно начално училище „Христо Ботев“, гвар-

дейци от ОУ „Петър Берон“, ученици от ОУ „Йордан 

Йовков“ и Общински духов оркестър с диригент Пламен Марков. Деца от детска градина 

„Трети март“ поднесоха музикално изпълнение, посветено на Апостола на свободата. За без-

смъртното дело на Левски припомни в словата си и кметът Георг Спартански. 

Пред паметника на Апостола бяха народни представители, общински съветници от със-

тава на общински съвет - Плевен, представители на ръководството на община Плевен, на во-

енен клуб – Плевен,  на патриотични организации и културни институции, както и много 

граждани.  

Почит на делото на Апостола отдаде и старши лейтенант Траян Минчев – представител 

на Военно окръжие I степен – Плевен.  

  

Търговище 

 

„Дякон Игнатий е не само Апостол на революцията, на свободата, но и на бъде-

щето…“ – така определи националния ни герой отец Славчо Проданов по време на отслуже-

ната панихида в памет на Васил Левски в храм „Св. Йоан Рилски“ в град Търговище. По-

късно във февруарското утро честванията продължиха пред барелефа на Апостола, в центъра 

на града, където възпитаници на детска градина № 7 „Снежанка“ представиха кратък рецитал, 

посветен на живота и делото на Дякона. След рецитала, в знак на признателност към делото 

на гениалния революционер, представители на местната и държавна власти, на институции и 

Важни събития и годишнини  
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много граждани поднесоха венци и цветя. Във възпоменателните мероприятия по повод 150-

тата годишнина от обесването на Васил Левски участва и част от личния състав на Военно 

окръжие II степен – Търговище.  

 

Ловеч 

 

На 18 и 19 февруари 2023 г. гражданите и 

гостите на град Ловеч отбелязаха 150 години от 

гибелта на Васил Левски. На 18.02.2023 г., пред 

паметника на Апостола на свободата беше про-

ведена възпоменателна церемония с участието 

на гвардейци от Националната гвардейска част, 

водени от своя командир - полковник Кънчо 

Иванов. „Васил Левски се превърна в най-яр-

ката личност на новата българска история, в све-

тиня, която всеки от нас носи в сърцето си, в 

част от душата ни на българи.“ - отбеляза кме-

тът на Ловеч, госпожа Корнелия Маринова. Сред официалните лица на церемонията бяха ко-

мандира на Командване за логистична поддръжка - бригаден генерал Тодор Тодоров, начал-

ника на в.ф.24430-Троян, полковник Светослав Църовски и началника на Военно окръжие II 

степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов. В знак на признателност, пред паметника 

на Васил Левски бяха положени цветя и венци от 

името на президента на Република България, дър-

жавни и общински институции, политически партии, 

неправителствени организации и граждани. 

По-късно вечерта в Драматичен театър - Ловеч 

се състоя възпоменателен спектакъл „Огърлица на 

безсмъртието“ с участието на Представителния ан-

самбъл на въоръжените сили.  

Редица събития, младежки дебати и истори-

чески възстановки, показаха, че различните поколе-

ния българи носят Васил Левски в сърцето си, че се 

прекланят пред делото му и следват заветите му. 

 

Силистра 
 

На 10.02.2023 г., в град Силистра бяха отпразнувани 145 

години от освобождението на града от османско владичество. 

Беше проведено и възпоменателно тържество пред паметната 

плоча, поставена като свидетелство за посрещането на руските 

войски в крайдунавския град – един от първите, освободени по 

време на руско-турската освободителна война 1877-1878 го-

дини. Началникът на Военно окръжие II степен – Силистра, 

подполковник Ивайло Александров и част от личния състав на 

окръжието присъстваха на тържеството и поднесоха цветя 

пред паметната плоча. 
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Габрово 

 

На 18.02.2023 г., във връзка с отбелязване на 150 

години от гибелта на Васил Левски, военнослужещи и 

цивилни служители от Военно окръжие II степен – 

Габрово се включиха във възпоменателната церемо-

ния, която беше проведена пред паметната морена на 

Апостола, в градинката до регионална библиотека 

”Априлов-Палаузов” в града.  

От името на личния състав на военното окръ-

жие, майор Георги Георгиев поднесе цветя в знак на 

признателност към делото и заветите на Дякон Игна-

тий. Слово за делото на Апостола изнесе Веселин Ла-

заров – уредник в Националния музей на образовани-

ето, а представители на габровския клон на нацио-

нално дружество „Традиция” организираха почетен караул. 

 

Русе 

 

На 18.02.2023 г. стотици признателни жители и гости на град Русе, сред които и десетки 

деца, сведоха глави и почетоха паметта на Апостола на свободата. В центъра на града, пред 

паметника на Дякона, беше прове-

ден ритуал, започнал с приемане на 

почетния караул от командира на 

Военно формирование 32420-Русе, 

той и началник на гарнизона - под-

полковник Павлин Илиев, който 

поздрави и строения 13-ти гвар-

дейски младежки отряд. След това 

беше изпълнено стихотворението 

„На Левски“ от Недялко Йорданов, 

а присъстващите имаха възмож-

ността да чуят и стихотворенията 

„Обесването на Васил Левски“, в 

изпълнение на 14 годишната Миха-

ела Борисова и „Песен за Апостола“, изпълнено от 12 годишния Константин Борисов. Цере-

монията завърши с полагане на венци и цветя от името на държавни и местни институции, 

училища, патриотични организации и граждани.  На церемонията присъстваха началникът на 

Военно окръжие I степен – Русе, подполковник Васил Петров, представители на общините 

от областта и общинските съвети, представители на държавни институции, заместник-ректо-

рът по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенския университет „Ангел 

Кънчев“ -  проф. д-р Пламен Даскалов, дарители и представители на инициативния комитет 

за изграждане на паметника.  

 

Сливен 

 

На 18 и 19 февруари 2023 г. жители и гости на гр. Сливен присъстваха на отбелязването 

на 150 години от обесването на Апостола на свободата - Васил Левски. Честванията започ-

наха първия ден в Катедрален храм „Свети Димитър“, където беше отслужена панихида за 
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Дякон Игнатий. Вечерта, многолюдно 

факелно шествие със 150 факли, пред-

вождано от оркестъра на военно форми-

рование 22220 – Сливен, премина по 

главната улица и стигна до едноименния 

площад „Васил Левски“ в града, където 

с рецитал, едноминутно мълчание и 

поднасяне на гирлянди пред паметника 

на Апостола, беше почетена паметта му. 

На 19.02.2023 г., на площад „Ва-

сил Левски“ се състоя общоградска це-

ремония, която започна със строй на по-

четния караул и продължи с поднасяне 

на венци и цветя пред паметника на 

Апостола на българската свобода. В 

словото си по време на церемонията, кметът на град Сливен - Стефан Радев отбеляза, че освен 

вдъхновител, организатор и двигател на националноосвободителната борба, Дякон Левски е 

и визионер, който още преди 150 години говори за чиста и свята република и за равенство 

между хората. А ние, като наследници на велики българи, трябва достойно и мъдро да пазим 

и предаваме техните завети на идните поколения. Почитта си по повод годишнината изразиха 

кметът на община Сливен, председателят на общинския съвет – Сливен, депутати от града, 

общински съветници, областният управител, началникът на Сливенския гарнизон, директо-

рът на ОД на МВР – Сливен, представители на военно-патриотични съюзи, исторически дру-

жества, граждански сдружения, училища, организации, граждани и служители от Военно ок-

ръжие ІІ степен – Сливен. Общоградската церемония завърши със залп, произведени от пуш-

ките на почетния караул от Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество 

„Традиция“. 

 

 
Кюстендил 
 

На 27.02.2023 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, подполковник 

Димитър Димитров взе участие в съвета на областна администрация – Кюстендил, по покана 

на областния управител на областта – инж. Александър Пандурски. Темата на съвета беше  

сигурност при управление на кризи, бедствия и аварии. 

 

 
Хасково 
 

Със заповед на министъра на отбраната - Димитър Стоянов, ветеранът от Втората све-

товна война - Трифон Видаркински от хасковското село Долно Брястово беше награден по 

повод 100 годишния му юбилей, честван по-рано, през месец февруари 2023 г. Юбилярят по-

лучи и предметни награди - Плакет на Министерството на отбраната и Грамота за принос към 

отбраната на страната, които бяха връчени лично от началника на Военно окръжие II степен – 

Хасково, подполковник Петър Петков. „С проявените храброст и героизъм Вие не само дос-

тойно изпълнихте войнския си дълг пред своя народ и Отечество, но и се превърнахте в при-

мер за родолюбие и чест за идните поколения!“ – отбеляза в поздравителния си адрес  под-

полковник Петков.  

Връзки с органите на централната и местната власт 

 

Взаимодействие с военни формирование и структури 
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Тодор Видаркински постъпва като войник в Първи армейски артилерийски полк през 

далечната 1943 година. Той участва в първата и втората фази на Втората световна война. Ве-

теранът беше поздравен също и от кмета на община Димитровград - Иво Димов и председа-

теля на общински съвет - Минерални бани, Мехмед Лятиф, както и от представители на об-

ластната структура на ветераните от войните в област Хасково. 

 

 
Габрово 
 

На 14.02.2023 г., в спортна зала „Орловец” в 

град Габрово, на официална церемония бяха осве-

тени и връчени знамето на 14-ти Младежки гвар-

дейски отряд и тамбурмажора на 4-ти Ученически 

гвардейски духов оркестър в града. Освещаването 

беше извършено от Негово Високопреосвещенство 

Великотърновски митрополит Григорий, а връчва-

нето от представители на Националната гвардейска 

част. В двете патриотични структури участват уче-

ници от Професионална техническа гимназия „Д-р 

Никола Василияди”. Инициативата да се състои 

това паметно събитие е на създателя на сдружение 

„Младежки гвардейски отряди” - доктор Денислава Ангелова и има за цел да допринася мла-

дите хора да бъдат отговорни, достойни и патриотично възпитани. „Младежки гвардейски 

отряди” са създадени и за популяризиране на доброволното обединяване на младежи, имащи 

интерес към съхраняване на изворите за националното ни достойнство, самочувствие и пат-

риотизъм. Основната цел на отрядите е да бъдат 

организирани не само патриотични мероприя-

тия в България, но и да се запази и обогати тра-

дицията на ученическите фанфарни и духови 

оркестри. Съветникът на Президента на Репуб-

лика България по сигурност и отбрана - полков-

ник Милушев прочете поздравителен адрес от 

името на държания глава към хората, организи-

рали съставянето на 14-ти Младежки гвардейски 

отряд в Габрово и членовете на отряда, които ще 

работят за възраждане на изконните българс-

ките ценности.  

 

 
Централно военно окръжие 
 

Считано от 24.02.2023 г., със заповед на Министъра на отбраната, началникът на Цен-

трално военно окръжие беше освободен от длъжност, от военна служба и зачислен в запаса.  

Полковник Георги Петков е роден на 05.10.1968 година в град Монтана, където завър-

шва средно образование. Офицерът е завършил ВНВАУ „Георги Димитров” - Шумен по спе-

Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации в областта на сигур-

ността и отбраната 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи и цивилни служители  
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циалност „Земна артилерия и ПТУР“. Полков-

ник Петков има забележителна кариера, започ-

нала през 1991 г., когато е произведен в първо 

офицерско звание „Лейтенант“ и е назначен на 

длъжност „Командир на взвод за разузнаване и 

управление“. Последователно офицерът преми-

нава през редица основни командни длъжности 

– Командир на самоходна гаубична батарея, Ко-

мандир на батарея за разузнаване и управление 

и Командир на рота за ремонт на АТТ. По-късно 

е назначаван на административни длъжности – 

Помощник началник на отдел и Старши помощ-

ник-началник на отдел „Личен състав”, Начал-

ник на секция „Подготовка на противотанкови 

специалисти”, Началник на отделение „Наборни 

и кадрови военнослужещи” и Началник на сектор „Набиране на кадри”. След завършване на 

Военна академия „Г. С. Раковски“, полковник Петков е заемал длъжностите „Главен експерт 

в отдел „Образование и квалификация” на дирекция „Управление на човешките ресурси” – 

МО и „Държавен експерт в отдел „Социални дейности” на дирекция „Социална политика” – 

МО. От 01.04.2015 г. до 24.02.2023 г. полковник Георги Петков изпълнява длъжността „На-

чалник на Централно военно окръжие“, като за периода от 1991 г. до 2023 г. са му присвоя-

вани военни звания от „Лейтенант“ до „Полковник“. 

Като началник на Централно военно окръжие, полковник Петков разви редица страте-

гически инициативи, иновативни дейности и добри административни практики, свързани с 

просперитета на военната професия и ролята на военнослужещите във Въоръжените сили на 

Република България. Под ръководството на полковник Петков, Централно военно окръжие 

получи своето бойно знаме и се превърна във военно формирование, което може да бъде со-

чено като пример за подражание.  През годините на ръководство на Централно военно окръ-

жие полковник Петков даде професионален път на десетки военнослужещи и цивилни слу-

жители, позволил им да разгърнат своя професионален потенциал, да намерят своята кариера 

във военните окръжия и други военни формирования.  

Полковник Георги Петков е пример за български офицер, отдаден на военната профе-

сия, достоен военнослужещ и началник. Доказателство за това са редицата награди, които е 

получил за вярна служба към Отечеството – 

награден знак „За отлична служба“ - II сте-

пен, награден знак „За вярна служба под зна-

мената“ - II степен, награден знак  „За от-

лична служба“ - I степен, юбилейни медали, 

парични и предметни награди. За своя цялос-

тен принос към военната служба и в частност 

към Централно военно окръжие и военните 

окръжия, в знак на почит към професионал-

ните му успехи, както и по повод на премина-

ването му в запаса, полковник Петков беше 

награден с предметна награда „Почетен кор-

тик на Централно военно окръжие в луксозна 

кутия“ и получи подарък от личния състав на 

ЦВО – позлатен часовник. Началникът на Во-
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енно окръжие I степен – София награди полковник Георги Петков с грамота и плакет. Пол-

ковник Петков засвидетелства още веднъж уважението си към досега ръководения от него 

личен състав като се ръкува лично с военнослужещите и цивилните служители.  

 

Добрич 
 

На 28.02.2023 г., в изпълнение на заповед на началника на Во-

енно окръжие I степен – Варна, беше прекратено трудовото правоот-

ношение на цивилен служител Антон Йорданов Георгиев - главен спе-

циалист в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адап-

тация” на Военно окръжие II степен – Добрич. Капитан II ранг Бисер 

Бонев - началник на окръжието връчи на господин Георгиев 

грамота и плакет от името на началника на Централно военно окръ-

жие. За своята дългогодишната работа в окръжието, Антон 

Георгиев получи също и подарък, благодарствен адрес и пожелания 

за крепко здраве, дълголетие и заслужен отдих от своите вече 

бивши колеги. 

 

 
Русе 
 

На 24.02.2023 г. личният състав на Военно окръжие I степен – Русе проведе пеши марш 

с практическо отработване на способи за ориентиране на местността по маршрут град Русе – 

село Басарбово (Басарбовски скален манастир), ръководен от заместник-началника на окръ-

жието - подполковник Росен Михайлов. Целта на пешия марш беше не само повишаване на 

физическата подготовка и трениране ориентиране на местността от личния състав, но и за-

познаване с историята на Басарбовския скален манастир. 

 

 
Ловеч 
 

В рамките на съвместна кампания с военните ок-

ръжия, на 06.02.2023 г. бяха проведени срещи на които 

представители на ВВВУ „Георги Бенковски“ - майор ас. 

инж. Ангел Ангелов, старши лейтенант ас. инж. Милен 

Симеонов и курсантите сержант Георги Георгиев и сер-

жант Георги Антонов се срещнаха с випускниците на 

елитни средни училища от град Ловеч. За учениците 

беше интересен факта, че двамата курсанти са от Ловеч 

и са възпитаници на езиковата и математическата гимна-

зии в града. Офицерите и курсантите от военното учи-

лище представиха реда за кандидатстване, необходи-

мите документи, организацията на ранния и редовния 

прием, както и възможностите за професионална реали-

зация след завършване на ВВВУ „Георги Бенковски“ - 

Долна Митрополия. На всички допълнително поставени въпроси, представителите на воен-

ното училище отговориха компетентно и изчерпателно. 
 

Обучения, семинари и стажове 
 

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

във висшите военни училища 
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Русе 
 

На 18.02.2023 г., за трета поредна година, Мла-

дежкият парламент към Общински младежки дом - 

Русе организира кариерното събитие „А сега на-

къде?“. То се проведе в Доходното здание и в съби-

тието се включиха над 120 ученици от русенските 

средни училища. Сред официалните гости на мероп-

риятието бяха началникът на Военно окръжие I сте-

пен – Русе, подполковник Васил Петров, заместник-

кмета на община Русе, представители на местната 

власт и граждани. Учениците имаха възможност да 

получат подробна информация за специалностите, изучавани в 12 български университета, 

както и да се запознаят с кандидат-студентските им кампании. На събитието присъстваха и 

представители на висши военни училища, които представиха военната професия, кариерното 

ѝ развитие и предимствата на военната служба. Форумът се провежда в помощ на учениците, 

които все още не са избрали къде да продължат образованието си, и е отворен за всички бъ-

дещи студенти. 

 

Габрово 
 

 

Представители на Военно окръжие ІІ сте-

пен – Габрово се включиха, чрез развръщане на 

щанд на Централно военно окръжие, в органи-

зираното събитие във фоайето на спортна зала 

„Орловец” в града с цел набиране на кандидати 

за военна служба. В рекламирането на военната 

професия и раздаването на печатни материали 

се включиха военнослужещи и цивилни служи-

тели както от Военно окръжие І степен – Русе, 

така и от Военно окръжие ІІ степен – Габрово.  

 

Ямбол 

 

На 23.02.2023 г. екипи от четирима курсанти от 

Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – 

Долна Митрополия и двама военнослужещи от военно 

формирование 26030 – Безмер се срещнаха с випускници 

от шест гимназии от град Ямбол. Те запознаха младите 

хора със спецификата на курсантския живот, предимст-

вата на военната професия, срока на обучение и военните 

специализации, които ще се изучават във военното учи-

лище  през учебната 2023/2024 година. Срещите са част от 

съвместна кампания, свързана с набиране на кандидати, 

която военните училища провеждат съвместно с военните 

окръжия 
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Кюстендил 
 

На 28.02.2023 г. представители от 

Военно окръжие II степен – Кюстендил се 

включиха във форум „Висше образование 

в България“ проведен в гр. Кюстендил. 

Форумът беше организиран от Центъра за 

кариерно ориентиране към Обединен дет-

ски комплекс – Кюстендил, с подкрепата 

на РУО-Кюстендил и в него се включиха 

18 висши училища и университети. Като 

представители на НВУ „Васил Левски“ и 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха началникът 

на Военно окръжие II степен – Кюстен-

дил, подполковник Димитър Димитров и 

експертът в сектор ВОКНА на окръжието-

цивилен служител Любослава Георгиева, а представители на Висшето военно въздушно учи-

лище „Георги Бенковски“ бяха двама курсанти, родени и завършили средното си образование 

в гр. Кюстендил. Те запознаха проявилите интерес ученици с предимствата и предизвикател-

ствата да завършиш висшето си образование във висше военно училище в България.  

 

 
Шумен 

 

На 27.02.2023 г., по инициатива на Военно 

окръжие II степен – Шумен, деца от „Център за 

настаняване от семеен тип за деца без уврежда-

ния” в гр. Каспичан посетиха град Шумен. По 

време на визитата си подрастващите посетиха 

Военно-историческата експозиция на гарнизон 

Шумен и се запознаха с богатата колекция от 

ценни образци на средновековно, огнестрелно и 

артилерийско оръжие, униформи, знамена, фо-

тоси и други реликви, свързани с бойната слава 

и история на Шуменския гарнизон.  

Децата от Центъра за настаняване от семеен тип 

се разходиха и в района на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „Васил Левски“ и се 

запознаха с образци на военна техника, която е била на въоръжение през Първата и Втората 

световна войни. Специално за децата от град Каспичан беше осигурена безплатна прожекция 

на филм в кино „Арабелла”, което се помещава във Военен клуб – Шумен. 

 

 
Кюстендил 

 

На 22.02.2023 г., представители на Военно окръжие II степен – Кюстендил взеха учас-

тие в групова беседа с военнослужещите от в. ф. 38550 – Локвата, която беше проведена в 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 

Осъществяване на прехода на освободените от военна служба 
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изпълнение на планираните дейности по социална адаптация на военнослужещите и графика 

за провеждане на групови информационни беседи през 2023 г. Тези беседи се провеждат за 

запознаване на военнослужещите на които предстои освобождаване от военна служба през 

календарната година с правата им по отношение на условията и реда за участие в дейностите 

по адаптация към цивилния живот извън въоръжените сили.  Заместник-началникът на Во-

енно окръжие ІІ степен – Кюстендил, той и началник на сектор ВОКНА - майор Росен Наков 

и консултантът по социална адаптация в окръжието - цивилен служител Любослава Димит-

рова Георгиева запознаха присъстващите военнослужещи от в. ф. 38550 с възможностите, 

които предоставя „Наредба Н-29/12.11.20210 г. за условията и реда за адаптация на военнос-

лужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба“, както и със заповед 

№ ОХ-36/13.01.2023 г. на министъра на отбраната, относно максималния размер на средст-

вата за обучение в квалификационни курсове през 2023 година. 

 

 
Сливен 
 

Началникът на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, подполковник Иван Иванов връчи 

предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие” на ц. сл. Екатерина Дончева – 

експерт в офис за военен отчет в община Котел за постигнати отлични резултати при изпъл-

нение на функционалните ѝ задължения, доказани професионални и личностни качества, 

както и по повод навършване на кръгла годишнина. 

 

 
Сливен 
 

На 22.02.2023 г. началникът на Военно окръжие ІІ степен – 

Сливен, подполковник Иван Иванов присъства на представянето 

на книгата „Васил Левски – по спомени на Васил Караиванов, 

първи братовчед на Апостола“. Автор на тази книга е Петър Ка-

раиванов, потомък на Васил Караиванов, а на срещата присъства 

и Стефан Караиванов – правнук на първия братовчед на Васил 

Левски. Събитието беше организирано от Областния и Общинс-

кия съвет на СОСЗР – Сливен, съвместно с Военен клуб – Сливен. 

 

Шумен 
 

През месец февруари, в навечерието на 

Голяма (Месопустна) Задушница (18 февру-

ари т. г.), майор Огнян Марков, капитан Гер-

ган Джиновски и цивилен служител Весе-

лина Василева – служители на Военно окръ-

жие II степен – Шумен почистиха паметните 

плочи на шуменските опълченци Иван Васи-

лев Комитов (Комитата) и Станчо Николов 

Шамарджиев.  

Служителите на окръжието не само почис-

тиха паметните плочи от растителността 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 

Други 
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около тях, но и възстановиха изтритите надписи на плочите, като тези дейности бяха извър-

шени със съгласието на наследниците на опълченците. 

Иван Василев Комитов (Комитата),  по професия фурнаджия е четник в Първа бъл-

гарска легия (1862 г., гр. Белград) заедно с Васил Левски, Андрей Блъсков и Васил Друмев. 

По-късно е доброволец в Сръбско-турската война (1876 г.), след което се присъединява (на 

29.04.1877 г. в 4-та дружина) към Българското опълчение по време на освободителната Руско-

турска война от 1877-1878 г. Комитата е ранен в боевете за Шипка на 09. 08.1877 г. 

Станчо Николов Шамарджиев, по професия търговец-манифактурист също влиза в 

Българското опълчение (на 19.04.1877 г., в 5-та дружина) и е ранен в боевете за Шипка на 

10.08.1877 г. Станчо Шамарджиев има двама братя. Единият му брат - Иван Шамарджиев 

също е бил опълченец, а по-късно депутат в V-тото Велико Народно събрание (1911 г.) и е 

станал почетен гражданин на гр. Габрово (1922 г.). Другият му брат - Янаки Шамарджиев 

завършва специалността „Архитектура” в Гент (Белгия) през 1899 г. Председател е на сдру-

жението на българските архитекти за изграждането на храм-паметника „Свети Александър 

Невски” и е един от 13-те архитекти основали Бъл-

гарското инженерно-архитектурно дружество. 

През 1910 г. той е проектирал първата минерална 

баня в гр. Вършец. В периода 1906 - 1910 г. 

Янаки Шамарджиев е проектирал и ръководил 

строителството на мъжката гимназия в Шумен 

(днешна СУ „Йоан Екзарх Български”) в града и 

е участвал е в комисията одобрила проекта на 

Желязната църква в Цариград. По-късно става 

почетен гражданин на София, Шумен и Русе. 

Паметните плочи на опълченците Иван Ко-

митов и Станчо Шамарджиев се намират в парцел 

„Видни шуменци” на гробищния парк на гр. Шу-

мен, заедно с още 9 плочи на опълченци. 

 


