
 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул. “Георги Бенковски” № 12, тел. 02 922 38 30, web: http://www.comd.bg/                  1 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН   

  Брой 2/ 2017 г. 

От 27.02.2017 г. до 

01.03.2017 г. в 

Национален военен 
учебен комплекс 

Чаралица се проведе 

сбор на началника на 

Централно военно 

окръжие - полк. 

Георги Петков с 

началниците на 

военни окръжия и 
началниците на 

отдели/сектори в Централно военно окръжие.  

Целта на командирския сбор беше да се 

анализират предстоящите задачи за 

изпълнение през годината във връзка с 

набирането на кандидати за военна служба, с 

комплектуването на военните формирования 
на Въоръжените сили на Република България 

със запасни и техника-запас за военно време, а 

също и запознаване на личния състав с 

предложенията за промени в Правилника за 

прилагане на Закона за резерва на 

Въоръжените сили на  Република България и 

Наредбата за военния отчет на българските 
граждани и техника за мирно и военно време.  

По време на сбора личният състав бе запознат 

с разработената Визия за подготовката на 

гражданите за отбраната на страната, 

комплектуването на военните формирования с 

военнослужещи и оптимизиране на резерва на 

Въоръжените сили на Република България, 

както и със задачите, свързани с финансовото, 
логистичното, информационно-техническото и 

кадрово осигуряване на Централно военно 

окръжие.  

В работата на сбора участваха: Георги Василев 

-началник на отдел  „Мобилизационна 

готовност, административно обслужване и 
защита на класифицираната информация” в 

дирекция  „Отбранителна и мобилизационна 

подготовка”, МВР, Николай Иванов - главен 

експерт в отдел  „Мобилизационна готовност, 

административно обслужване и защита на 

класифицираната информация” в дирекция  

„Отбранителна и мобилизационна подготовка” 

– МВР, полк. Людмил Михайлов - началник на 

отдел в Дирекция „УЧР” – МО, полк. 

Станимир Кисов - държ. експерт в Дирекция 

„УЧР” – МО, полк. Димитър Димитров - гл. 

експерт в дирекция „Операции и подготовка“ – 

МО, ц. сл. Иво Антонов - началник на отдел в 

дирекция „Социална политика” – МО. 

Сбор на началника на Централно военно окръжие   

Електронно издание на Централно военно окръжие 
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Военни окръжия 

С тържествена церемония на 6 февруари 2017 г. в Бургас 

бе отбелязана 139-годишнината от освобождението на 

града от османско владичество.  Честванията започнаха 

на площад „Атанас Сиреков” с ритуал по издигане на 

националния флаг и благодарствен молебен. След това 

пред Паметника на руските освободители, който е 

построен на мястото, където на 6 февруари 1878 г. 

бургазлии посрещат отряда на полковник Александър 

Лермонтов, в знак на признателност бяха поднесени 

венци и цветя.  

На церемонията присъства и началникът на сектор „ВОКНА” от Военно окръжие II степен – 

Бургас – майор Йордан Иванов Йорданов.  

Национални и регионални празници  

В Габрово почетоха Васил Левски 

На 19 февруари 2017 г., във връзка с 

отбелязване 144 години от гибелта на Васил 

Левски, подп. Кристиян Гранджан и служители 

от военното окръжие участваха в шествие до 

възпоменателната морена на Апостола, 

намираща се в градинката до театъра на гр. 

Габрово.  

Скромно, но знаково място за поклонение – тук 

е бил Девическият манастир, в който Левски 

намира подслон през 70-те години на ХІХ век, 

когато обикаля България и полага основите на 

вътрешните революционни комитети.  

139-години от Освобождението на гр. Бургас  

Поморие отбеляза 139-години от Освобождението си  

Преди 139 години, на 07.02.1878 г. 

Втори ескадрон на XIII драгунски 

полк на Военния орден, начело с 

командира му майор Колонжаевски, 

освобождава град Поморие.  

Датата 7 февруари беше почетена в 

Поморие с общоградско поклонение и 

заупокойна молитва от 11.00 ч., в храм 

„Свето Рождество Богородично“, а в  

11.30 ч. пред Паметната плоча на участниците в Освобождението на България беше прочетено 

слово и поднесени венци и цветя в знак на почит към паметта на всички знайни и незнайни войни, 

жертвали живота си в името на града и на страната ни. На общоградското поклонение присъстваха 

кметът Иван Алексиев, заместник-кметът Илия Джингов, съветници от Общински съвет – 

Поморие, старши експерт в офиса за водене на военен отчет в Община Поморие – ц. сл. Красимир 

Костов и общественици. 
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Военни окръжия 

На 20 февруари 2017 г. в 

Пантеона на Възрожденците в 

Русе, построен на мястото на 

взривения от тоталитарната власт 

през 1975 г. русенски храм „Всех 

Святих”,  тържествено 

беше отбелязвана 139-

годишнината от освобождението 

на града от турско робство.  

Сред официалните лица бяха: г-н 

Пламен Стоилов,  кмет на 

Община Русе, г-н Анатолий 

Макаров, извънреден и 

пълномощен посланик на 

Руската Федерация в 

България, г-жа Татяна 

Грушко, генерален консул на 

Руската Федерация в Русе, 

проф. Христо 

Белоев,  председател на 

Общинския съвет в Русе, зам.-

областните управители на 

Област Русе г-н Валентин 

Колев и г-н Станимир 

Станчев, общински 

съветници, представители на 

политически партии и гости 

на града.  

На тържествената церемония 

присъстваха подполковник 

Цанко Недев, началник на 

Военно окръжие – Русе и 

майор Васил Петров, 

началник сектор ”ВОКНА” 

във Военно окръжие – Русе. 

Негово Високо-

преосвещенство Русенският 

митрополит Наум отслужи 

панихида и молебен, след 

които се обърна към народа 

със слово за празника. 

Приветствия произнесоха 

още кметът на община Русе и 

посланикът на Руската 

Федерация в България. В 

края всички изпяха 

Многолетствие, с пожелания 

за здраве и успех. 

Национални и регионални празници  

Тържествено честване на освобождението на град Русе от турското робство 

Силистренци почетоха освободителите и Апостола 

Силистренци за 139-ти път почетоха паметта на героите донесли свободата на 10 февруари, един 

от най-светлите силистренски празници – освобождението на града от турско робство. В 

православния храм „Св. Св. апостоли Петър и Павел” Доростолският митрополит Амвросий 

отслужи панихида за загиналите воини за Освобождението на Силистра и България. Началникът на 

Военно окръжие – Силистра подп. Александров, ц. сл. Пейчев и ц. сл. Сапунджиев взеха участие в 

традиционното шествие от катедралния храм до паметната плоча, отбелязваща пристигането на 

руските войски в града и в тържествения ритуал.  
 

На 19 февруари силистренци 

се събраха пред паметника на 

Васил Левски, за да почетат 

живота и делото на великия 

българин и 144-годишнината 

от гибелта му. Почетният 

караул бе на представители 

на Клуб „Родолюбие”. Цветя 

в знак на признателност към 

Апостола положи и Личният 

състав на Военно окръжие II  степен – Силистра.  
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Военни окръжия 

Национални и регионални празници  

В Благоевградско почетоха Гоце Делчев и Апостола 

На 4 февруари Благоевградската общественост отбеляза 145 години от рождението на видния 

български революционер Гоце Делчев. 
 

На 19 февруари Благоевград отбеляза 144 години от обесването на Васил 

Левски. С поднасяне на венци и цветя пред бюст-паметника на Апостола, 

намиращ се на бул. „Васил Левски“, благоевградската общественост почете 

паметта му. Ритуалът започна с изпълнение на химна на Република България от 

Биг Бенд-Благоевград. На церемонията присъстваха заместник - кметът на 

Благоевград Янко Янков, председателят на Общински съвет-Благоевград 

Радослав Тасков, членове на политически партии, учители, общественици, 

ученици и десетки граждани на областния център. Всички присъстващи сведоха 

глави пред паметника на Апостола, за да изразят своята почит към личността му. 

 

Обществеността на гр. Симитли - деца, 

младежи, творци, политици и кметът Апостол Апостолов, 

преклониха глава пред подвига на Левски, положиха венци и 

цветя на признателност пред безсмъртното дело на Апостола 

на свободата. Кметът на общината Апостол Апостолов, 

председателят на общински съвет Владимир Христов  

положиха венци на признателност на паметника на Левски, с 

цветя го отрупаха деца, ученици и много граждани. Цивилен 

служител Мирослав Митев старши експерт в сектор”ВОКНА” 

във Военно окръжие Благоевград присъства на церемонията. 

 

 

 

На 19.02.2017 г. пред паметника на Апостола в старопрестолния 

град поднесоха цветя и отдадоха почит служители от Военно 

окръжие II степен - Велико Търново.  

Почит за Васил Левски във Велико Търново 

На 19.02.2017 г. командири 

на военни формирования от 

гарнизон Шумен и 

ръководството на областта 

участваха във 

възпоменателна церемония 

за Апостола. За 

отбелязването на 

годишнината се включиха представителни роти от Шуменския гарнизон, Общинският духов оркестър 

"Михаил Биков" и членове на Родолюбивия комитет "Крум Страшни". Да изразят своята 

признателност към делото на Апостола и да сведат глава се стекоха много граждани и гости на града.  

На 17.02.2017 г. по покана на СУ “Васил Левски”, ръководството на Военно окръжие II степен – 

Шумен участва в тържествена заря посветена на патронния празник на училището.  

Почит за Левски и в Шумен 
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Военни окръжия 

Шумен 

Военно окръжие II степен – Шумен предостави фотоизложба „1916: 

Победи и изпитания”, посветена на 100-годишнината от Първата 

световна война на средно училище „Цанко Б. Церковски” – община 

Никола Козлево.  
 

Пазарджик 

Уроците по подготовка на учениците от IX и X клас се проведоха съгласно утвърдения график.  
 

Велико Търново 

На 01.02.2017г. началникът на Военно окръжие II степен - Велико Търново подполковник Иван 

Ангелов проведе работна среща с началника на Регионалното управление на образованието във 

връзка с провеждане на часовете по отбрана на страната в 9 и 10 клас. На 06.02.2017 г. началникът 

и старши експерт от Военно окръжие II степен - Велико Търново   проведоха среща с директора на 

Регионалния исторически музей господин Иван Църов и обсъдиха провеждане на   планираното с 

Регионалното управление на образованието единно комплексно занятие с учениците от 9 и 10 клас 

от средните училища в гр. Велико Търново през месец април 2017 г., което ще се проведе в музей 

“Учредително събрание” във връзка със 138 годишнина от приемане на Търновската конституция. 

Директорът на музея приветства такава изява, като изрази категорично становище, че за учениците 

това ще бъде урок по родолюбие и възхвала делото на предците ни. 
 

Силистра 

През месец февруари завърши планирането на занятията с учениците от IX и X клас по подготовка 

за отбраната на страната за втория учебен срок на учебната 2016/2017 година в Силистренска 

област. Подготовката на учениците ще се проведе в 11 средни училища от седем ръководители от 

състава на Военно окръжие II степен – Силистра.  

Продължава от стр. 4 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната   

Връзки с органите на централната и местната власт  

Габрово 

През м. февруари, началникът на Военно окръжие ІІ степен - Габрово проведе работни срещи с 

кмета на община Трявна господин Дончо Захариев, с кмета на община Севлиево д-р Иван Иванов, с 

кмета на община Габрово госпожа Таня Христова и с областния управител на Габрово адвокат 

Иванка Баева.  

Велико Търново 

По покана на кмета на  гр. Сухиндол инж. Пламен Чернев във връзка с Деня на община Сухиндол и 

празника на лозарите и винопроизводителите началникът на Военно окръжие II степен - Велико 

Търново  подполковник Иван Ангелов участва в традиционните тържества на 14.02.2017 г.  

Връзки с обществеността 

Бургас 

На 27-ми февруари 2017 г. във Военен клуб – Бургас началникът 

на сектор „ВОКНА” във Военно окръжие II степен – Бургас – 

майор Йордан Йорданов взе участие в комисия по оценяване на 

участниците в конкурса за ученическо творчество „НА МИРА В 

СВЕТА” на тема: „Мирът през моя поглед”. Комисията беше 

съставена от членове, представители на институции, 

организации и сдружения от област Бургас. Участниците в 

конкурса имаха възможност да участват с предпочитан от тях материал: есе, кратък разказ, 

стихотворение, рисунка и фотография.  
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Военни окръжия 

Кандидат-курсантска и кандидат-студентска кампания 

 Ловеч 

На 9 февруари първи в област Ловеч за новата кандидат-курсантска 

кампания подаде документи за кандидатстване в Националния военен 

университет “Васил Левски”-гр.Велико Търново Георги Мошеков от 

град Троян. Информиран и мотивиран, випускникът от СУ ”Васил 

Левски”-Троян, подреди желанията си за военните специалности и 

стартира явяването си на предварителните изпити. По всичко личи,че  

афинитетът на Георги към военната професия не е случаен - неговият 

баща е офицер във Военен географски център – гр.Троян.  

Целта на висшите военни училища е да подготвят висококвалифицирани 

офицери и експерти със знания и умения за управление на човешки и материални ресурси и за 

научни изследвания. Отчитайки личния и обществен интерес, военните училища се надяват на 

успех при привличане на кандидат-курсанти и кандидат-студенти за учебната 2017/2018 година. 

За Военно окръжие-Ловеч една от най-важните задачи в настоящия момент е провеждане на 

информационна кампания и приемане на документи на кандидат-курсанти и кандидат-студенти за 

висшите военни училища за учебната 2017/2018 година. 
 

Кюстендил 

На 20-ти февруари 2017 г. в Кюстендил се проведе среща на 

представители от НВУ “Васил Левски” град Велико Търново с 

ученици. Повод за срещата е кандидат – курсантска и кандидат – 

студентската кампания 2017 / 2018г. Едната група посети ПГИМ 

“Йордан Захариев” , ЕГ “Петър Берон” и ПГТ “Никола Йонков 

Вапцаров” в град Кюстендил.  Втората група посети гимназия 

“Христо Ботев” и професионалната гимназия “Академик Сергей П. 

Корольов” в град Дупница.  
На 22.02.2017г. в град Кюстендил се проведоха изнесени изпити в 

езикова гимназия “Д-р Петър Берон” за кандидат курсанти/ студенти за НВУ “Васил Левски”. На 

общообразователния тест се явиха 19 кандидата, а за теста по чужд език 11. 
 

Враца 

В изпълнение на плана за рекламно-информационна дейност на Военно окръжие II степен-Враца, 

на 07.03.2017г. служителите на Военно окръжие – Враца майор Илиян Илиев и старши експерта в 

офиса за водене на военен отчет в община Враца Ивайло Колев заедно с представители на НВУ 

„В.Левски” проведоха срещи с учениците от ППМГ”Акад. Иван Ценов”, ПТГ “Н. Й. Вапцаров”, 

СУ „Христо Ботев” и СУ ”Св. Климент Охридски” с цел презентиране на обучението в 

Националния Военен Университет „Васил Левски” – В.Търново.  

На срещата випускниците бяха запознати с условията и реда за кандидатстване. Бяха разяснени 

предимствата на военното образование и военната служба, както и изискванията, на които трябва 

да отговарят кандидатите. 
 

Ямбол 

През февруари продължава набирането на кандити за курсанти и 

привличане на кандидати за военна служба в Сухопътни войски 

съгласно  заповед на министъра на отбраната №ОХ-29/11.01.2017г., 

кандидати за Военноморските сили и ВВМУ „Никола Йонко 

Вапцаров” съгласно заповед на министъра на отбраната МЗ №  ОХ-

109/03.02.2017г. и кандидати за 68-ма бригада „Специални сили” 

съгласно заповед на министъра на отбраната МЗ №  ОХ-

115/06.02.2017г. провеждат се беседи с кандидатите за предлаганите 

длъжности и разясняване на реда за кандидатстване и подаване 

Продължава на стр. 7 
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на докуменити. Информациони материали по заповедите на министъра на отбраната бяха излъчени 

по интернет телевизия ЕРА ТВ, публикувани материали имаше и на интернет сайтовете yam-

bolnews.net и yambolpress.bg. 
 

Велико Търново 

Във връзка с кандидат курсантската и студентска кампания на НВУ “Васил Левски” началникът и 

експерти от Военно окръжие II степен Велико Търново на 21, 22 и 23.02. организираха срещи с 

випускниците от СУ “Максим Райкович”- гр. Лясковец,   СУ “Ангел Каралийчев”- гр. Стражица,  

средни училища в гр. Г.Оряховица, средните училища в гр. Велико Търново и в СУ “Иван 

Момчилов” – гр. Елена бяха проведени презентации от курсанти от военния университет и 

подполковник Стефан Маринов – началник на сектор “Кариерно развитие” в НВУ “Васил Левски”. 

В три училища на 09 и 10.03. във Велико Търново бяха проведени презентации от представители на 

ВВМУ “Н..Вапцаров”, като предварително началникът и експерти от военното окръжие 

съгласуваха с директорите на училищата деня и часа за провеждане на срещите.  

Осъществяване на прехода на освободените от военна служба към професионална 

реализация и живот в гражданското общество   

Пазарджик  

По покана на началника на военно формирование 34820-Батак, представителят на Военно окръжие ІІ 

степен-Пазарджик цивилен служител Георги Петков Мечкаров взе участие в проведената на 28.02.2017 

г. във формированието информационна беседа с военнослужещите за запознаване с условията за 

адаптация при прекратяване на договора за военна служба.  

Шумен  

На 16.02. и 23.02.2017 г. Драгомир Панов – консултант по адаптацията участва в срещите с 

военнослужещите от В.Ф. 54060, В.Ф. 34200 и факултет „А, ПВО и КИС”, на които се обсъдиха въпроси 

по социална адаптация при освобождаване от военна служба. На 24.02.2017 г. ст. лейт. Ивко Асенов – 

координатор по адаптацията проведе беседа с военнослужещите от Военно окръжие – II степен – 

Шумен, на която се обсъдиха въпроси по социална адаптация при освобождаване от военна служба.  

Благоевград 

През февруари, се проведоха срещи с военнослужещи от Военното окръжие, от ВФ 26400 Благоевград, 

и ВФ 28870 Благоевград. На срещите присъстваха майор Пламен Велев – началник сектор”ВОКНА” във 

Военно окръжие ІІ степен Благоевград и консултанта по социална адаптация цивилен служител Гергана 

Плякова – старши експерт  в сектор „ВОКНА” във Военно окръжие ІІ степен Благоевград. 

Обучения и стажове 

Габрово 

От 6-ти до 24-ти февруари 2017 г., майор Георги Христов 

Георгиев – началник на сектор „Военен отчет, комплектуване 

набиране и адаптация” в окръжието, завърши успешно курс за 

специализация „Управление на личния състав във военни 

формирования“ и допълнително автоматизирана система за 

управление на човешките ресурси – Рожен, Витоша” във Военна 

академия “Георги С. Раковски”.  
 

Кюстендил 

От 06.02.2017г. до 09.02.2017г. включително цивилен служител Недялка Стефанова Христова – 

завеждащ регистратура за класифицирана информация във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил 

завърши успешно курс за обучение на администратори по криптографска сигурност – завеждащи 

криптографски регистратури и техните заместници – МО 2 град София. 
 

Бургас 

ОТ 6 до 9 февруари цивилен служител Дина Велкова Бояджиева взе участие в крус по “Обучение за 

зазеждащи криптографски регистри и техните заместници” към МО 2—София. 
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Осъществяване на прехода на освободените от военна служба към професионална 

реализация и живот в гражданското общество   

Бургас  

На 01.02.2017 г. във Военно окръжие II степен-Бургас се проведе 

семинар на началника на военното окръжие с координаторите от 

военните формирования в зоната за отговорност на Военното 

окръжие. По време на семинара се обсъдиха въпроси, свързани с 

ролята и функциите на координаторите, както и бяха дадени 

насоки за подобряване и усъвършенстване на дейността на 

координаторите от военни формирования по социална адаптация 

на военнослужещите при освобождаване от военна служба; 

осигуряване изпълнението на Графика за провеждане на групови 

информационни беседи за правата, условията и реда за участие в 

дейностите по адаптация при освобождаване от военна служба, с военнослужещите от военните 

формирования в зоната на отговорност  през месец февруари и март. Гости на семинара бяха: 

Валентин Жеков - кариерен консултант към Кариерен център – Бургас на Агенцията по заетостта в 

гр. Бургас, Стоянка Среброва – трудов консултант в ДРСЗ – 

Бургас, Яна Кирякова – младежки медиатор в Община Бургас.  

През месец февруари консултантът по адаптация на военното 

окръжие – ц. сл. Ангел Желязков проведе планираните групови 

информационни беседи за правата, условията и реда за участие в 

дейностите по адаптация при освобождаване от военна служба с 

военнослужещите от военните формирования в зоната на 

отговорност на  военното окръжие. 
 

Враца  

През месец февруари във военно окръжие-Враца се проведоха групови информационни беседи 

както следва: на 10.02.2017 г. с военнослужищите от военното окръжие, а на 15.02.2017 г. с 

военнослужещите от военно формирование 54 990-Враца, където присъстваха 10 офицери, 22  

сержанти и 98 войници.  На проведените беседи бяха разяснени условията и реда за участие в 

дейностите на Министерството на отбраната за адаптация на военнослужещите при освобождаване 

от военна служба с цел осигуряване на успешен преход в цивилната сфера. 
 

Варна 

На 22 февруари в изпълнение на графика за провеждане на 

груповите информационни беседи във Военноморски клуб - 

Варна се проведе среща с военнослужещите от военно 

формирование 28430 – Варна. На срещата обстойна информация 

изнесоха капитан ІІ ранг Светослав Попов – началник сектор 

„ВОКНА” във Военно окръжие І степен - Варна и консултанта 

по адаптация цивилен служител Данчо Тонев – старши експерт в 

сектор „ВОКНА” във Военно окръжие І степен - Варна.  

Интерес към срещата проявиха 16 военнослужещи.  

На 22 февруари се проведе и среща с военнослужещите във 

военно формирование 26800 Щ - Варна. На срещата 

присъстваха капитан ІІ ранг Светослав Попов – началник 

сектор „ВОКНА” във Военно окръжие І степен - Варна и 

консултанта по адаптация цивилен служител Данчо Тонев – 

старши експерт в сектор „ВОКНА” във Военно окръжие І 

степен - Варна. Интерес към срещата проявиха 18 

военнослужещи. 

Продължава на стр. 9 
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Набиране на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв  

Бургас  

През месец февруари продължи дейността по набиране на кандидати за курсанти и привличане на 

кандидати за военна служба съгласно заповеди на министъра на отбраната №№ ОХ - 

29/11.01.2017г. за Сухопътни войски, ОХ - 109/03.02.2017г. за  Военноморските сили; ОХ - 

115/06.02.2017г. Бригада Специални сили, ОХ - 117/07.02.2017г. за Сухопътни войски, ОХ - 

129/07.02.2017г. за Съвместно командване на силите и ОХ - 

130/07.02.2017г.; обявени длъжности за Националната гвардейска 

част. Служителите от Военно  окръжие ІІ степен-Бургас провеждат 

рекламно-информационна кампания по набиране на кандидати за 

военна служба, и за ранен прием на кандидат-курсанти за ВВМУ„Н. 

Й.Вапцаров” и НВУ „Васил Левски. Старши експертът от военното 

окръжие Ангел Желязков ежедневно се среща с кандидати и 

разяснява реда за кандидатстване 

и подаване на документите, изготвя направления за медицински 

прегледи и установяване на психологическа пригодност. 
 

Търговище  

 На 24.02.2017 година в Център „Работа” на Дирекция Бюро по 

труда Търговище се проведе Ден на работодателя. Около 20 

младежи, регистрирани в Бюрото, посетиха събитието и бяха 

посрещнати от майор Любомир Колев и старши експерт Галя 

Рашкова от Военно окръжие – Търговище и Соня Йорданова от 

ДБТ-Търговище. Срещата даде възможност на младите хора да 

придобият представа за нови възможности за професионална реализация като военнослужещи. 

Предимствата на военната професия и службата в доброволния резерв бяха презентирани от майор 

Любомир Колев и Галя Рашкова. Представени бяха конкурсите за военна служба  и списъците с 

вакантни длъжности за военни формирования от Сухопътни войски, Военноморските сили и 68 

бригада „Специални сили”. Коректно и откровено майор Колев разказа пред аудиторията за 

На 23 февруари се проведе среща с военнослужещите във военно 

формирование 32140 - Варна. На срещата присъстваха капитан ІІ 

ранг Светослав Попов – началник сектор „ВОКНА” във Военно 

окръжие І степен - Варна и консултанта по адаптация цивилен 

служител Данчо Тонев – старши експерт в сектор „ВОКНА” във 

Военно окръжие І степен - Варна. Интерес към срещата проявиха 

15 военнослужещи. 
 

Кюстендил 

На 22.02.2017 г. беше проведена групова информационна беседа за правата, условията и реда за 

участие в дейностите за адаптация при освобождаване от военна служба, с военнослужещи от 

Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната през 2017г. 

Срещата се проведе във в.ф. 38 550 село Локвата, в която участие взеха цивилен служител 

Красимир Асенов Гелински, старши експерт в офиса за водене на военен отчет във Военно 

окръжие ІІ степен – Кюстендил и заместник командира на военното формирование  38 550 - старши 

лейтенант Симеон Русанов. Присъстваха  1 офицерски кандидат, 11 сержанти и 13 войници.  
 

Велико Търново 

На 24.02.2017 г. координаторът  и консултантът по адаптация във Военно окръжие II степен - 

Велико Търново проведоха групова информационна беседа по утвърдения график с 

военнослужещите от НВУ “Васил Левски” – Велико Търново.  

Продължава от стр. 8 
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ежедневието на военнослужещите и задачите, които изпълняват.  Галя Рашкова съобщи, че се 

провежда ранен прием за висшите военни училища и наблегна на предимствата на военното 

образование – обучение по военна и гражданска специалност, безплатно образование, възможности 

на програмата „Еразъм+” за обмен на курсанти и студенти с военни ВУЗ от други държави и т.н. 

Набирането на кандидати за войнишки длъжности и за курсанти и студенти в Националния военен 

университет „Васил Левски” продължава.  

 Силистра     

Личният състав на ВО провежда рекламно-информационна кампания по набиране на кандидати за 

военна служба, начална и/или специална подготовка сред българските граждани без военна 

подготовка и за ранен прием на кандидат-курсанти в НВУ „Васил Левски”. Информацията се 

публикува своевременно на информационните табла на военното окръжие и офисите за водене на 

военен отчет в общините, сайтовете на общините на територията на област Силистра и 

електронното информационно табло на община Силистра. 
 

Варна 

По обявите за набиране на кандидати за 

военна служба през 2017 г. има проявен 

интерес по МЗ ОХ-109/03.02.2017г.  

Проявили интерес  и получили 

документи за кандидатстване са 70 

младежи и девойки. Изпратени на 

медицински прегледи са 25 души от 

които 2 годни за военна служба. 

Уведомени са записаните в регистъра за кандидати младежи и девойки, както и от предходни 

кампании. Интересът не е голям поради намаляването на възрастта за 

кандидатстване за военна служба. 

На 22 февруари в бюрото по труда в град Провадия се проведе 

трудова борса с младежи от общината. На срещата обстойна 

информация изнесоха началника на Военно окръжие І степен – Варна 

полковник Румен Димитров, майор Людмил Маринов – старши 

експерт в сектор „ВОКНА” във Военно окръжие І степен - Варна и 

цивилен служител Кирил Борисов – старши експерт в офис за водене 

на военен отчет в община Провадия. Интерес към борсата проявиха 

15 младежи и девойки. 

 

Пловдив 

Обявени са 30 вакантни длъжности в 68-а бригада „Специални сили” в Пловдив. Те ще бъдат заети 

след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни 

или висши училища в страната и в чужбина. Кандидатите трябва да подадат документи във 

Военните окръжия до 31 март т.г. За Пловдивския гарнизон са 

обявени още 36 длъжности, които са за 91-ви инженерен 

батальон, като срокът за подаване на документи е 6 март. За още 

450 места могат да кандидатстват в 61-ва Стрямска механизирана 

бригада – Карлово и Казанлък, и за 2-ра Тунджанска 

механизирана бригада в Стара Загора. За всички тези длъжности 

срокът за подаване на документите е 6 март. 

През тази година в НВУ „Васил Левски” местата за курсанти са 

269. Има обявени свободни длъжностr във Военноморското 

училище и в други формирования на Българската армия. Справки 

могат да се правят във Военните окръжия в страната. 

Благоевград 

През месец февруари във военно окръжие 6 кандидати за военна служба са подали документи за 

участие в конкурс по заповед № ОХ-29/11.01.2017 година на Министъра на отбраната и са 

изпратени на медицински преглед във ВМА - София. 

Продължава от стр. 9 
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Взаимодействие с военните формирования 

Русе 

На 23.02.2017 г., в изпълнение на графика за провеждане на групови информационни беседи за 

адаптацията на военнослужещите, във военно формирование 42520 - Щръклево беше проведена 

информационна беседа на тема: ”Успешен преход в цивилната сфера при освобождаване от военна 

служба, чрез информиране на военнослужещите още по време на службата им за техните права, 

условията и реда за участие в дейностите за адаптация”. Участие взеха всички военнослужещи от 

военното формировение. На срещата присъстваха координаторът по адаптация за Военно окръжие – 

Русе майор Васил Петров и  консултантът по адаптация във ВО – Русе ц. сл. Янка Петкова. 

Ямбол 

На 22 и 23 февруари 2017 г. подполковник Валери Христов – 

началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол присъства на 

общинско учение-тренировка за защита при бедствия, на тема 

„Спасител – Тунджа 2017”. Целта на мероприятието през двата 

поредни дни, беше практическата подготовка на деца, ученици, 

служители и населението от община „Тунджа” за намаляване на 

риска при бедствия, предизвикани от инциденти, аварии и 

терористичени актове. В обучението под ръководството на кмета на община „Тунджа” господин 

Георги Георгиев, взеха участие представители на РД ПБЗН, БДЖ, БЧК и ЦСМП – Ямбол. На 

учението присъстваха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на 

отбраната, Държавна агенция за закрила на детето, ВМА София и военнослужещи от военни 

формирования от област Ямбол.  
 

През месец февруари ВО – Ямбол съвместно с военнослужещите от 

военно формирование 52590 – Ямбол, военно формирование 54 100 – 

Ямбол и военно формирование 26 030 – село Безмер, проведоха 

групови информационни беседи. На срещите военнослужещите бяха 

запознати от цивилен служител Нели Симеонова - консултант по 

социална адаптация на военното окръжие с „Права, условията и реда 

за участие в дейностите за адаптация при освобождаване от военна 

служба”, а г-жа Генка Киркова началник на отдел „Посреднически 

услуги” към Бюро по труда – Ямбол запозна присъстващите с 

услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта: EURES - Европейската мрежа за трудова 

мобилност; схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и др. 

Отразяване дейността на ЦВО, ВО и отдели “Столичен” и “София-област”  

Габрово - Публикувана е обява по заповед МЗ № ОХ - 109/07.02.2017 г. за набиране на войници и матроси 

от ВМС и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, МЗ № ОХ-115/06.02.2017г. за прием на военна служба в 68-ма бригада 

„Специални сили”, МЗ № ОХ-117/07.02.2017г. и МЗ № ОХ-130/ 07.02.2017г. за прием на военна служба в 

НГЧ в регионален вестник „Росица” – гр. Севлиево и габровския вестник „100 вести”.  

Кюстендил - Публикувана е обява по Заповед № ОХ – 29 /11.01.2017г. на Министъра на отбраната на 

Република България за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътни войски в регионален 

седмичник “Наблюдател”.  
Отдел “Столичен” - На 14 февруари в град София, в Частна гимназия “Веда” се проведе занятие в 10-ти 

клас по задълженията на българските граждани за отбраната на страната. Ръководител на занятието беше 

майор Дилян Петров - ст. експерт в отдел “Столичен” на ЦВО. Темата на занятието беше: “БА-структура, 

въоръжение и екипировка”. Участие в занятието взеха: подполковник Павлин Велков-гл. експерт в отдел 

“Столичен”, офицер от резерва полковник Иван Георгиев—старши експерт в офис за военен отчет на 

районна администрация “Надежда” и г-н Григор Димитров—преподавател по география в ЧПГ “Веда”. 

Занятието беше заснето от екип на ВТК и излъчено на 26-ти февруари от 18,30 ч. по Военен телевизионен 

канал. Видеото можете да видите на адрес: https://youtu.be/fJ6womTBraY 

Шумен - Дейността на Окръжието бе отразена в интернет сайт на БНР/радио Шумен - http://http://bnr.bg/

shumen/post/100799743/priem-na-stipendianti-vav-voennoto-okrajie-v-shumen 

http://http:/bnr.bg/shumen/post/100799743/priem-na-stipendianti-vav-voennoto-okrajie-v-shumen
http://http:/bnr.bg/shumen/post/100799743/priem-na-stipendianti-vav-voennoto-okrajie-v-shumen
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Сътрудничество с военнопатриотични съюзи и организации в областта  

на сигурността и отбраната  

Общо годишно отчетно събрание на Регионалния съюз на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр. Русе 

На 25 февруари 2017 г. във Военен клуб Русе се проведе общото 

отчетно събрание на Регионалния съюз на офицерите и сержантите 

от запаса и резерва. На събранието бяха приети годишния доклад за 

дейността на сдружението, доклад на Регионалната контролна 

комисия, финансов отчет и бюджет, Плана за работа на РСОСЗР 

през 2017 г.  Събранието избра 7 делегати за IX-тия конгрес на 

Съюза, който ще се състои през месец септември в гр. София. 

Гости на събранието бяха командирите на военните формирования 

в гр. Русе – майор Павлин Илиев, командир на в.ф. 32420-Русе, майор Васил Йорданов, командир 

на в.ф. 42520-Щръклево и майор Васил Петров, началник сектор ”ВОКНА” във Военно окръжие-

Русе. На събранието присъстваха и гости от сродната организация в 

гр. Гюргево, Румъния.  

Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва   

получи поздравителен адрес от областния управител Стефко 

Бурджиев.  За изключителни заслуги в изграждането и 

утвърждаването на авторитета на РСОСЗР с почетни плакети и 

грамоти бяха наградени бивши председатели на Съюза и заслужили 

членове. На всички тях беше връчена и книгата за Историята на 

организацията, която беше представена пред обществеността 

наскоро. Акцент в дейността на организацията през 2017 г. ще бъде 

честването на 110-годишнината от нейното създаване. 

 

Годишно отчетно събрание на Съюза на ветераните от войните в гр. Русе 

На 27.02.2017 г. Областният съвет на Съюза на ветераните от войните в България и членовете от 

клуба на потомците и съмишлениците към съюза проведоха своето годишно отчетно събрание.  

В изпълнение на подписаното 

споразумение със Съюза на 

офицерите и сержантите от запаса 

и резерва област Пазарджик, по-

голямата част от състава на 

Военното окръжие, взе участие на 

23 февруари пред паметника, 

издигнат в чест на офицерите и 

сержантите от 27-и пехотен 

Чепински полк на територията на бившите казарми в град Пазарджик, в отбелязването на 104-а 

годишнина от трагичните събития край с. Булаир по време на Балканската война от 1912-1913 

година и проведената панихида. В смъртоносния капан на снежната виелица тогава загиват 255 

воини, силно измръзнали с ампутирани крайници са 1061, а с по-слаби измръзвания са още 1071 

души от полка и на практика от тази трагедия не остава незасегната къща, фамилия или населено 

място в тогавашната Пазарджишка околия. Санитарния лекар на 3-та дружина от 27 Чепински полк 

д-р Илия Матакиев разказва в спомените си за ужаса, с който се сблъскали войниците в дните 16 -

18-и февруари 1913 г., когато започва да вали лек дъжд, по-късно обърнал се на незапомнена 

снежна виелица. „Окопите, заедно с намиращите се в тях войници, бяха затрупани от снежни 

преспи. Настана такъв ужасен ад, който не позволяваше просто да се погледне. Мъртва тишина 

навсякъде, всичко замръзнало. До ден днешен си спомням стенанията на страдащите измръзнали 

войници… Сърцето на човек се късаше…” 
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Габрово 

На 22.02.2017 г., по инициатива на ц. сл. Николай Иванов Мерджанов – старши експерт в офис за 

водене на военен отчет в община Севлиевов зоната на отговорност на военно окръжие-Габрово се 

проведе общинска отчетно-изборна конференция на СОСЗР, която се проведе в сградата на 

Местната администрация. За председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва 

в Севлиево, единодушно от 35-мата делегати, бе избран о.з. подполковник Николай Стефанов. 

Членовете на СОСЗР – Севлиево се обединиха около основните си цели: да продължат и 

разширяват дейността си  в сферата на повдигане  родолюбивия и патриотичен дух на севлиевци, 

както и оказване на помощ на Община Севлиево в поддържането на историческите паметници на 

територията на общината. За това те бяха поздравени лично от председателя на областната 

структура на съюза полк. Мянко Мянков. 
 

Кюстендил 

На 24.02.2017г. в читалище “Братство” се проведе Деветата 

областна конференция на СОСЗР град Кюстендил. Гости бяха 

кметът Петър Паунов и заместникът му Светослав Василев, 

заместник - областните управители Катерина Янчева и Людмил 

Стоянов, началника на ВО – Кюстендил подполковник Никола 

Бекяров, председателят на ЦС на СОСЗР – София ген. л-т  Стоян 

Топалов, генерал Георги Кендеров и главния редактор на сп. 

“Военен глас” и в. “Българско войнство” полковник /з/ Спирдон 

Спирдонов  и други. Отчетният доклад за периода 2013 – 2016г. 

представи полк. /р/ Йордан Шишков.  
 
Ямбол 

На 28 февруари 2017г. майор Иван Бъчваров – началник на 

сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” 

във Военно окръжие ІІ степен – Ямбол и капитан Тодор Донев 

младши експерт в сектора присъстваха на проведеното отчетно-

изборно заседание на Регионалния съюз на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва „Георги Дражев” – Ямбол. 

Председателя на съюза подполковник от запаса Иван Тодоров 

отчете успешната работа на организацията и издигането на 

авторитета и в обществото.  

Отчет за дейността на Съюза  през изминалата 2016 година 

представи председателят на Областния съвет на съюза на 

ветераните Василка Илиева. Финансов отчет за 2016 година 

направи Иванка Велчева, секретар на Областното ръководство на 

съюза, а протокола на контролно-ревизионната комисия беше 

представен пред членовете, потомците на ветераните и 

съмишлениците на съюза от нейния председател о.з. полковник 

Иван Чехларов. От името на Военно окръжие – Русе, приветствие 

към членовете, потомците и съмишлениците на Съюза на 

ветераните от войните в България отправи майор Васил Петров, 

началник на сектор „ВОКНА” във Военно окръжие – Русе.  

Гост на събранието беше и архитект Мария Костадинова, потомка на полковник Костадин 

Костадинов, активен участник във Втората световна война и основател и първи председател на 

Съюза на ветераните в Русе. Арх. Мария Костадинова е член на инициативния комитет, 

благодарение на чиято активна дейност беше изграден в Русе и на 01.06.2016 г. тържествено открит 

Мемориал на загиналите във войните за национално обединение русенци. С едноминутно 

мълчание бе почетена паметта на ветераните, които вече не са сред нас.  


