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ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Електронно издание на Централно военно окръжие БРой 6/ 2017 г

Тържествено изпращане в резерва на въоръжените сили

На 23 юни, в Централния военен клуб в София, се проведе ритуал за 
тържественото изпращане на полковник Димитър Петров Мешков 
от Централно военно окръжие в запаса. Полковник Павлин Георгиев 
Велков -  началник на отдел „Столичен” получи представителното 
знаме на Централно военно окръжие (ЦВО) и го предаде на 
знаменосеца и неговите асистенти за провеждане на ритуала. 
Полковник Павлин Велков (командващ ритуала) посрещна 
началника на структурата и му рапортува, след което беше 
посрещнато представителното знаме. Началникът на сектор 
„Човешки ресурси” в ЦВО подполковник Ивайло Цанев представи 
с кратки моменти от личната и професионална биография 
полковник Мешков, след което думата за приветствие бе дадена на 
началника на ЦВО -  полковник Георги Петков.
Обявени бяха заповедите за награди на полковник Мешков: от 
министъра на отбраната той бе отличен с Орден „Свети Георги -  II 
степен”, от началника на отбраната бе награден с нож „Манлихер” 
на поставка, от началника на ЦВО -  с плакет на Централното военно 

окръжие. Приветствия към полковник Мешков бяха поднесени от началника на отдел „Столичен” 
полковник Павлин Велков, от присъстващите на ритуала гости от МО -  полковник Людмил 
Михайлов - началник на отдел в Дирекция „Човешки ресурси” в МО и цивилният служител г-н 
Манол Тенчев - експерт в Дирекция „Социална политика”. Беше прочетен поздравителен адрес от 
постоянния секретар на отбраната.

Ямбол отбеляза своя празник

На 5 юни подполковник Валери Христов -  началник на Военно окръжие II степен -  Ямбол 
присъства на церемонията по повод празнична Света литургия за здраве и благоденствие за 
празника на Ямбол - “Св. Дух” в най-старата ямболска църква „Света Троица”. Празникът 
продължи пред сградата на общината с тържествен ритуал по издигане на националния флаг, 
знамето на град Ямбол и флага на Европейския съюз.
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„Ямбол е преди всичко духът на хората в 
него - винаги буден, търсещ, изискващ - 
духът, който ни кара да вървим напред и 
да доказваме на себе си и на света, че 
всяка цел е постижима, че всяко усилие си 
струва. Това е духът, който прави Ямбол 
град с перспектива ” - подчерта в 
празничното си слово кметът Георги

Славов.

Колективна подготовка

Отдел “Столичен”
От 19 до 23 юни в ЦВО -  отдел „Столичен” и в офиса за военен отчет район „Изгрев”, съгласно плана 
се проведе колективна подготовка на резервисти, сключили договор за служба в доброволния резерв 
в отдел „Столичен” на ЦВО през 2017 г., с цел придобиване на необходимата военна подготовка за 
изпълнение на функционалните им задължения за служба като резервисти. Обучението завърши със 
семинар, като бяха проверени не само знанията на обучаемите, но и техните умения да анализират и 
обосновават отделните елементи от учебния материал. Ръководители на занятията бяха полковник 
Павлин Велков, майор Дилян Петров и цивилен служител Валери Гавазов. Ръководители на 
практическите занятия бяха офицерски кандидат Радослав Върбанов, 
цивилната служителка Таня Дининска.
Бургас
От 5 до 9 юни бе проведена колективна подготовка на резервистите, 
сключили договори за служба в доброволния резерв във военно окръжие - 
Бургас.

Добрич
В периода 26.06.2017 г. -  30.06.2017 г. се 
проведе подготовката на резервистите от
Военно окръжие II степен -  Добрич и Военно окръжие II степен -  
Монтана. В последния ден на занятията, същите показаха, че добре са 

| усвоили преминатия материал и ще бъдат от огромна полза за двете 
окръжия.
След приключване на обучението, резервистите се снимаха за спомен с 
офицерския състав от Военно окръжие II степен -  Добрич.

Габрово
От 19 до 23 юни, във Военното окръжие се проведе планираната колективна подготовка на 
резервистите, сключили договор за служба в доброволния резерв с Централно военно окръжие. 
Обучение преминаха трима резервисти, като основните задачи, към които се стремяха 
ръководителите на занятия бяха да се усвоят от обучаемите в пълен обем нормативните документи 
и актове, регламентиращи дейността на Централно военно окръжие и | 
военното окръжие по ресурсите от резерва, да се запознаят в касаещия 
обем с плановете и разчетите, относно изпълнението на задачите по 
комплектуване на военните формирования/структури със запасни и 
техника-запас. Целта на практическите занятия беше резервистите да се 
запознаят и да усвоят задълженията на представителите на ППЗ на | 
военните формирования/структури, както и с функционалните им 
задължения, съгласно длъжностните характеристики. Обучението 
премина под формата на брифинги, показ, дискусии и практически 
занятия в сектор „ВОКНА” и офиса за водене на военен отчет в община Габрово. Всички 
резервисти преминаха успешно обучението, което завърши с провеждане на семинар по изучаване
на регламентиращите документи. Продължава на стр. 3
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Пазарджик
В периода от 19 до 23 юни се проведе планираната колективна подготовка с резервистите сключили 
договор за служба в доброволния резерв във Военно окръжие II степен - Пазарджик. Подготовката се 
организира съгласно Заповед на началника на Централно военно окръжие, като се изготви „План за 
провеждане на колективна подготовка на резервисти сключили договор за служба в доброволния 
резерв”. Определените ръководители на занятия изготвиха свои планове за провеждането им, 
подготвиха лекции и презентации. Специално за занятията беше получена мултимедийна техника от 
Областна администрация Пазарджик. Занятията се проведоха в сградата на Военното окръжие, като в 
тях имаше теоретична част и практическо изпълнение. Същите преминаха при голям интерес от 
страна на резервистите. В тях участваха капитан Георги Гьозов, старши сержант Светослав Пепечков, 
ефрейтор 2-ри клас Радка Гьозова, ефрейтор 2-ри клас Николай Николов и Дарина Великина.
Ловеч
От 19 до 23 юни във Военно окръжие II степен - Ловеч бе проведена колективна подготовка на 
резервист, сключил договор за служба в доброволния резерв във ВО - Ловеч. Ефрейтор Дарина 
Иванова Пеева, бивш професионален военнослужещ, се представи достойно и се вписа в колектива на 
окръжието.
Ямбол
За периода 26-30 юни във Военно окръжие II степен - Ямбол се проведе I 
колективната подготовка на резервистите, сключили договор за служба в | 
доброволния резерв с началника на ЦВО и водещи се по постоянен адрес 
към Военното окръжие. По време на подготовката резервистите изучиха в ! 
пълен обем нормативните документи и актове, регламентиращи дейността | 
на Централно военно окръжие и военното окръжие по ресурсите от I 
резерва и придобиха практически умения за изпълнение на задължения 
им за служба доброволния резерв.

Показни занятия и проверки

Бургас
От 14 до 16 юни бе извършена частична проверка на 
военното окръжие и офисите за водене на военен отчет в 
общините Поморие, Айтос и Карнобат от комисия от 

I Министерството на отбраната. По време на проверката в 
I офисите комисията проведе срещи с представители на 

общинските администрации и остана изключително удовлетворена от взаимодействието на 
военното окръжие с общинската администрация.
Добрич
На 22 юни в проведеното показно занятие в НВУ „В.Левски“ - град ВеликоТърново, от Военно 
окръжие II степен - Добрич взеха участие началникът на окръжието -  капитан II ранг Бисер Бонев 
и началникът на сектор ВОКНА -  майор Генади Генов.

Спортно-възстановителни мероприятия

Бургас
На 30 юни личният състав на военното окръжие проведе пеши марш по 
екопътеката на гр. Айтос. Посетена беше зоологическата градина в града, 
етнографски музей „Г енгера”, едноименната местност „Г енгера”, където расте и 
единствената по рода си билка „Генгера”, местностите „Козела” и „Орела”.

София
Във връзка с плана за месеца, на 30 юни личният състав на ЦВО и отдели “Столичен” и “София- 
област” проведе пеши марш до красивия водопад в Костенец.
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Военни окръжия

Връзки с органите на централната и местната власт

Бургас
На 15 юни бе заснет репортаж от кампанията „Спри да циклиш” по 
ОП „Развитие на човешките ресурси” - за взаимодействието на 
военното окръжие с РД „Агенция по заетостта”, в частност 
Кариерният център в Бургас. Материалът е излъчен по БНТ на 
29.06.2017 г. в предаването „Денят започва” и може да бъде видян 
на : https://www.bnt.bg/bg/a/op-razvitie-na-choveshkite-resursi.
На 27 юни бе проведена работна среща от началника на Военно окръжие - Бургас -  подполковник 
Данчо Мешлинков с кмета на община Средец господин Иван Жабов, на която се обсъдиха 
мероприятия, свързани с дейността на офиса за водене на военен отчет в общината. След това бе 
посетена изложбата „Военните сандъци разказват”.

Ямбол
На 20 юни във Военно окръжие II степен - Ямбол се проведе занятие 
с личния състав от Групата за оповестяване и доставяне на запас на 
община Ямбол, определени със заповед на кмета на град Ямбол инж. 
Георги Славов. Отработени бяха въпросите по дейността на личния 
състав на секцията за оповестяване и дейността на личния състав на 
секцията за извозване при доставяне на запасни до Пунктовете за 
приемане на запасни и техника-запас на военните формирования.

Габрово
На 21 юни, по утвърден от кмета на община Габрово план, се проведе съвместна тренировка с 
групата за оповестяване и доставяне на запасни и техника-запас за военни формирования/ 
структури/ от Община Габрово и резервисти, сключили договор за служба в доброволния резерв 
във Военно окръжие -  Габрово на тема „Дейности на Група за оповестяване и доставяне на запас 
(ГОДЗ) на Община Габрово и взаимодействието и с Военно окръжие -  Габрово“. Занятието започна 
с брифинг в конферентната зала на община Габрово, на който присъстваха голяма част от 
отдадените в заповед на кмета, длъжностни лица на ГОДЗ на Община Габрово, резервистите 
сключили договор за служба в доброволния резерв, инж. Детелин Цветков -  заместник-управител 
на „Общински пътнически транспорт ЕООД -  Габрово” и о.з. 
подполковник Валентин Станков -  главен експерт ОМП на Област 
Габрово.
Тренировката продължи с практически занятия, под ръководството 
на цивилен служител Христоско Кокинов -  технически 
изпълнител в офис за военен отчет -  Габрово, на територията на 
СУ „Райчо Каролев” - гр. Габрово. В хода на практическите 
занятия бяха уточнени детайли по дейности, извършвани при 
частична или пълна мобилизация. Всички участваха активно в 
изпълнението на различните дейности и проиграване на отделни 
ситуации.

Трудови борси

Благоевград
На 27 юни, по покана на Агенцията по заетостта към Министъра на труда и социалната политика, 
Регионална служба по заетостта - Благоевград и Дирекция „Бюро по труда” - Благоевград, капитан 
Сотир Ханджийски и цивилен служител Димитър Стоянов взеха участие в „Трудова борса”, 
състояща се в Първи учебен корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски” - гр. Благоевград.
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Специализираната борса бе открита от госпожа Станислава Поповска - директор на Регионална
служба по заетостта. Над 300 безработни, студенти или търсещи нова 
работа заети лица се срещнаха с представители на 16 работодателски 
организации в сферата на производството, услугите, туризма и 
транспорта. Капитан Ханджийски и цивилен служител Димитър 
Стоянов запознаха гражданите търсещи работа за условията и 
изискванията за кандидатстване за военна служба и служба в 

| доброволния резерв, като им беше представена информация за 
обявените със заповеди на министъра на отбраната вакантни места, за 
цялата страна.

Ловеч
На 22 юни в сградата на начално училище “Инж. Г.И. Вълков” 
гр. Луковит се проведе трудова борса, организирана от “Бюро по | 
труда “- гр. Луковит. На борсата участваха дванадесет 
работодатели, представляващи общински, държавни и частни 
фирми. Военното окръжие бе представено от старши експерта в 
офиса за водене на военен отчет в община Луковит - цивилен 
служител Любомир Маринов. Борсата бе открита от началника на 
бюрото по труда Китка Петрова. Старши експертът от ВО - Ловеч представи пред участващите 190 
безработни от община Луковит и община Угърчин възможностите за професионална реализация в 
Българската армия, както и актуална информация за предстоящи конкурси за военна служба в 
Българската армия. Присъстващите бяха запознати и с възможностите за придобиване на начална 
военна подготовка от българските граждани за 2017 г.
Сливен

Военно окръжие II степен -  Сливен взе участие в трудова борса на 
7 юни. Представителите на окръжието, старши лейтенант Гергана 
Лазарова и цивилен служител Васил Ченков, представиха на 
вниманието на присъстващите актуалните обяви за вакантни 
длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили 
граждански, средни или висши 

| училища и такива, които са I 
изпълнявали военна служба.

Презентирана бе и възможността на българските граждани без 
военна подготовка да преминат обучение, организирано от 
Министерството на отбраната. В пълен обем бе разяснен реда и 
сроковете за подаване на документи на проявилите интерес.
Събитието бе посетено от 84 души.

Подготовка на гражданите за отбраната на страната

Отдел “Столичен”
На 9 юни в 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий” се проведе 
последното занятие за учебната 2016/2017 година с учениците от 
девети клас на тема: „Въоръжение и екипировка на Въоръжените 
сили в Българската армия” от старши експерта Велин Гюргаков. От 
класовете в район „Кремиковци” това е най-дейният и 
любознателен клас. Часовете премиха при невероятна учебна 
обстановка, внимание и интерес от страна на учениците. Те задаваха въпроси за факти, които ги 
интересуваха, свързани с материала.
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Бургас

Ловеч
На 6 юни година в музея на военно формирование 24480-Ловеч се проведе 
последното комплексно занятие за учебната 2016/2017 г. в област Ловеч. 
То бе водено от началника на Военно окръжие II степен - Ловеч 
подполковник Борислав Иванчев. Учениците от ПГ по селско стопанство ” 
Сергей Румянцев” - гр.Луковит посещаваха за първи път музея на 
в.ф.24480-Ловеч и бяха силно впечатлени от експонатите и 
придружаващата лекция.

На 1 юни в деня на отворени врати във в.ф.
1 22220 -  Сливен се проведе комплексно 

занятие с учениците от 9-ти и 10-ти клас на 
СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе, а във
Военен клуб гр. Созопол се проведе 
комплексно занятие съвместно с 
ръководителите от в.ф. 54950 -  Бургас и 
учениците от 9 и 10 клас на средните 

училища в общини Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново.
Сливен
На 1 юни Военно окръжие II - Сливен и РС „Военна полиция “ - Сливен организираха “Ден на 
Отбраната”. Проведоха се теоретични и практически комплексни занятия по „Задължение на 
гражданите по отбрана на страната" с десетите класове на Профилирана природо-математическа 
гимназия „Д. Чинтулов", Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захари Стоянов", 
ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” и деветите и десети класове на ПГ по текстил и 
облекло „Добри Желязков”. Любезните домакини бяха обособили демонстративни центрове, 
показвайки впечатляващ арсенал различни системи стрелково оръжие, техники и екипировки, 
криминално-лабораторно оборудване и най-съвременна мобилна автоматична система за

идентификация по биометрични данни. 
Организирани бяха и демонстрация на 
въоръжение и екипировка на американската 
армия, автомобили от парка на службата и 
специални бронирани машини „Пустинна 
котка”. Обект на голям интерес беше 
демострацията на специализираното 
тактическо звено за бързо действие към ОД 
на МВР.

Във връзка с международния ден на детето Военно окръжие II - Сливен съвместно с военно 
формирование 22220 организираха “Ден на отбраната” и “Ден на отворените врати“. Проведоха се 
единни комплексни занятия с деветите и десети класове на Профилирана хуманитарна гимназия 
„Дамян Дамянов", СУ „Йордан Йовков" и Проф. гимназия по електротехника и електроника. Освен 
заложената теоретична тематика учениците имаха възможност да разгледат откритата музейна 
експозиция с образци на тежки бронирани машини от миналото и настоящето на българската армия и 
музея на формированието. В развърнати учебни центрове им бе представено стрелково оръжие 
намиращо се на въоръжение в Българската армия. С внимание и търпение ръководителите на 
центрове приветстваха и изчерпателно отговаряха на въпросите, показваха нагледно, запознаха 
средношколците с начина за непълно разглобяване и сглобяване на стрелковото оръжие.
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Военно-патриотично възпитание

Пазарджик
На 8 юни пред паметника на 27-ми пехотен Чепински полк, се състоя награждаването на 
победителите в У1-тия областен турнир по военно-приложни дисциплини, проведен в периода 29-31 
май 2017 година, с ученици от 10-тите класове на средните
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училища от Пазарджишка област. В турнира взеха участие 16 
отбора. Наградите бяха връчени в тържествена обстановка, в 
присъствието на много ученици, граждани, членове на СОСРЗ - 
Пазарджик и служители от Военно окръжие II степен-Пазарджик, 
от зам.-областния управител на Област Пазарджик Петър Делчев, 
началникът на Военното окръжие подполковник Емил Колегов, 
председателят на областния съвет на Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва Пазарджик - майор от запаса 
Костадин Златев и председателят на общинския съвет на Съюза 
на офицерите и сержантите от запаса и резерва Пазарджик - 
подполковник от запаса Трифон Калпаков.

Сътрудничество с военнопатриотични съюзи и организации в областта
на сигурността и отбраната

Бургас
На 28 юни представители на Военно окръжие - Бургас участваха в 
тържественото събрание и пресконференция за откриването на МБПЛР 
- ВИТА ЕООД - Велинград клон Поморие.

Габрово
На 28 юни началникът на Военно окръжие - Габрово подп. Кристиян 

Гранджан присъства на ежемесечното събрание на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и 
резерва - гр. Севлиево, по покана на неговия председател. Събранието протече с приемане на нов 
член в състава на съюза. Обсъди се възможността, община Севлиево да предостави свое помещение 
за ползване от съюза. Подполковник Гранджан повдигна въпроса, относно приноса на съюза към 
патриотичното възпитание на подрастващото поколение и отправи призив към членовете на съюза 
да помислят с какво могат да бъдат полезни по осъществяването на тази дейност. Запасните 
офицери от съюза, изразиха готовност да провеждат занятия с учениците от средните училища, при 
едно евентуално увеличение на часовете.

Връзки с военните формирования от Българската армия

Бургас
На 29 юни представители от Военно окръжие - Бургас участваха в 
проведеното от РД „Гранична полиция” - Бургас практическо занятие по 
доставяне и комплектуване на ресурси от запаса на ППЗ на структурата.

Обучения и стажове
Пазарджик
В периода 12-15 юни майор Петър Петров, началник на сектор „ВОКНА“ във Военно окръжие II 
степен-Пазарджик, участва в курс „Работа с модули „Отчет на ресурсите от резерва” и „Кандидати“ 
от АСУ на ЧР”, организиран от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ - София. В периода от 
29 май - 16 юни капитан Янко Ангелов Янков, младши експерт в сектор „ВОКНА“ във ВО, участва 
в „Консултанти по адаптация“ организиран от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ - 
София.

Ловеч
От 5 до 8 юни капитан Димитър Маринчев Бенчев - младши експерт в сектор „ВОКНА” във 
Военно окръжие II степен - Ловеч участва в курс за допълнителна квалификация „Работа с 
автоматизирана система за управление на човешките ресурси „Рожен” и „Витоша”.
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