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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН   

  Брой 3/ 2017 г. 

Русе 

В чест на 3 март – Националния празник на 

Република България и 139 години от 

Освобождението, пред паметника на Свободата 

в град Русе се състоя тържествена церемония и 

празничен концерт-спектакъл.  

На церемонията присъстваха заместник-

кметовете на Община Русе Иван Григоров и 

Наталия Кръстева, областният управител на 

Област Русе Стефко Бурджиев и заместникът 

му Емил Кирилов, началникът на Военно 

окръжие – Русе подп. Цанко Недев и 

началникът на сектор „ВОКНА” майор Васил 

Петров, народни представители, общински 

съветници, стотици русенци и гости на града.  

”Чествайки нашия Националeн празник, да се 

извисим над всичко недостойно, за да дадем на 

младото поколение на България добър пример и 

вярна посока за един достоен и смислен живот!” 

– каза в словото си по случай празника 

областния управител на Русе Стефко Бурджиев.  

Н.В.Пр. Русенският митрополит Наум и 

свещеници от Русенската Света Митрополия 

отслужиха заупокойна молитва за падналите за 

Освобождението и благодарствен молебен за 

извоюваната свобода.  

В чест на светлата дата бе строена Почетна рота 

от Русенския гарнизон, а празнични маршове 

изпълни Общинският духов оркестър с диригент 

Димчо Рубчев.  

По традиция тържествената церемония завърши 

с полагане на венци и цветя. 

Бяла 

На 2 март в гр. Бяла, по покана на кмета на 

община Бяла Димитър Славов, началникът на 

Военно окръжие – Русе подп. Цанко Недев и 

начлникът на сектор „ВОКНА” майор Васил 

Петров присъстваха на тържествен митинг-заря 

Тържествено отбелязване на националния празник 3 март  

Електронно издание на Централно военно окръжие 

Продължава на стр. 2 
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Военни окръжия 

Силистра 

Съвместно с Община Силистра и Община Тутракан личният състав на Военно окръжие II степен – 

Силистра участва в тържественото отбелязване на националния празник на Република България - 

Освобождението на България от турско робство – 3 март.  
 

Провадия 

На 02.03.2017 година от 18,30 часа на централния площад в град Провадия, се проведе 

Тържествена проверка-заря по случай Националния празник 

на Република България. Участие взеха Духовия оркестър на 

ВМС, почетен караул курсанти от ВВМУ, ученици от 

училищата в град Провадия. Гости бяха командира на ВМС 

контраадмирал Митко Петев, Началник на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ – Варна: флотилен адмирал професор доктор на 

военните науки Боян Медникаров, Заместник областен 

управител на Варненска област Иван Иванов, Ръководствата 

на патриотично-родолюбивите организации в Провадия, 

директори на училища, общински съветници и други. Дейно 

участие в организацията и провеждането на Тържествената 

проверка-заря взе и старши експерта в офиса за водене на военен 

отчет в общини Провадия и Дългопол цивилен служител Кирил 

Борисов.  

Варна 

На 3 март началника на Военно окръжие І степен - Варна 

полковник Румен Димитров участва в тържествено издигане на 

националния флаг на площад „Св.Св. Кирил и Методий”, 

шествие и поднасяне на венци на паметника на Граф Игнатиев и 

мемориала на украинските войни. 

Благоевград С военни почести и тържествена програма се 

отбеляза 139 години от 

по случай 140-годишнината от Освобождението на гр.Бяла 

и националния празник 3-ти март.  

Организатор на събитието беше Община Бяла. На 

церемонията присъстваха Стефко Бурджиев, областен 

управител на Област Русе, вицеконсулът на Генералното 

консулство на Русия в Русе Алим Жеманов, Русенският 

митрополит Наум, Мариан Антонов, председател на 

Общински съвет Бяла, бригаден генерал Пламен Богданов, 

началник на НВУ „Васил Левски” Велико Търново, Теодор 

Атанасов, директор на Областната дирекция на МВР Русе, 

официални лица, граждани и гости на града. Слово 

произнесе кмета на Община Бяла Димитър Славов. Приветстветствия отправиха доц. д-р Стефко 

Бурджиев, областен управител на Област Русе и вицеконсулът на Руското консулство в Русе Алим 

Жаманов. 

”Бяла изиграва важна роля в хода на Освободителната война и е вторият освободен град в 

България. Убеден съм, че посрещате тази годишнина с вълнение и гордост! В този празничен ден 

бъдете вдъхновени, изпълнени с позитивизъм и вяра, следвайки при мери на националните ни 

герои, жертвали себе си за да я има свободна и независима България! В навечерието на 3 март, с 

чувство на гордост и благоговение да  сведем глави пред героите на тези славни дни и да се 

поклоним пред тяхното величие!” – каза в речта си Областният управител Стефко Бурджиев. По 

традиция бяха положени венци и цветя в знак на преклонение пред хилядите знайни и незнайни 

герои, загинали за Свободата на България. В края на церемонията пищна заря озари небето. 

Продължава на стр. 3 

Продължава от стр. 1 
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Военни окръжия 

Пазарджик  
Личният състав от окръжието участва на 3 Март в 

организираното в гр. Пазарджик честване на 139-ть годишнина 

от подписването на Сан Стефанския мирен договор. Поднесоха 

цветя на паметната плоча на ген. Брок – освободителят на 

Освобождението на България от турско робство. Хиляди 

жители и гости на областния център се включиха в честванията 

по повод най-големият национален празник на Република 

България - 3 март. Те бяха приветствани от кмета на 

Благоевград д-р Атанас Камбитов, който произнесе трогателно 

слово, припомняйки славния подвиг на националните герои.  

В навечерието на Националния празник на Република България 

– 3-ти март, Началникът на сектор 

„ВОКНА”, майор Пламен Велев, участва в 

откриването на фотодокументалната 

изложба „60 години Национален парк- 

музей Шипка“ в Регионален исторически музей – Благоевград. Изложбата 

откри д-р Христина Цонева, директор на Регионален исторически музей - 

Благоевград. Изложбата представя историята на създаването на Национален 

парк-музей „Шипка“ чрез фотографии и заснети оригинални документи от 

фонда на музея, разделени в няколко теми: Шипченският проход до 1956 г.; 

Създаването, оформлението и изграждане на парка и Национален парк-музей “ 

Шипка“ – днес. Директорът на НПМ "Шипка-Бузлуджа", д-р Чавдар Ангелов, 

запозна аудиторията с бележитите дати от 60-годишната хроника на парк-музея 

и подчерта настоящето значение на връх Шипка. 

Плевен 

Началникът на Военно окръжие – Плевен взе участие в 

тържествения ритуал по 

повод 139 години от 

Освобождението на 

България на централния 

площад „Възраждане” в гр. 

Плевен. Тържеството по 

случай националния празник 

Трети март в Плевен започна 

с военни почести, изпълнени от представителна армейска част 

на Плевенския гарнизон пред хилядно множество. Пред 

параклиса-мавзолей "Свети Георги Победоносец" под звуците на химна на България бе издигнат 

националният трибагреник. Плевенският митрополит Игнатий в съслужение с осем свещеници 

отслужи панихида за загиналите за свободата на България. 

 

Велико Търново 

На 03.03.2017 г. ръководството и служители от Военно 

окръжие II степен - Велико Търново присъстваха на 

издигането на националния флаг пред сградата на  община 

Велико Търново, полагане на венци пред паметника на Майка 

България и разгледаха изложба на открито свързана с 

трофейни оръжия от Руско-Турската освободителна война. 

Продължава от стр. 2 
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Военни окръжия 

София 

На 10 март в Централен военен клуб се проведе тържество по 

случай Денят на ракетни войски и артилерия, с присъствието 

на министъра, зам.-министри на отбраната, началникът на 

ЦВО - полк. Георги Петков, подп. Ив. Цанев и ц. сл. И. 

Иванов, председателя на Клуб “Ракетни войски и артилерия 

Олимпи Панов” - генерал Фотев. 
 

Пазарджик 

Личният състав от окръжието участва в организирания от 

инициативен комитет, начело с ц. сл. Хр. Христосков, празник на 

ракетните войски и артилерията на Българската армия. Бяха 

поднесени цветя пред паметника на 27-ми пехотен Чепински 

полк в гр. Пазарджик. Тържествената вечеря се проведе в 

ресторант „Елбрус” и по традиция започна с гръм на Черешово 

топче, след което продължи с програма подготвена от съставите 

на Военен клуб - Пазарджик и ОДЦ-Пазарджик.  
 

Плевен 

Във Военен клуб - Плевен тържествено беше честван денят на 

ракетните войски и артилерията. По традиция организаторите на 

тържеството връчиха годишни награди и почетни грамоти на 

изявени граждани на гр. Плевен, допринесли за славата на града 

в областите на военното дело, образованието, науката и спорта. 

По случай професионалния празник, началникът на Военно 

окръжие  - Плевен подполковник Иван Иванов поднесе 

поздравителен адрес на председателя на Сдружение 

„Артилерия” о.р. подп. Радослав Георгиев. 

Пазарджик и присъстваха на ритуала по вдигане на знамето на Република България от кмета на гр. 

Пазарджик.  
 

Шумен 

На 3 март ръководството на ВО-Шумен взе участие в 

тържествата и историческите възстановки по случай 

Националния празник в гр. Велики Преслав и гр. Смядово. 
 

Габрово 

На 3 март 2017 г., община Габрово отбеляза тържествено 

Националния празник на Република България, 139 години от 

Освобождението на България и 140-годишнината от 

освобождението на Габрово. Честванията започнаха с ритуал по 

издигане на националния флаг и благодарствен молебен. След 

това се проведе тържествен митинг на площада под връх 

Шипка. Активно участие в тържествата взеха началникът на 

военното окръжие  подп. Кристиян Иванов Гранджан и 

служители от военното окръжие, които поднесоха цветя в памет 

на записалите се във Второто българско опълчение, формирайки 

Девета и Десета опълченска дружина, повече от 190 души от 

град Габрово и на всички, дали живота си по време на 

Шипченските боеве.  

Отбелязване денят на ракетни войски и артилерия 

Продължава от стр. 3 
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Военни окръжия 

Връзки с органите на централната и местната власт  

Варна 

На 06.03.2017 година в Община Провадия се проведе среща на 

Областния Управител на Варненска област г-н Тодор Йотов с 

Кмета на община Провадия, неговите заместници и специалисти 

и експерти от общинската администрация! Поводът за срещата бе 

изграждането на Доброволно формирование в община Провадия, 

обекти от критичната инфраструктура на общината (язовири, 

речни корита, дерета, инфраструктурни и промишлени обекти), 

които биха могли да доведат до бедствена ситуация и 

промишлени аварии, както и проблеми от общо естество. Участие 

в срещата взе и старши експерта в офиса за водене на военен отчет в общини Провадия и Дългопол 

цивилен служител Кирил Борисов.  

Връзки с военните формирования от Българската армия 

Хасково 

На 23 март 2017 ч. от 11:00 ч. 26 новоприети военнослужещи във военно 

формирование 52740 положиха военна клетва. Ритуалът се проведе на 

строевия плац на формированието. Заместник-командирът на батальона 

майор Пламен Кирилов прие строя от командващия клетвата старши 

лейтенант Георги Величков. В ритуала участва духовият оркестър към 

Община Хасково с диригент Петър Грънчаров. Новите войници дадоха 

тържествено обещание за вярност към народа и Родината. Техните близки и 

роднини с вълнение наблюдаваха как всеки един изрече заветните думи 

‘Заклех се!’. Майор Пламен Кирилов произнесе слово, в което пожела на 

новоприетите войни упоритост, достойнство и чест в изпълнението на 

службата. „Бъдете верни на думите, които ще изречете!” – призова той. 
 

Велико Търново 

На 30.03.2017 г. началникът на 

Военно окръжие II степен - 

Велико Търново подполковник 

Иван Ангелов, майор Веселин 

Тинков и капитан Красимир 

Койнаков присъстваха на  

празника на военно 

формирование 22790 – Г. 

Оряховица по покана на неговия 

командир капитан Дамян Бешевлиев и във връзка с навършване на 82 г. от създаване на 

формированието. Бяха проведени демонстрации на способностите на формированието.   

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

Шумен 

Дейността на Военно окръжие II степен - Шумен през месеца бе отразена в интернет сайтовете - 

otbrana.com, svodka.start.bg и фейсбук страницата на Филиал-Шумен към Медицинския 

университет-Варна и вестник “Българска армия”, брой 14/07.04.2017г. 
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Военни окръжия 

Кандидат-курсантска и кандидат-студентска кампания 

 Бургас 

На 17 март 2017 г. в област Бургас се проведе кандидат-

курсантска и кандидат-студентска борса в младежкия дом гр. 

Бургас и в училища от областта. На борсата присъстваха 

представители на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново  и 

ВВМУ „Н Й Вапцаров” гр. Варна.  

От Военно окръжие – Бургас в кандидат-студентската борса, 

участие взеха началникът на окръжието подполковник 

Мешлинков и старши експерта в сектор „ВОКНА”  Ангел 

Желязков. Випускниците на средните училища в областта 

проявиха интерес и се запознаха с реда за кандидатстване. 

На 18 март 2017 г. във Военно окръжие - Бургас се проведоха 

предварителни изпити за прием на курсанти и 

студенти в НВУ "Васил Левски" гр. Велико 

Търново  
 

Представители на НВУ „Васил Левски” гр. 

Велико Търново проведоха рекламна кампания 

за набиране на кандидати за курсанти и 

студенти за университета, както следва: ПГЕЕ „К.Фотинов”, ПГМЕЕ и ПГСА гр. 

Бургас съпровождани от старши експерта в сектор „ВОКНА” Ангел Желязков и СУ 

„Христо Ботев” гр. Айтос съпровождани от старши експерта в офиса за водене на 

военен отчет в Община Айтос – цивилен служител Калудка 

Демирева. 

В СУ „Христо Ботев” гр. Карнобат и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

съпровождани от старши експерта в офиса за водене на военен отчет 

в Община Карнобат – цивилен служител Иван Баев. 
 

Ловеч 

В област Ловеч се проведоха 12 срещи за презентиране на кандидат-

курсантската и кандидат-студентската кампания на НВУ”Васил 

Левски” за учебната 2017/2018 година - в градовете Ловеч, Троян и Тетевен. Капитан Димитър 

Бенчев-младши експерт в сектор “ВОКНА” във Военно окръжие II степен-Ловеч взе участие в 

провеждане на срещите в гр.Ловеч, като придружи групата от 

представители на факултет “Авиационен” на НВУ”Васил Левски”. 

Срещите преминаха при добра организация и интерес от 

дванадесетокласниците във всички училища, а по желание на 

директора на Профилирана езикова гимназия “Екзарх Йосиф II”-

гр.Ловеч, бе проведена и отделна среща с единадесетокласниците от 

повереното му училище, които тепърва ще правят своя избор за 

продължаване на образованието 

си. Доброто позициониране на 

Националния военен 

университет сред висшите училища в България, условията и 

реализацията след придобиване на военно и гражданско 

образование в НВУ бяха само част от акцентите в 

презентацията на доцент Тошко Маринов и курсантите от 

факултет “Авиационен” на  НВУ”Васил Левски”  - младши 

сержант Милен Симеонов и младши сержант Никола Ноев. 
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Добрич 

На 13 и 14 март 2017 г. в Общински младежки център „Захари 

Стоянов” гр. Добрич се проведе кандидат-студентска борса. 

Представители на НВУ „Васил Левски” – Велико Търново и на 

ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна, предоставиха 

информация за реда и условията за приемане на студенти и 

курсанти през учебната 2017/2018 година. На втория ден, се 

проведе изнесен предварителен изпит за прием в НВУ„Васил 

Левски”, но който се явиха шест кандидати. 

На 13 и 14 март в гр. Добрич представители на НВУ „Васил Левски” - Велико Търново, съвместно 

със служители от Военно окръжие ІІ степен – Добрич, проведоха рекламна кандидат-курсантска и 

кандидат-студентска кампания. На срещите с учениците от 12-тите класове бяха представени 

университета с неговите факултети, специализациите за курсанти и специалностите за студенти за 

учебната 2017/2018 година. Бяха разяснени и  начините за кандидатстване, приемните изпити и 

медицинските прегледи. 

Плевен 

На 12.03.2017  г. в гр. Плевен с провеждането на 

общообразователен тест, стартира програмата от 

предварителни  изпити за прием на  кандидат-курсанти в 

Национален военен университет „Васил Левски“. Като 

домакин Военно окръжие  - Плевен предложи на кандидатите 

за курсанти и студенти много добри условия за изява. 

Началникът на Военно окръжие  - Плевен подполковник Иван 

Иванов имаше възможност да приветства кандидатите с 

направения избор и да им пожелае успех в кампанията. 

Създадена е организация за провеждане на предварителни изпити с кандидат-курсантите на 

територията на окръжието, както следва: Общообразователен тест на 12, 18, 25 март, 1и 8 април 

2017 г.;  Тест по западен език на 26 март, 9 и 22 април 2017 г. 

Силистра 

На 15, 16 и 17 март 2017 г. представители от НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново проведоха 

срещи с випускници от 4-ри училища в гр. Силистра и 2 училища в гр. Тутракан. Учениците бяха 

запознати с реда за кандидатстване, условията за обучение и предимствата на военното 

образование.  

Сливен 

На 06. и 07.03. 2017 г. с випускниците от четири училища в гр. Нова Загора бяха проведени срещи-

презентации с представител на НВУ „В.Левски” и с участието на цивилен служител Севдалина 

Пашаланова- старши експерт в офис за водене на военен отчет в община Нова Загора. Срещите 

преминаха при подчертан интерес от страна на младежите.  

На 16.03.2017 г. във административната сграда на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, бе 

организиран и се проведе изнесен изпит за прием на кандидати за обучение, за курсанти и 

кандидати за обучение по студентски специалности в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново, за 

учебната 2017/2018 г. 

В резултат на усилена рекламно-информационна дейност на служителите от Военно окръжие – 

Сливен сред випускниците на училища разположени в областта, на общообразователния тест се 

явиха 29, на теста по чужд език – 23 средношколци.  

Габрово 

На 13 март, старши експертът в офиса за водене на военен отчет в община Севлиево Николай 

Мерджанов и майор Хинко Хинков от военния университет проведоха срещи с учениците от 11 и 

12 клас при ПГМЕТ ”Ген. Иван Бъчваров” и СУ „Васил Левски”. Целта на  срещите бе рекламиране 

на приема на курсанти  и студенти през 2017/2018г. във висшето училище. Срещата бе отразена в 

местния вестник „Росица”. Такава среща, майор Хинков и старши експертът от военното окръжие 
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Военни окръжия 

Осъществяване на прехода на освободените от военна служба към професионална 

реализация и живот в гражданското общество   

Бургас 

На 16 март 2017 г. от 15.00 в изпълнение на графика за 

провеждане на груповите информационни беседи в 

киносалона на ПБ-Бургас се проведе среща с 

военнослужещите от военните формирования на Флотилия 

бойни и спомагателни кораби дислоцирани в гарнизон 

Бургас. На срещата обстойна информация изнесе 

консултанта по социална адаптация от Военно окръжие – 

Бургас цивилен служител Ангел Желязков – старши експерт 

в сектор „ВОКНА” на военното окръжие. 
 

Ловеч 

През месеца, се проведоха групови информационни беседи с планираното участие на 

териториалните структури на Централно военно окръжие”, с военнослужещите от Военно окръжие 

II степен-Ловеч, в.ф. 24480-Ловеч и в.ф.24430-Троян. Консултантът по социална адаптация от 

Военно окръжие II степен-Ловеч взе участие в трите беседи с изложение за нормативните 

документи, за дейностите по социална адаптация, за връзките с дирекция “Регионална служба по 

заетостта”-Ловеч и териториалните ДБТ, постигнатите резултати в работата с освободените 

военнослужещи. В беседите взеха участие 78 военнослужещи. 

В беседата, проведена с военнослужещите от в.ф. 24480-Ловеч, г-жа Марияна Игнева – главен 

експерт в отдел „Посреднически услуги” в ДБТ-Ловеч, информира военнослужещите за услугите, 

предоставяни от ДБТ и отговори на техни въпроси. Бяха им предоставени брошури и “Информация 

за социалната адаптация на военнослужещите при освобождаване от военна служба”, издадени от 

Централно военно окръжие.  

Отдел “Столичен” 

На 6 и 9 март 2017 г.  представители на отдел „Столичен”  на Централно военно окръжие, 

участваха  в провеждане на групови информационни беседи, за правата, условията и реда за 

участие в дейностите по адаптация с военнослужещите във 
Продължава на стр. 9 

Малина Васкова, проведоха на 14 март с учениците от габровските 

училища – Национална Априловска гимназия, ПМГ „Акад. Иван 

Гюзелев” и ПТГ „Д-р Н. Василияди”. Пред момчетата и момичетата 

от горните класове, майор Хинков представи университета с неговите 

факултети, специализациите и специалностите за учебната 

2017/2018г., разясни начините за кандидатстване, приемните изпити и 

медицинските прегледи. Интересът от страна на учениците бе голям, 

някои от тях оставаха след срещите за да зададат лични въпроси. 

Русе 

На 10.03.2017 г. в гр. Русе представители на НВУ ”В. Левски” – В. Търново, съвместно със 

служители от Военно окръжие II степен – Русе проведоха рекламна кандидат-курсантска и 

кандидат-студентска кампания. На срещите с учениците от 12-ти клас на ПГЕЕ ”А. Арнаудов”, СУ 

”Възраждане”, АГ ”Гео Милев”, СУЕЕ ”Св. Константин-Кирил Философ”, ПГТ ”Иван П. Павлов”, 

ПГИУ ”Елиас Канети” и МГ ”Баба Тонка” офицерите от НВУ ”В. Левски” майор Хинков и майор 

Кабакчиев представиха университета с неговите факултети, специализациите за курсанти и 

специалностите за студенти за учебната 2017/2018 година, разясниха начините за кандидатстване, 

приемните изпити и медицинските прегледи. 

На 11.03.2017 г. в гр. Русе  за първи път се проведе изнесен предварителен изпит за прием в НВУ 

”В. Левски”. На него, да проверят знанията си, се явиха трима кандидат-курсанти. 
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Набиране на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв  

Бургас 

През месеца продължи дейността по набиране на кандити 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. 

Старши експерта 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 психологическа пригодност. 

Варна 

По обявите за набиране на кандидати за военна служба през 2017г. 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 

Продължава от стр. 8 
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връзка с наредба Н-29 / 12.11.2010 г. 

Беседите се проведоха на 06.03.2017г. с военнослужещите от военно 

формирование 28 610 в района на кв. „Горна Баня”, с присъстващи 52 

военнослужещи, и 09.03.2017г. с военнослужещите от военно 

формирование 28870 и военно формирование 46390  в района на 4-ти 

километър, с присъстващи 27 военно 

служещи, под ръководството на Старши 

експерт майор Дилян Петров и Старши 

експерт  цивилен служител Ваня Маврова в 

отдел „Столичен” на ЦВО. 

Целта на груповата информационна беседа 

бе подпомагане на военнослужещите при вземане на решение за избор и 

квалификационни курсове и осигуряване на успешен преход в цивилната 

сфера. Беседата премина при добра организация и засилен интерес от 

страна на военнослужещите от формированията. 
 

Габрово 

На 15 март майор Георги Георгиев – координатор по адаптация, проведе 

групова информационна беседа с военнослужещите от Военно окръжие ІІ степен – Габрово. На 16 

март,  ц.сл. Малина Васкова – консултант по адаптация участва в среща с военнослужещите от 

военно формирование 22960 с. Царева ливада, на която се обсъдиха въпроси по социална 

адаптация при освобождаване от военна служба и промените в Наредба № Н-29 от 2010 г., влезли в 

сила от 28.02.2017 г.  
 

Велико Търново 

През месец март 2017 г. координаторът по адаптация майор Веселин Тинков – началник на сектор 

“ВОКНА”   и консултантът по адаптация  ц. сл. Теменужка Атанасова във Военно окръжие II 

степен - Велико Търново  продължиха провеждането на  информационните беседи по утвърдения 

график с военнослужещите от военните формирования 28130 – Стражица, 22060 – В.Търново, 

22790 – Г.Оряховица, 48670- с. Керека, 14390 – Г. Оряховица и 26690 – Павликени.  
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Обучения и стажове 

Трудови борси  

Бургас 

На 28 март 2017 г. , старши експерта в офиса за водене на военен 

отчет в Община Айтос – цивилен служител Калудка Панкова, 

участва в проведената трудова борса в гр. Айтос, на която бе 

представено Министерството на отбраната, като един от най-

големите работодатели в страната. 

На 28 март 2017 г., капитан Георги Иванов – младши експерт в 

сектор „ВОКНА” и старши експерта в офиса за водене на военен 

отчет в Община Бургас– цивилен служител Гинка Георгиева, 

участваха в проведената трудова борса в гр. Бургас. На борсата бяха представи актуалните обяви за 

набиране на кандидати за военна служба, обявени със заповеди на министъра на отбраната на 

Република България. 

На 29 март 2017 г., старши експерта в офиса за водене на военен отчет в Община Поморие – 

цивилен служител Красимир Костов, участва в проведената трудова борса в гр. Поморие, където 

представи свободните места за войници, обявени със заповеди на министъра на отбраната. 

Ловеч 

На  23.03.2017 година старши експерт Николай Найденов от Военно окръжие II степен-Ловеч  

присъства на проведената от Дирекция ”Бюро по труда”-Тетевен специализирана трудова борса, в 

която взеха участие четирима работодатели и петдесет безработни от Тетевен и региона. Старши 

експертът представи възможността за кандидатстване по актуалните обяви за набиране на 

кандидати за военна служба в страната. В резултат на доброто взаимодействие между офисът за 

военен отчет и териториалната ДБТ, по всяка актуална заповед за набиране на кандидати за военна 

служба в бюрото по труда има обява и рекламни брошури “Професия войник”. 

Разград 

На 10 март съвместно с Дирекция „Бюро по труда” се проведе „Ателие за търсене на работа”, 

където цивилен служител от военното окръжие Валентин Цонев представи възможностите за 

реализация в Българската армия.  

На 23.03.2017 г. се проведе обща трудова борса с ВО-Разград в гр. Кубрат, като на борсата 

присъстваха 9 работодатели с конкретни предложения за работа.  

Велико Търново 

От 13 до 24.03.2017 г. Веселин Тинков – началник на сектор “ВОКНА” във Военно окръжие II 

степен - Велико Търново успешно завърши курс “Комплектуване на войските с мобилизационен 

ресурс” във военна академия “Г. С. Раковски”, а от 20 до 

кампании. Интересът не е голям поради намаляването на възрастта за кандидатстване за военна 

служба. 

Добрич 

През месец март служители от Военно окръжие ІІ степен Добрич взеха участие в организирани от 

Агенцията по заетостта борси. На 13.03.2017 г. в гр. Тервел в обща трудова борса участие взе 

майор Генади Генов, началник на сектор ВОКНА. На 29.03. 2017 г. в гр. Каварна, в специализирана 

борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството - ц.сл. Дамян Василев, старши 

експерт в офиса за водене на военен отчет на общината. На 30.03. 2017 г. в гр. Добрич, в младежка 

трудова борса -  ц.сл. Гинка Иванова, старши експерт от сектор ВОКНА. Представени бяха 

вакантните длъжности за военнослужещи по текущите конкурси за набиране на кандидати за 

военна служба в БА, разяснени бяха реда и условията за кандидатстване за военна служба, за 

обучение във ВВУ и възможността за обучение по начална военна подготовка по чл. 59 от ЗОВС на 

РБ. На проявилите интерес бяха дадени допълнителни разяснения и документи. 
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Военни окръжия 

Подготовка на гражданите за отбраната на страната 

Смолян 

В изпълнение на план-графика за осигуряване подготовката на 

учениците от средните училища, свързана с отбраната на страната на 

01.03.2017 г. в Деня на отворени врати на в.ф. 28 330 - Смолян  по 

случай националния празник на Република България – 3-ти март, се 

проведе комплексно занятие с учениците от "Професионална гимназия 

по икономика" гр. Смолян и Средно училище "Олимпийски надежди" 

гр. Чепеларе.  

Бургас 

През месец март занятията с учениците от средните училища се 

осъществиха съгласно графика за втория учебен срок. Проведени бяха и 

комплексни занятия с учениците от средните училика в сградата на Военен 

клуб Бургас, организирани от служителите на Военно окръжие ІІ степен-

Бургас и военнослужещи от в.ф. 22480 –Атия и в.ф.48940–Бургас.  

На занятието учениците се запознаха с устройството и ТТД на образци леко 

стрелково оръжие, помощни средства и средства за индивидуална защита , 

както и с основните дейности по подготовката на населението по отбраната 

на страната. В хода на занятието на учениците и техните ръководители беше 

показан филм отразяващ деността на 

българската армия, военното образование и  

спецификата на военната прафесия. 
 

Добрич 

На 16.03.2017 г. в гр. Тервел, началникът на сектор ВОКНА във 

Военно окръжие II степен – Добрич - майор Генади Генов, проведе 

занятие с учениците на 9-ите класове от ПГТО „Дочо Михайлов“, 

съгласно утвърдения график. 
Силистра 

На 15, 16 и 17 март 2017 г. представители от НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново проведоха 

срещи с випускници от 4-ри училища в гр. Силистра и 2 училища 

23.03.2017 г. ц. сл. Теменужка Калинова Атанасова завърши курс Работа с модули “Отчет на 

ресурсите от резерва” и “Кандидати” от Автоматизирана система за управление на човешките 

ресурси. 

Пазарджик 

Началникът на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военното 

окръжие - майор Петър Петров взе участие в сбора на Началника на ЦВО, а от 27 до 31.03.2017 г. 

премина курс на обучение по ,,Криптографска защита на информацията” в  НВУ ,,В .Левски”- гр. 

В. Търново. 

Габрово 

От 20-ти до 23-ти март 2017 г., цивилен служител Нина Александрова Андреева – главен 

специалист в сектор „Военен отчет, комплектуване набиране и адаптация” в окръжието, завърши 

успешно курс за придобиване и повишаване на квалификацията „Работа с модули „Отчет на 

ресурсите от резерва“ и „Кандидати“ от Автоматизирана система за управление на човешките 

ресурси” във Военна академия “Георги С. Раковски”. 

Шумен 

На 30 и 31.03. във ВО-Шумен се проведоха занятията за повишаване на теоретичната подготовка и 

практически умения на служителите, за подобряване взаимодействието с териториалните органи 

на държавната и местна власт, както и с фирмите, имащи задължения по Закона за резерва на 

Въоръжените сили на Република България.  
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Военни окръжия 

Сътрудничество с военнопатриотични съюзи и организации в областта  

на сигурността и отбраната  

Бургас 

На 9 март 2017 г. във Военен клуб-Бургас бе почетена паметта на 

нашите предци-участници в Дравската епопея. С доклад от 

началника на Военно окръжие II степен – Бургас подполковник 

Данчо Мешлинков за Дравската епопея – победа на волята и духа, 

пред представителите на патриотичните съюзи в Бургас и ученици

-участници в конкурс на тема „Мирът през моя поглед”, бе 

открита тържествена церемония по случай награждаването на 

отличилите се участници в конкурса. 

Подполковник Мешлинков награди участници взели първи места за разказ и есе в различни 

възрастови групи с комплект за чертане, комплект флумастери и меркери и химикалка с логото на 

военното окръжие. Със своя заповед подполковник Мешлинков удостои с плакет „Почетен знак на 

Военно окръжие II степен – Бургас”  трима ученици от 11-ти клас на Професионална техническа 

гимназия – Бургас. Церемонията завърши с поднасяне на цветя пред паметника на 24-ти 

Черноморски полк и снимки за спомен с ветерани от войните и учениците. 

Варна 

На 10.03.2017 г. в дома на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Варна се проведе 

IX-та Отчетно - изборна областна конференция на СОСЗР, на която присъстваха делегати от Съюза 

на офицерите и сержантите от запаса и резерва от област Варна. Председателят й вицеадмирал /о.з/ 

Петър Петров, отчете успешната работа за организационното укрепване на СОСЗР и издигане 

авторитета на организацията. В отчетния доклад и изказванията на делегатите беше подчертано 

доброто взаимодействие с Военно окръжие І степен - Варна. 

Началникът на Военно окръжие І степен - Варна полковник Румен Димитров връчи на председателя 

на СОСЗР вицеадмирал /о.з/ Петър Петров поздравителен адрес от името на целия личен състав на 

в гр. Тутракан. Учениците бяха запознати с реда за кандидатстване, условията за обучение и 

предимствата на военното образование. 
 

Габрово 

През месец март успешно стартира провеждането на занятията с учениците от 9 и 10 класове, 

съгласно графика за втория учебен срок.  През месеца са проведени 18 броя часове, като най-много 

теми е презентирал майор Георги Георгиев, началник на сектор „ВОКНА” в окръжието. 

Шумен 

С цел онагледяване на темата “История на Въоръжените сили на България”, Военно окръжие II 

степен – Шумен продължава инициативата да предоставя фотоизложба „1916: Победи и 

изпитания”. През месеца изложбата последователно гостува на средно училище „Г. С. Раковски” – 

гр. Каолиново и на средно училище „Н. Й. Вапцаров” – с. Венец. 

Варна 

На 13.03.2017г. с ученици от Професионална гимназия по 

икономика „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна, придружени от 

представител на Военно окръжие I степен – Варна капитан II 

ранг Светослав Попов началник на сектор „ВОКНА” се проведе 

комплексно занятие относно задълженията на гражданите по 

отбраната на страната за учебната 2016/2017 г. Посетени бяха 

Пункт за базиране в.ф. 32140. При посещението военен катер 

отведе учениците от Морска гара – Варна до Пункт за базиране 

– Варна, където разгледаха оборудването и въоръжението на 

фрегата, както и дейността на екипажа.  
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Военни окръжия 

Шумен 

На 17.03.2017 г. служителите на ВО-Шумен участваха в 

тържественото отбелязване на 72  години от Дравската епопея на 

Първа българска армия. Ритуалът, организиран от Областната 

администрация и ръководството на гарнизона, се състоя пред 

паметника на загиналите във войните шуменци.  

 

 
 

Велико Търново 

Във връзка с честване празника на гр. Велико Търново на 22.03.2017г. на тържествена литургия в 

църквата “Св. 40 мъченици” присъства началникът на  Военно окръжие II степен - Велико Търново 

подполковник Иван Ангелов, който поднесе цветя на гроба на цар Калоян. Тържествата в 

старопрестолния град продължиха пред сградата на общината, където беше издигнат националният 

флаг. Пред паметника на Майка България се поклониха началникът и служители от военното 

окръжие.  
 

Хасково 

На 24 март 2017 ч. в град Хасково беше отбелязан Денят на 

Tракия и превземането на Одринската крепост. На този ден се 

чества подвига на българските воини и се почита паметта на 

хилядите загинали тракийски бежанци. На площад „Свобода“ се 

проведе тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя с 

участието на военнослужещи от военно формирование 52 740. 

Заупокойна молитва в памет на загиналите отслужи отец Никола. 

Слово държаха заместник-кметът Велин Балкански и проф. 

Светлозар Елдъров. Актьорът Стефан Цирков рецитира стихове на 

поета Ивайло Балабанов. 

военното окръжие и увери делегатите на конференцията, че и за напред ще работят в тясно 

сътрудничество  с личния състав на СОСЗР. 

Силистра 

В изпълнение на подписаното споразумение между Централно военно окръжие и Съюза на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва, на 7 март 2017 г. Военно окръжие II степен – 

Силистра бе домакин на проведената отчетно-изборна конференция на областната организация на 

СОСЗР. На конференцията присъства началникът на Военно окръжие II степен – Силистра 

подполковник Ивайло Александров.  

Шумен 

На 02.03. представители на ВО-Шумен взеха участие в представянето на книгата „Ехо от Войната”, 

написана от  Курти Неделчев Янчев – ветеран от Втората 

световна война. Тържеството се проведе в Музейния 

комплекс на гр. Смядово и бе повод навършване на 95 

години на автора. ВО-Шумен съдейства на членове на 

Областното ръководство на Съюза на ветераните от 

войните на България да присъстват на мероприятието.  

На 12.03. подп. Г. Георгиев и Др. Панов участваха в 

тържеството по случай навършване на 96 години на 

Ангел Бойков – ветеран от Втората световна война. 
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