Пантелей Ценов
Написано от ivailo
Понеделник, 13 Декември 2010 03:25

Пантелей Ценов Роден: 19 юли 1858 Видин Починал: след 1926 София
Пантелей Ценов Ценов е български офицер, (генерал-лейтенант). Биография Па
нтелей Ценов е роден на 19 юли 1858 г. във Видин. Учи във Видинското класно училище.
След Освобождението постъпва в първия набор на артилерията, като от 12 октомври
1978 г. е фойерверкьор и е командирован във военното училище в София. През 1879 г.
завършва в първия випуск, на 5 юли 1879 г. е произведен в чин подпоручик и е зачислен
като взводен и батареен командир в 5-та плевенска батарея (1879-1883), след което от
1883 г. е младши адютант в Главно артилерийско управление. На 30 август 1882 г. е
произведен в чин поручик, а на 30 август 1885 г. в чин капитан. На 15 септември 1885 г.
е назначен за командир на 1-ва батарея на 2-ри артилерийски полк.
Сръбско-българска война (1885)
През Сръбско-българската война (1885) с батареята си се сражава при Пирот.
В края на 1909 г. е назначен за инспектор на артилерията на мястото на уволнения по
собствено желание генерал Никола Рясков.
Балканска война (1912-1913)
През Балканската война (1912-1913) е инспектор на артилерията при щаба на
Действующата армия.
Награди
Орден "За храброст" III степен, 2-ри клас
Орден "Свети Александър" II степен с мечове по средата; III и IV степен без мечове и V
степен с мечове по средата
Орден "За военна заслуга" III степен на военна лента
Орден "За заслуга" на обикновена лента
Инспектор на артилерията 1909–1913 гГенерал-лейтенант Пантелей Ценов
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Генерал-лейтенант Пантелей Ценов инспектор на артилерията 1909–1913 г

Роден в гр. Видин на 1 август 1858 г. той е единственият артилерист, започнал
службата си като канонир на 9 август 1878 г. и стигнал до най-високия чин и длъжност в
артилерията. Във 2-ра видинска батарея за отлична служба на 5 май 1878 г. канонирът
е повишен в звание младши фойерверкер. след което е изпратен във военното училище.
след производството в чин пряпоршчик е назначен лично от княз Дондуков-Корсаков на
служба в 9-та плевенска батарея. през 1880 г. вече е във 2-ри артилерийски полк в
Шумен, а през 1881 г. е адютант на полка. през 1883 г. е назначен за младши адютант
в Главното артилерийско управление. в началото на сръбско-българската война е
повишен в звание капитан и назначен за командир на батарея от 2-ри артилерийски
полк. след война продължава службата в шуменския 2-ри артилерийски полк, където на
01.01.1888 г. с чин майор е назначен за командир на полка. на 24.04.1889 г. майор Ценов
е назначен за командир на новосформирания пети артилерийски полк в гр. Шумен. Цели
10 години командва 4-ти артилерийски полк в София. На 1 януари 1904 г. полковник
Ценов е повишен в длъжност командир на планинска артилерийска бригада. На
01.01.1906 г. получава назначение като началник на крепостната артилерия и инспектор
на въоръжението, които длъжности изпълнява в продължение на две и половина
години. На 18.09.1909 г. е назначен на най-високата длъжност – инспектор на
артилерията, и произведен в чин генерал-майор. По време на Балканската война е
началник на артилерията в действащата армия. След войната през 1913 г. се уволнява
по собствено желание. По време на първата световна война е извикан на служба и
назначен за началник на Първа софийска дивизионна област и началник на Софийския
гарнизон. През 1818 г. е повишен в чин генерал- лейтенант и след демобилизацията на
24.11.1918 г. е уволнен от служба.
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