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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН   

  Брой 9/ 2017 г. 

На 27 септември 2017 г. в зала „Тържествена” на хотел „Шипка” се проведе тържествено събрание, 

посветено на 137-та годишнина от създаването на военните окръжия в България и 2-та годишнина 

от официалното връчване на представителното знаме на Централно военно окръжие. Гости на 

събитието бяха: заместник-министърът на отбраната на Република България - Атанас Запрянов, 

заместник-началникът на Служба „Военна информация” - полковник Павлин Гетов, командирът на 

военно формирование 18 870 - полковник Марин Маринов, заместник-командващият на СКС - 

генерал-майор Тодор Дочев, представителят на началника на отбраната - бригаден генерал Емил 

Шошев, началникът на Служба „Военна полиция” - бригаден генерал Борислав Сертов, началникът 

на НВУ „В. Левски”, Велико Търново - бригаден генерал Пламен Богданов, директорът на 

дирекция „Социална политика” - Иво Антонов, началникът на отдел „Военни паметници и военно-

патриотично възпитание” - Манол Тенчев, началникът на Военно-географската служба – полковник 

Румен Димитров, директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” - 

Людмил Михайлов, представителят на ВВС - полковник Петър Хаджипетров, командирът на 

„Щабен елемент за интегриране силите на НАТО в България” - полковник Стойко Прокопиев, 

председателят на „Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на 

НАТО за управление при кризи и реагиране при бедствия” - полковник Михаил Милков, почетният 

председател на „Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва”- о.з. генерал-лейтенант 

Стоян Топалов, председателят на Съюза на възпитаниците на Военните на Негово Величество 

училища, Школа за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство - о.з. кап. ІІ ранг 

Атанас Илиев, капитан далечно плаване, главният секретар на „Съюза на военноинвалидите и 

военнопострадалите”- о.з. младши лейтенант -  Петър Велчев. 

Химнът на Република България и внасяне на представителното знаме на Централно военно 

окръжие изправиха на крака присъстващите в залата, след което  думата за приветствено слово 

беше дадена на началника на Централно военно окръжие - полковник Георги Петков. Той отбеляза, 

че военните окръжия имат продължителна и славна история, от която вземаме поуки за бъдещето, а 

също, че от 2013 година насам на 27 септември Централно военно окръжие отбелязва началото на 

създаването на военните окръжия и прави равносметка на постигнатото. Началникът на Централно 

военно окръжие подчерта, че днес Централно военно окръжие е авторитетен фактор, в чието 

мнение и предложения се вслушват, защото разполага с  професионален капацитет да влияе за 

вземането на оптимални и верни решения, които да способстват за успешното реализиране на 

неговите задължения пред държавата и обществото. Той изтъкна 

137 години от създаването на военните окръжия в България  
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постиженията, които имаме във връзка  с изготвения проект на 

Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за 

военния отчет на български граждани и техника за мирно и 

военно време. С предложения проект се прецизират и се допълват 

текстове, с цел привеждане на Наредбата за военния отчет на 

български граждани и техника за мирно и военно време в 

съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за 

резерва на въоръжените сили на Република България. 

Постановлението на Министерския съвет вече е в сила от 

11.08.2017 г., като с него се усъвършенстват регламентите и се 

подобрява ефективността на изпълнение на задачите от 

Централно военно окръжие и военните окръжия по воденето на 

военния отчет на български граждани и техника за мирно и 

военно време. 

Централно военно окръжие изготви проект на Визия за 

подготовка на гражданите за отбрана на страната, комплектуване 

на въоръжените сили с военнослужещи и оптимизиране на 

резерва на въоръжените сили на Република България. 

Началникът на Централно военно окръжие поздрави с празника и 

пожела на офицерите, сержантите, войниците и цивилните 

служители от Централно военно окръжие и военните окръжия / 

отдели „Столичен” и "София-област” здраве, целеустременост и 

бъдещи професионални успехи. 

С приветствено слово към присъстващите се обърна заместник-

министъра на отбраната Атанас Запрянов: Днес значимостта на 

вашата работа, каза заместник-министърът на отбраната ген. 

Атанас Запрянов, приветствайки от името на политическото 

ръководство на МО участниците в тържеството, нараства още 

повече. Вие сте неотделим елемент от бойните способности на 

държавата, подчерта той.  

Министърът на отбраната удостои с награден знак „За отлична 

служба” I степен, за сержанти офицерски кандидат Радослав 

Върбанов. Същото отличие, но втора степен, получиха 

старшините Галин Григоров, Димитър Димитров и Красимир 

Иванов, старши сержантите Георги Костов и Йорданка Митева и 

сержантите Николай Попов и Красимир Митев. С награден знак 

„За военна доблест” III степен бяха отличени ефрейторите 

Владимир Янев, Тодор Камарашев, Симеон Бенов и Евгени 

Евгениев. С „Бинокъл Б 8х30” бяха наградени подполковник 

Ивайло Цанев, капитан II ранг Бисер Бонев, майор Златко Белев, 

капитаните Димитър Топалски и Красимир Койнаков и 

цивилните служители Любомир Симеонов и Стоян Пейчев, а със 

сувенирен нож „АК-74” на поставка - майор Атанас Велков и 

капитан Сотир Ханджийски. Министърът на отбраната удостои с 

грамоти майор Анета Илиева, капитаните Здравка Михайлова и 

Пламена Николова, старши лейтенант Гергана Терзиева-Лазарова 

и цивилните служители Здравка Велева, Николай Найденов, Янко 

Гешков, Иванка Радичева, Михаела Петрова, Ташо Манолчев, 

Митко Иванов, Недко Илиев и Пейо Бардуков. 

Благодарност за постигнатите успехи и популяризирането на 
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Ямбол 

Майор Иван Бъчваров - началник на сектор „Военен отчет, 

комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ 

степен – Ямбол взе участие в празненството по повод 

Съединението на Княжество България и Източна Румелия, един 

от най-значимите празници в българския национален календар. 

Отбелязването на 132-рата годишнина от Съединението започна с 

ритуала по издигане на националното знаме в което участва и 

представителна военна част от Ямболския гарнизон. 

По време на тържествената церемония бе отслужен благодарствен молебен. Честването на 

Съединението продължи с шествие до паметника на загиналите за националното ни освобождение, 

където бяха поднесени венци и цветя. 
 

Ямбол отбеляза честването на годишнината от обявяване на 

Независимостта на България с тържествена церемония в двора на 

Музея на бойната слава в която взе участие и подполковник Валери 

Христов – началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол. 

Празничните прояви продължиха с презентация „109 години 

Независима България”, представена от Регионалния исторически 

музей. Много посетители се включиха в демонстрационните игра по 

сглобяване и разглобяване на автомат „Калашников” както и стрелби 

по мишена с въздушна пушка организирани съвместно с Клуб по 

спортна стрелба гр. Ямбол. 

Национални и регионални празници 

Продължава от стр. 3 

военната професия имаше в поздравителния адрес на началника на отбраната генерал-лейтенант 

Андрей Боцев, който бе прочетен от директора на дирекция „КИС” - бригаден генерал Емил 

Шошев.  

Началникът на отбраната награди с „Бинокъл Б 8х30” подполковниците Цанко Недев и Славчо 

Колев, майор Нанко Кинанев, старши лейтенант Светлозар Фердов и цивилните служители Ангел 

Желязков и Георги Кънев. Грамоти получиха цивилните служители Валентин Цонев, Петя 

Тодорова, Бойко Николов, Радка Бонева и Владимир Стоименов. 

Началникът на Централно военно окръжие отличи с грамоти майорите Генади Генов и Момчил 

Нейчев, цивилните служители Христина Иванова, Недялка Христова, Денислава Николова, Дияна 

Маринова, Недко Неделчев, Борислава Григорова и Анна Ненова, с предметни награди майор 

Любомир Борисов и цивилните служители Антоанета Томанова, Цветанка Караджова-Петрова и 

Камелия Янакиева.  

Участниците в тържеството бяха приветствани от председателите и заместник-председателите на 

Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза на ветераните от войните и Съюза на 

възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ младши лейтенант от запаса Петър Велчев, капитан I ранг от 

запаса Марин Петков и капитан далечно плаване Атанас Илиев. 
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Габрово 

Началникът на Военно окръжие ІІ степен – Габрово подп. Кристиян 

Гранджан взе участие в тържествената проверка (заря) в старата столица, 

по случай 109-та годишнина от обявяването на Независимостта на 

България. 

 

Велико Търново 

На 06.09.2017 г. в деня на Съединението пред паметника на “Майка 

България” в старопрестолния град се проведе тържествен ритуал за 

отдаване на  почит на загиналите и полагане на венци, в който взеха 

участие началникът-подполковник Иван Ангелов, както и служители от 

Военно окръжие II степен - Велико Търново. 
 

На 22.09.2017 г. в националните тържества пред крепостта “Царевец”, в 

чест на  109 годишнината от обявяване на Независимостта, участие взеха майор Веселин Тинков – 

началник на сектор “ВОКНА” и служители от Военно окръжие II степен - Велико Търново,  както и 

ефрейтор 2-ри клас Иван Маринов Иванов, който беше в строя на кадетския блок при провеждане 

на тържествената проверка-заря. 

Русе 

Пред паметника на загиналите в 

Сръбско-българската война на пл. 

„Александър Батенберг“ в гр. Русе се 

състоя тържествена церемония по 

полагане на венци и цветя в чест на 132 

годишнината от Съединението на 

Княжество България и Източна Румелия. 

Историческата дата - 6 септември, бе отбелязана със заупокойна молитва и благодарствен молебен 

за здраве и благоденствие на българския народ, отслужени от Н.В.Пр. Русенски митрополит Наум 

заедно със свещеници от Русенската Митрополия. 

На празничната церемония присъстваха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, зам. областният 

управител на Русе Валентин Колев, зам.-кметът на Община Гюргево Йонут Чака, общественици, 

общински съветници, народни представители, началникът на Военно окръжие – Русе подполковник 

Цанко Недев и началникът на сектор ”ВОКНА” майор Васил Петров, представители на институции, 

много граждани. 
 

С построяване на почетния караул пред паметника на Свободата в 

Русе започна тържествената церемония по случай 109-та годишнина 

от обявяване на Независимостта на България. 

Малко известен е фактът, че идеята за отхвърлянето на васалитета към 

Османската империя, наложен от берлинския договор, се заражда сред 

членовете на русенските запасни войници още през 1886 година. На 

20 септември 1908 г. правителството посреща българския княз 

Фердинанд І на яхтата „Хан Крум“ край Русе. На проведеното 

заседание на Министерския съвет е взето решение за обявяване на Независимостта на България. На 

21 септември, на общоградско събрание, е съобщено на русенци за предстоящото обявяване на 

Независимостта. На път за Търново царският влак спира на гара Две могили и там министър-

председателят Александър Малинов написва текста на Манифест към Българския народ, подписан 

от Негово Величество Фердинанд I и българското правителство, с който на 22 септември 1908 г. в 

историческата черква „Св. 40 мъченици“ в старопрестолния град Търново България е 

провъзгласена тържествено за независима държава. ”На 22 септември преди 109 години българите 

увенчават с успех петвековните си борби за Освобождение и Независимост”, каза в словото си 

областният управител на Русе Галин Григоров. Благодарствен молебен беше отслужен от 

свещеници от Русенската митрополия. Сред официалните 
Продължава на стр. 5 
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участниците в тържествената церемония бяха и началникът на Военно окръжие – Русе 

подполковник Цанко Недев и началникът на сектор ”ВОКНА” майор Васил Петров. По традиция в 

края на церемонията пред Паметника на Свободата бяха положени венци и цветя. 
 

Ловеч 

На 05.09.2017 г. в ,,Камерна зала” на Военен клуб-Ловеч се проведе тържествено събрание, 

посветено на Съединението на България. Пред военнослужещи, членове на военно-

родолюбивите организации  и граждани, слово за значение на Съединението в историята на 

България изнесе Николай Василев-служител от военния клуб. Участниците бяха поздравени от 

секретаря на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и от 

цивилен служител Пенка Мортева - старши експерт от Военно окръжие ІІ степен-Ловеч. 
 

Бургас 

На 22 септември 2017 г. Бургас отбеляза 109-та годишнина от 

обявяването на Независимостта на България с богата празнична 

програма. Честванията започнаха с ритуал по издигане на 

националния флаг на площад „Атанас Сиреков“ и продължи с 

поднасяне на венци и цветя пред паметника на „24-ти 

Черноморски пехотен полк“ на бул. “Христо Ботев“. От страна на 

Военно окръжие - Бургас участие взе началникът на Окръжието 

подполковник Данчо Мешлинков. Почит към подвига на героите 

отдадоха още части от Военноморски гарнизон-Бургас, сухопътни и военно-въздушни войски.  
 

Търговище 

На 22 септември, временно изпълняващият длъжността Началник на 

Военно окръжие ІІ степен – Търговище майор Любомир Колев бе 

сред официалните гости по време на организираните мероприятия на 

открито в центъра на града. Празникът започна с тържествен ритуал - 

издигане на знамената - на България, на Европейския съюз и на 

Търговище под звуците на националния, европейския и химна на 

Търговище, сътворени от музикантите на градския духов оркестър. В 

церемонията се включиха и младите знаменосци, възпитаници на ІІ 

СУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище. 

Добрич 

С военен ритуал и панихида, отслужена от архиерейския наместник 

Иван Дойчев, на Военното гробище-музей започна програмата в град 

Добрич, посветена на празника на града. Кметското ръководство, 

добрички депутати, общественици, военноинвалиди и много 

граждани отдадоха почит на загиналите за Свободата на Добруджа. 

 В програмата на празника взе участие началникът на сектор ВОКНА 

майор Генади Генов. 
 

Хасково 

На 22 септември 2017 г., в официална церемония в Хасково беше 

отбелязан деня на Независимостта На площад „Свобода”, пред 

паметника на Незнайния войн се състоя ритуал по полагане на венци 

и цветя, в който участваха военнослужещи от 31-ви механизиран 

батальон от състава на 2-ра механизирана бригада и духовият 

оркестър към Община Хасково. Слова за паметната дата произнесоха 

кмета на Хасково Добри Беливанов и Областния управител 

Станислав Дечев. На тържественото мероприятие присъстваха подполковник Славчо Колев - 

началник на Военно окръжие - Хасково и майор Петър Петков от сектор “ВОКНА”, командирът на 

батальона подполковник Николай Александров, общински съветници, представители на военно-

патриотични съюзи, политически партии, организации и много граждани.  
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Ловеч 

С тържествен водосвет и с пожелания за много успехи започна 

тържествената церемония по откриването на новата учебна година в 

ТК-Ловеч. Откриването събра в зала „Аула“ целия състав на 

единственото за града висше учебно заведение, което е в структурата 

на Техническия университет – Габрово. Участие в събитието взе и 

началникът на Военно окръжие-Ловеч, подполковник Борислав 

Иванчев, който подчерта отличните партньорски отношения, които 

са изградили Военно окръжие-Ловеч и Технически колеж-Ловеч. 
 

 

Благоевград 

Началникът на Военно окръжие ІІ степен Благоевград  

подполковник Петър Митев бе специален гост на 

тържественото откриване на новата 2017/2018 учебна година в 

СУИЧЕ „Свети Климент Охридки“. Той поздрави училищното 

ръководство, учители и всички ученици за началото на новата 

учебна година. Тържеството започна в 10 часа в двора на 

училището с химна на Република България и посрещане на 

училищното знаме.За здраве и успешна учебна година водосвет 

отслужи благоевградският свещеник отец Андон Шавулев. 

Директорът на училището д-р Светлин Абаджиев отправи приветствие към всички ученици, 

учители и родители. „Скъпи първокласници, чувствайте се като у дома си. Вашите учители ви 

очакват да ви поведат във вълнуващия свят на познанието.Добре дошли за първи път и скъпи 

осмокласници-благодарим ви и, че избрахте нашето училище за да продължите образованието си.“ 

Директорът благодари и на родителите за тяхното доверие, на преподавателите за 

професионализма и всеотдайността им и пожела на всички една успешна и ползотворна учебна 

година, която да сбъдне най-добрите им очаквания. Беше прочетен поздравителен адрес от кметът 

на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов. 
 

Търговище 

И тази година Военно окръжие – Търговище бе желан гост в първия 

учебен ден за подрастващите в средните училища в областта. 

Курсанти от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и НВУ „Васил Левски“, факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС“ също уважиха празника с присъствие и 

поздравителни адреси към преподавателите и техните възпитаници. 

Изказваме нашата благодарност за отзивчивостта и търпението на  

курсантите - старши сержант Здравко Спасов, старшина Теодора 

Тодорова, старшина Васил Василев, старшина Диян Митев, старшина 

Здравко Байчев, старшина ІІ степен Ясен Златанов, както и на всички директори на училища за 

оказаното съдействие и отговорност в ежедневната ни съвместна 

дейност. 
 

 

За първа година служители на Военно окръжие - Търговище се 

включиха като доброволци в голямото почистване на страната. 

Кампанията „Да изчистим България заедно”  се проведе на 16 

септември.Тогава служителите на военното окръжие почистиха 

район с площ около 3000 м² и бяха събрани 12 чувала с отпадъци.  
 
 

Враца 

На 01.09.2017г. Началникът на сектор „ВОКНА” във военно окръжие II степен – Враца участва в 

откриването на новата учебна 2017/2018г. в СУ „Св. Климент Охридски” гр. Враца. Беше поднесен 

Важни събития 
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поздравителен адрес от името на Началника на военно окръжие II 

степен – Враца подп. Цоло Цолов. 

На 15.09.2017 г. военнослужещите от военно окръжие II степен – 

Враца участваха в откриването на новата учебна 2017/2018г. в 

различни училища на територията на гр. Враца. Бяха поднесени 

поздравителни адреси от името на началника на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров” гр. Варна и от името на Началника на военно окръжие II 

степен – Враца подп. Цоло Цолов. 
 

 

Силистра 

На 3 септември 2017 г. община Тутракан и 

историческият музей в града организираха и 

проведоха традиционния събор - 

възпоменание, свързан с почитта пред 

героите, загинали при завземането на 

Тутраканската крепост от българската армия.  

Представително подразделение на 

Военноморските сили взе участие в 

честванията посветени на 101 години от Тутраканската епопея. Годишнината почетоха областният 

управител на Силистра Ивелин Статев, кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов, генерал-майор 

Данчо Дяков – съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военна 

сигурност, генерал-майор Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г.С.Раковски“, 

представители на Военно окръжие II степен - Силистра, о.р. полк. Ремус Маковей – Председател 

на Националната асоциация „Култ към героите“, филиал Констанца, Румъния, наследници на 

героите и др. 

Честването в Мемориалния комплекс „Военна гробница-1916г.“ край село Шуменци започна с 

панихида в памет на загиналите, продължи с тържествени слова от кмета на Тутракан д-р Димитър 

Стефанов и депутата вицеадмирал Пламен Манушев и поднасяне на венци и цветя. 
 

Варна 

На 30.09.2017 г. в района на ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров” се проведе 

тържествен ритуал по полагане на 

военна клетва от курсантите „Випуск 

2022” за ВМС и „Випуск 2023” за 

ВМА. На ритуала присъства капитан 

ІІ ранг Светослав Маринов Попов - 

началник на сектор „ВОКНА” във 

Военно окръжие І степен - Варна. 
 

Отдел “Столичен” 

На 17септември – денят на София се проведе празнично мероприятие 

на площад „Знаме на мира”–кв. ”Павлово” с логистичната подкрепа 

на районната администрация на район „Витоша”.  Събитието беше 

организирано и ръководено от началника на Централно военно 

окръжие – полковник Георги Петков. Активно участие взеха 

служителите от отдел „Столичен” на Централно военно окръжие 

Даниела Толева, Таня Кралева и Веселин Крумов /под ръководството 

на  началника на отдела – полковник Павлин Велков/, както и  

подполковник Ивайло Цанев – началник на сектор „Човешки ресурси”, офицерски кандидат 

Радослав Върбанов, сержант Николай Попов и старши сержант Георги Костов. 

Участие взеха представители от Съвместно командване на силите, Сухопътни войски и 

Националната гвардейска част. 

Продължава на стр. 8 
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Целта на събитието бе да запознае жителите и гостите на столицата 

с развитието на Българската армия и наборната служба през 

годините, като не само да събуди интереса на гражданите, а и 

предизвика чувство на родолюбие, дълг, чест и отговорност към 

Родината. Инициативата допринесе много за популяризиране на 

военната професия и укрепване на връзката „армия-общество”. 

Централно военно окръжие развърна „Център за приемане на 

наборници” и център „Историческа ретроспекция на наборната 

военна служба”. Изключително голям интерес предизвика 

центърът „Историческа ретроспекция на наборната военна 

служба”. Началникът на отдел „Столичен” – полковник Павлин 

Велков запозна присъстващите с провеждането на редовната и 

наборната служба през годините от 1878 до 2008 г., с указите на 

цар Фердинанд за създаването на Българската армия, както и с 

комуникационна техника, използвана през годините. Гражданите 

бяха запознати с условията и реда за кандидатстване за кадрова 

военна служба, както и с провежданите курсове за начална и 

специална военна подготовка. 

Гостите имаха възможността да разгледат и центъра на 

Националната гвардейска част.  

Бяха изложени манекени в бойна екипировка, лек автомобил с 

повишена проходимост „Мерцедес”, тежкотоварни автомобили с 

повишена проходимост „Мерцедес Зетрус” и ЗИЛ 131, водоноска и 

полева кухня. 

Всички гости опитаха вкусния армейски фасул, приготвен от 

майстор-готвача старши сержант Иван Костов Маврев от 78-ми 

батальон за осигуряване на Сухопътни войски. И трите центъра 

бяха разположени в армейски палатки – тип УМЕ. Беше показана и 

щабна палатка. 

 

 

Добрич 

На 07 септември началникът на Военно окръжие II степен – 

Добрич капитан II ранг Бисер Бонев участва в заседание на 

Областна комисия „Военни паметници“, на което бяха 

одобрени предложения от общините Генерал Тошево и 

Добричка за вписване на два паметника в регистъра.  

На 12 септември началникът на Военно окръжие II степен – 

Добрич капитан II ранг Бисер Бонев участва в заседание на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, на което 

бяха приети правила за действие 

Връзки с органите на местната власт 

Продължава от стр. 7 
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