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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 12/ 2021 г. 

 

 
 

 

Плевен 

 

 На 10.12.2021г., град Плевен чества 144 години 

от Освобождението си. Празничният ден започна с 

тържествен ритуал на площад „Възраждане” пред 

параклиса-мавзолей „Свети Георги Победоносец”. 

Сред гостите бе руският посланик у нас Н. Пр. Елеонора 

Митрофанова, на Беларус – Н. Пр. Александър 

Лукашевич и на Молдова – Анатол Чебук. На 

тържествения ритуал присъстваха депутати, кмета на 

град Плевен, общински съветници, командири и 

представители от всички военни формирования в 

гарнизон Плевен.  

 „Деца, помнете този ден! Вие сте бъдещето на Плевен и на България. За да го има 

Плевен, за да я има България, нека да помним и тачим подвига на хилядите знайни и незнайни 

герои, дали живота си за нашето освобождение.” - 

каза в приветствието си кмета на град Плевен Георг 

Спартански.  

 Беше отслужена панихида в памет на 

загиналите войни за освобождението на град Плевен 

от турско робство и бяха положени венци в знак на 

признателност пред параклиса-мавзолей. От Военно 

окръжие – Плевен цветя за героите положи 

лейтенант Траян Минчев.   
 

 
 

Панагюрище 
 

На 11.12.2021 г., с тържествен 

водосвет и празнична програма 

беше открит “Pana Green Park” в 

град Панагюрище. Сред 

специалните гости бяха кметът на 

община Панагюрище – Никола 

Белишки, който преряза лентата 

заедно с представителите на 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 

Важни събития и годишнини  
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инвеститорската компания „Скайфор“ АД – Николай Пенев, председател на борда на 

директорите, и Лъчезар Грозев, изпълнителен директор. На събитието присъства и експертът 

в ОВОО Панагюрище ц. сл. Цеца Плачкова.  
 

 
 

София 
 

На 16.12.2021 г. 100 годишен юбилей отпразнува ветеран от 

войната подполковник Стоян Димитров Чапкънов. По повода 

подполковник Борис Димитров Николов – заместник-началник на 

Военно окръжие І степен – София, майор Жоро Цветанов Томов – 

началник на сектор „ВОКРВС“ Софийска област и старши сержант 

Николай Красимиров Попов – старши специалист II степен от 

„Ръководство“ на Военно окръжие І степен – София, връчиха на 

юбиляря грамота от министъра на отбраната Георги Панайотов и 

грамота и финансови средства от „Съюза на ветераните от войните 

на България“.  
 

 

 

Смолян 

От 01.12.2021 г. със заповед на началника на Централно военно окръжие е назначен 

майор Владимир Здравков Котузов на длъжност Началник на сектор „Военен отчет, 

комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие II степен – Смолян. Майор 

Котузов е завършил в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново през 2008 г., специализация – 

„Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване”. 

Професионалният му път като офицер започва в група за контрол и придвижване – град 

Пловдив. От 2016 г. до месец ноември 2021 г., служи като старши помощник-началник в 

отделение „Личен състав” на 101 алпийски полк – град Смолян. На новопостъпилия офицер 

да пожелаем лични и професионални успехи в предстоящите му дейности и инициативи.  

Силистра 

В последния работен ден на 2021 година, Галин Великов 

Георгиев – оперативен дежурен, пое по своя нов професионален път. 

Целият личен състав на Военно окръжие II степен - Силистра и 

началникът отправиха своята лична и сърдечна благодарност за 

съвместната си дейност. 

 

 

 
 

Централно военно окръжие 
 

От 15.12.2021 г. до 17.12.2021 г., се 

проведе семинар на началника на 

Централно военно окръжие на тема: 

„Отчет по изпълнението на заповяданите 

Връзки с органите на централната и местната власт 

 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 

Обучения, семинари и стажове 
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мисия, функции и задачи през 2021 г. и повишаване 

ефективността на работата в Централно военно окръжие 

и военните окръжия през 2022 г.“. В мероприятието 

взеха участие началниците на отделения и сектори от 

Централно военно окръжие и началниците на военни 

окръжия I и II степен. 
 

 

 
    

Централно военно окръжие 
 

На 01.12.2021г., началникът на Централно военно 

окръжие полковник Георги Петков награди по случай 

празник на звената по сигурност на информацията в 

Българската армия и за проявен професионализъм, 

отговорност и постигнати високи резултати при 

изпълнение на служебните си задължения, с предметна 

награда „Плакет на Централно военно окръжие” старши 

лейтенант Йорданка Илиева Митева - ВРИД началник на 

отделение „Сигурност на информацията” в Централно 

военно окръжие.  

По същия повод бяха наградени с грамота „10 

години Централно военно окръжие”, цивилен служител 

Искра Георгиева Видинова - главен експерт в отделение 

„Сигурност на информацията” в Централно военно 

окръжие и цивилен служител Снежана Иванова Генева - 

старши специалист в регистратура за класифицирана 

информация в Централно военно окръжие.  

 
 

Стара Загора 

На 01.12.2021 г., началникът на Военно 

окръжие І степен - Стара Загора полковник Димитър 

Матев връчи награда от името на началника на 

Централно военно окръжие, на цивилен служител 

Мария Годинова за постигнати отлични резултати при 

изпълнение на служебните си задължения, доказани 

професионални и личностни качества и във връзка с 

празника на сигурност на информацията. 

 

На 23.12.2021 г., началникът на Военно окръжие I степен – Стара Загора полковник 

Димитър Матев, тържествено връчи плакет от името на началника на Централно военно 

окръжие на о.з. лейтенант Тихомир Динев Томов. Плакетът е за заслугите на о.з. лейтенант 

Томов за издигане престижа на въоръжените сили на Република България, проявено високо 

чувство на отговорност по време на мисията на българския контингент в Операцията на ООН 

по поддържане на мира в Камбоджа (UNTAC) и активно участие в мобилизационни 

мероприятия. 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
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Сливен 
 

На 03.12.2021г., началникът на Военно окръжие ІІ степен – Сливен 

подполковник Иван Иванов, връчи грамота на ц. сл. Здравка Велева – 

завеждащ регистратура за класифицирана информация във Военно 

окръжие ІІ степен – Сливен, за проявен професионализъм, отговорност и 

постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си 

задължения и по случай 1 декември – Празник на звената по сигурност на 

информацията в Българската армия. 
 

 

 

Силистра 
 

По случай 1 –ви декември – Празник на звената по сигурност 

на информацията в Българската армия за проявен 

професионализъм, отговорност и постигнати високи резултати при 

изпълнение на служебните си задължения с грамота „10 години 

Централно военно окръжие” е наградена майор Здравка Михайлова 

– заместник –началник на Военно окръжие II степен – Силистра. 

    

   Ловеч 
 

  За проявен професионализъм, отговорност и постигнати високи резултати при 

изпълнение на служебните си задължения и по случай 1-ви декември – Празник на звената по 

сигурност на информацията в Българската армия,  началникът на Централно военно окръжие, 

полковник Георги Петков, награди с грамота “10 години Цетрално военно окръжие” цивилен 

служител Цветлена Иванова Иванова-завеждащ регистратура за класифицирана информация 

във Военно окръжие II степен  – Ловеч. Грамотата беше връчена от началника на  Военно 

окръжие II степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов в присъствието на целия личен 

състав.  

 
 

Панагюрище  
 

На 13.12.2021 г., изложба от картини и фотографии, 

направени по време на Националния пленер „Стефан Чуклев” 

беше открита в Исторически музей-Панагюрище от президента на 

Ротари клуб – Панагюрище Динчо Маринов. Изложбата е 

организирана от „Ротари клуб“ – Панагюрище и ФОТО КЛУБ – 

Панагюрище.  
 

 

 

Други 


