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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 06/ 2021 г. 

 

 
Стара Загора 
 

Началникът на Военно окръжие І степен – Стара Загора, полковник Димитър Матев се 

включи в тържественото отбелязване на 145-ата годишнина от героичния подвиг на Христо 

Ботев и неговата чета и участва в тържествата в гр. Павел Баня по повод 2 юни  – Деня на 

Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. 

 

Русе 
 

На 02.06.2021г., с възпоменателна церемония в 

град Русе, беше отбелязана 145-тата годишнина от 

гибелта на Христо Ботев и бе почетена паметта на 

героите, пожертвали живота си за свободата на 

България. По традиция ритуалът се състоя пред 

Паметника на загиналите във войните за национално 

обединение, където бе строен почетен караул от 

русенския гарнизон. „Вярвам, че днес във всички нас е 

съхранен заветът на героите и силата да защитаваме България и достойния си начин на 

живот” – обърна се към присъстващите кметът Пенчо Милков. Слово произнесе и 

областният управител Борислав Българинов, а свещеници от Русенската света митрополия 

отслужиха заупокойна молитва. 

 Сред официалните гости бяха още заместник областните управители и главният 

секретар на Областна администрация – Русе, председателят на Общинския съвет Иво 

Пазарджиев, заместник-кметовете на Община Русе, заместник-началникът на Военно 

окръжие І степен – Русе подполковник Васил Петров, командирът на в. ф. 32420 – Русе 

подполковник Павлин Илиев, както и други представители на държавната и местна власт. 

Тържествената церемония завърши с вой на сирени в чест на Ботев и загиналите за 

свободата, а под звуците на военни маршове, изпълнени от Общинския духов оркестър, 

русенци поднесоха венци и цветя и притихнаха в едноминутно мълчание, за да 

засвидетелстват уважението си към подвига на загиналите. 

 

Разград 
 

На 02.06.2021г., с възпоменателна церемония в град Разград, беше отбелязана 145-тата 

годишнина от гибелта на Христо Ботев. Пред паметника на великия поет и революционер в 

градския парк се проведе ритуал по полагане на венци и цветя с участието на представители 

на държавни институции, културни и образователни институции, обществени организации, 

други институции и организации от Разград и много граждани. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Национални и регионални празници 
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Военнослужещите от Военно окръжие II степен – Разград, взеха участие в 

мероприятието по случай „Денят на Ботев“ и на загиналите за свободата и независимостта на 

България.  

 

Търговище 
 

На 02.06.2021г., в град Търговище се поднесоха 

венци и цветя пред паметника на знаменосеца на 

Ботевата чета Никола Симов-Куруто, роден в Ески 

Джумая. Точно по обяд, в продължение на 2 минути, вой 

на сирени огласи града в знак на почит към делото на 

Ботев и всички загинали за свободата и независимостта 

на България. Цветя поднесоха началникът на Военно 

окръжие – Търговище, кметът Дарин Димитров, 

областният управител Станимир Парашкевов, 

представители на държавни и културни институции, 

граждани. 

 

 

Ямбол  
 

На 21.06.2021г., със Света литургия, празничен 

ритуал и тържествена сесия на общинския съвет бе 

отбелязан деня на град Ямбол и празника Свети 

Дух. Празникът на град Ямбол започна със Света 

литургия в най-стария православен храм – „Света 

Троица”, отслужена от негово преосвещенство 

Агатополския епископ Иеротей, викариен епископ 

на Сливенския митрополит, след което с участието 

на представителни блокове от военни 

формирования от гарнизон Ямбол тържествено 

беше издигнат националния трибагреник.  

Кметът на община Ямбол, Валентин Ревански поздрави ямболци с празнично слово в 

присъствието на заместник-кметовете на община Ямбол Енчо Керязов и Михаил 

Керемедчиев, председателя на Общински съвет  – Ямбол Антон Шиков, областният 

управител на област Ямбол Георги Чалъков, началника на гарнизон Ямбол полковник Милен 

Димитров, началника на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол подполковник Валери Христов, 

командири на военни формирования, кметове на общини, общински съветници и граждани. 

На тържествената сесия на общински съвет Ямбол бяха връчени наградите по повод „Деня 

на Ямбол“. Със званието „Почетен гражданин на град Ямбол“ бяха удостоени състезателката 

по борба Станка Златева и поетът Тенко Тенев. 
 

 
Централно военно окръжие 
 

На 01.07.2021г. в хотел „Олимп“, курортен комплекс Боровец се 

проведе тържествено честване на 10 години от създаването на 

Централно военно окръжие (ЦВО). Гости на мероприятието бяха г-н 

Людмил Михайлов - директор Дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната“ в Министерство на отбраната, полковник 

Важни събития и годишнини  
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Венцислав Хаджиев, полковник Чавдар Първанов от ВВС и полк. 

Валери Ценов – командирът на военно формирование 22 320 – 

Божурище, лейтенант Даниела Георгиева – рекламно лице на всички 

афиши и брошури за популяризиране на военната служба и службата 

в доброволния резерв, г-н Димитър Димитров, финансирал юбилейните 

издания „10 години Централно военно окръжие“ и „Паметна плоча – 

140 години военни окръжия в България“.    

Началникът на Централно военно окръжие, полковник Георги 

Петков, личният състав и уважаемите гости взеха участие във форум с 

дискусионни теми по повод юбилея и актуални събития от дейността на 

ЦВО и военните окръжия в страната.   

 

Благоевград 
 

На 18.06.2021г., по повод 10 годишния юбилей от 

създаването на Централно военно окръжие, личният състав 

от Военно окръжие  II степен – Благоевград взе участие в 

организирания пеши марш до м. Попина лъка. 

 

 Силистра 
 

На  02.06.2021г., пред паметника на Стефан Караджа, жителите на град Силистра се 

преклониха пред подвига на Христо Ботев и отдадоха почит и уважение към гибелта и 

саможертвата на всички, загинали за свободата и независимостта на България. Венци и цветя 

бяха поднесени от името на община Силистра, Областна администрация, Общински съвет-

Силистра, Военно окръжие II степен – Силистра, Съюза на офицерите и сержантите от запаса 

и резерва, институции, обществени организации, сдружения и гражданството. 

 

Пазарджик 
 

Татар-Пазарджишко военно окръжие е създадено на 4-ти април 1886 година с Приказ 

№103 на първия военен министър на Княжество България майор Константин Никифоров 

Попконстантинов. Въпреки многократните промени, които военното формирование 

претърпява през вековната си история-трансформиране, преименуване, преминаване в 

структури на по-големи формирования, то е оставило трайни следи в българската военна 

история и днес пази своята идентичност. През дългия си път до наши дни Окръжието 

преминава през различни изпитания, в това число и участие във всички войни за национална 

свобода, обединение и независимост и приносът му за славната военна история на България 

е безспорен. Вече 135 години военното окръжие в Пазарджик пише своята история и 

съхранява вековните български военни традиции. Така ще е и занапред, не само защото в 

основния закон на България - Конституцията, е записано, че защитата на отечеството е въпрос 

на дълг и чест за всеки български гражданин, не само, защото службата в Българската армия 

е върховна и благородна мисия, а защото всички, които избират тази професия, я приемат 

като призвание и като отговорност към миналото, настоящето и бъдещето на народа си, към 

държавата и обществото.  

 На 4-ти юни тази година Военно окръжие II степен – Пазарджик отбеляза 135-та 

годишнина от създаването си. Тържествената церемония се състоя пред паметника на 

Двадесет и седми пехотен Чепински полк в областния град.   

Молебен за здраве и благоденствие бе отслужен от Архиерейския наместник Негово 

Високоблагоговейнство Свещеноиконом Боян и Свещеници от Пазарджишка духовна 
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околия.  

Тържествено слово по повод годишнината произнесе началникът на Военно окръжие 

II степен – Пазарджик подполковник Петър Петров. Поздрав по повод годишнината от името 

на началника на Централно военно окръжие  беше  отправен от заместник-началника на 

Централно военно окръжие – полковник Бисер Богданов. Поздрави по повод празника бяха 

отправени и от председателя на областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от 

запаса и резерва о.з. майор Костадин Златев, както и от председателя на областния съвет на 

Съюза на ветераните от войните на България г-н Петко Генуров. Сред официалните гости на 

събитието бяха още областния управител на област Пазарджик г-н Иван Васев, зам.-кметът 

на община Пазарджик г-н Петър Петров, зам.-кметът на община Брацигово г-жа Мария 

Батаклиева, полковник Стефан Паскалев – началник на Военно окръжие I степен – Пловдив, 

подп. Ангел Ангелов – началник на в. ф. 42 610 – Козарско, майор Юлиян Бангеев – командир 

на в. ф. 34 820 – Батак, майор Пламен Коцев – началник на в. ф. 28 930 – Брацигово, старши 

комисар Петко Шотлеков – директор ОД на МВР Пазарджик, бившите началници на 

военното окръжие в Пазарджик подп. о.р. Емил Колегов и подп. о. р. Христо Христосков и 

бившият областен управител на област Пазарджик и народен представител от 45то Народно 

събрание на Република България г-н Стефан Мирев.  

След прочитане на заповеди от министъра на отбраната, началника на отбраната, от 

началника на ЦВО и от началника на ВО II степен – Пазарджик, плакети, награди и грамоти 

бяха връчени на бивши и настоящи ръководители и служители на окръжието, на 

представители на институции и организации, подкрепящи дейността му през годините.  След 

почитане с падане на колене и едноминутно мълчание бяха поднесени венци и цветя пред 

паметника на героите от войните, сражавали се под знамето на 27-ми пехотен Чепински полк 

– паметник-символ на воинската чест и слава в област Пазарджик. 

 

Шумен 

На 23.06.2021г., се навършиха 108 години от 

смъртта на един от най-смелите командири в 

Българската армия – полковник Константин 

Каварналиев. 

Курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и 

КИС”, военнослужещи и резервисти от Военно 

окръжие – Шумен, представители на Община 

Шумен, представители на Областният съвет на 

СВВБ и на Асоциацията на българските ветерани-

миротворци почетоха 

108-та годишнина от 

смъртта на полк. 

Каварналиев като поднесоха венци и цветя пред паметника в 

родния му град Шумен.  

С възпоменателно слово подполковник Георгиев припомни 

на присъстващите за подвига на полковник Каварналиев, загинал 

за България. Името му ще остане в историята и в паметта на 

народа ни със саможертвата му и спасяването на хиляди българи, 

които бягат от настъпващата гръцка армия по време на 

Междусъюзническата война от 1913г.  
 

 
Връзки с органите на централната и местната власт 
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Велико Търново 
 

На 29.06.2021г., подполковник Веселин Тинков – 

началник на Военно окръжие II степен – Велико 

Търново участва в празника на община Павликени, по 

покана на кмета на общината - инж. Емануил Манолов. 

На тържеството присъстваха областния управител г-н 

Георги Гугучков, началника на НВУ „Васил Левски“ – 

бригаден генерал Иван Маламов, кметове на общини в 

областта и други. 

От името на Военно окръжие II степен – Велико 

Търново беше изпратен поздравителен адрес до кмета 

на община Павликени. Тържественото честване започна със сесия на Общинския съвет на 

община Павликени, награждаване на новите почетни граждани на гр. Павликени и завърши 

с освещаване знамето на XII гвардейски ученически отряд на СУ „Бачо Киро“ – град 

Павликени.  

 

Стара Загора 
 

На 15.06.2021г., в гр. Стара Загора полковник 

Димитър Матев – началник на Военно окръжие І степен 

– Стара Загора, сключи споразумение за 

сътрудничество и съвместна дейност между Военно 

окръжие І степен – Стара Загора и ХІІІ  ОУ „ Св. П. 

Хилендарски“ – Стара Загора. Страните изразяват воля 

за засилване на добрите им взаимоотношения в области 

от взаимен интерес, в рамките на своите възможности 

и компетентност, и като осъзнават значението на 

съвместната дейност за успешното изпълнение на своите цели, мисии и задачи. 

На 30.06.2021г., в сградата на Областна администрация – Стара Загора, началника на 

Военно окръжие І степен – Стара Загора полковник Димитър Матев присъства на среща с 

част от членовете на Областния съвет по сигурност и изнесе лекция на тема „Мисия, функции 

и задачи на Военно окръжие І степен – Стара Загора“.  

 

Монтана 
 

По покана на кмета на община Монтана, на 21.06.2021г., 

подполковник Илиян Илиев - началник на Военно окръжие II  

степен – Монтана, майор Васил Цурински – заместник началник 

на Военно окръжие II степен – Монтана и цивилен служител 

Миглена Георгиева – експерт в Офиси за военен отчет, участваха 

в тържествата по случай празника на град Монтана „Свети Дух”. 

На тържествената сесия на Общински съвет гр. Монтана 

подполковник Илиян Илиев прочете заповед и връчи на кмета на 

община Монтана – Златко Живков плакет от името на началника 

на Централно военно окръжие – полковник Георги Петков. 

Връчени бяха и поздравителни адреси от името на началника на 

Военно окръжие I  степен – Плевен и началника на Военно окръжие II  степен – Монтана 
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Благоевград 
 

На 16.06.2021г., по покана на Регионалния 

исторически музей – Благоевград, подполковник 

Петър Митев – началник на Военно окръжие II  

степен Благоевград присъства на кръгла маса – 

160 години от издаването на сборника „Български 

народни песни” на Братя Миладинови. 

 

Шумен 

За поредна година общинската администрация в село Хитрино 

се погрижи за военният паметник в село Върбак. С помощта на зам.-

кмета на общината Илхан Ахмед, тревните площи бяха окосени, а 

надвисналите клони подрязани. Допълнително беше поставена нова 

мрежа на оградата около монумента. 

Тази година родолюбивата инициатива по облагородяване на 

пространството около военния паметник беше активно подкрепена от 

полк. о.з. доц. д-р Иван Цонев, който осигури осветлението на 

паметника и  дари пилон, на който беше поставен националният 

трибагреник.  

В дейностите по почистване и 

освежаване се включиха и 

военнослужещите от Военно окръжие – Шумен, сержант 

Росен Райнов и резервиста старши сержант Емануил Николов, 

по време на активната си служба. 

Военният паметник в село Върбак е най-внушителния 

сред военните паметници в област Шумен. Близо 7-метровият 

монумент се издига в центъра на селото и е в памет  на двама 

загинали във Втората световна война, жители на селото.  
 

 
Стара Загора 
 

На 10.06.2021г., началникът на Военно окръжие І степен – Стара Загора,  полковник 

Димитър Матев и целият личен състав присъстваха в провеждането на занятие по усвояване 

на „Плана за действие на личния състав за гасене на пожари“ и „Плана за евакуация на 

работещите и пребиваващите в обекта лица при пожар или авария“. 
 

Варна 
 

На 17.06.2021г. и 18.06.2021г., се проведоха 

командирски занятия на началника на Военно окръжие 

I степен – Варна капитан I ранг Светослав Попов. На 

занятията присъстваха всички офицери от състава на 

Военно окръжие I степен – Варна и подчинените военни 

окръжия II степен, както и експертите от състава на 

Военното окръжие. На командирските занятия 

гостуваха началника на Централно военно окръжие 

полковник Георги Петков и началника на сектор 

„Човешки ресурси” в щаба на Централно военно окръжие – цивилен служител Иван Георгиев. 

Обучения, семинари и стажове 
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Сливен 
 

В периода 14.06.2021г. – 18.06.2021г., във Военно окръжие ІІ 

степен – Сливен се проведе колективната подготовка на 

резервистите от доброволния резерв, на тема: „Усъвършенстване 

практическата подготовка на резервистите, сключили договор за 

служба в доброволния резерв, за изпълнение на функционалните 

им задължения съгласно длъжностите, на които са назначени във 

Военно окръжие ІІ степен – Сливен”. 

В хода на колективната подготовка резервистите участваха в 

провеждането на занятие по огнева подготовка, брифинги, 

презентации, дискусии и практическа дейност в сектор „ВОКНА”. 

Резервистите показаха положително отношение към службата в 

доброволния резерв и постигнаха добри резултати в теоретичната 

и практическа част на подготовката. 

Мероприятието беше проведено при спазване на всички противоепидемични мерки, във 

връзка с разпространението на инфекцията от „Коронавирус – COVID-19”. 

 

Разград 
 

На 10.06.2021г., във Военно окръжие II степен – Разград, в изпълнение на месечния 

план за дейността на военното окръжие, се проведе практическо занятие и инструктаж по 

пожарна безопасност с военнослужещите и цивилните служители от военното окръжие, 

съвместно с представители от РСПБЗН – Разград.  

В началото на занятието подполковник Желев обърна внимание на създадената 

организация във Военно окръжие II степен – Разград по осигуряване на пожарната 

безопасност и реда за действие на формираните команди и групи. Инспектор Христов от 

РСПБЗН – Разград разясни начина на работа с наличните противопожарни средства във 

военното окръжие, като практически беше демонстрирано гасене на пожар от представители 

на военното окръжие и РСПБЗН – Разград. 

 

Добрич 
 

На 25.06.2021г., се проведе 

занятие/тренировка за усвояване на плана за 

пожарна безопасност на Военно окръжие II степен 

– Добрич, съвместно с представител на регионална 

служба ПБЗН – МВР - Манол Златев. Същият 

изнесе лекция на тема „Видове пожарогасители и 

начин на действие” На практическото занятие, 

което се проведе в двора на административната 

сграда на окръжието, пожарникарят показа как се 

действа с наличните противопожарни средства. 

Присъстващият личен състав имаше възможност 

лично да ползва пожарогасител и да изгаси контролирано запален огън. 

 

Хасково  
 

В изпълнение на мероприятията от “План за дейността на Военно окръжие II степен – 

Хасково през месец юни”, на 10.06.2021г., се проведе практическо занятие на тема 
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“Запознаване на обучаемите с техническите характеристики на наличните средства за гасене 

на пожар във военното окръжие. В практическото занятие се включи личния състав на Военно 

окръжие II степен – Хасково и представители на РС “ПБЗН” – Хасково. Целта на занятието 

беше служителите от състава на военното окръжие да се запознаят с реда за действие при 

възникване на пожари, превантивната дейност срещу възникване на пожари и реда за 

действие с наличните противопожарни средства и тяхното разположение в района на 

военното окръжие. Присъстващият личен състав имаше възможност лично да ползва 

пожарогасител и да изгаси контролирано запален огън. 

 

На 04.06.2021 г., младши сержант Тодор Перчемлиев – старши специалист II степен във 

Военно окръжие II степен – Хасково, успешно завърши курс “Подготовка на сержанти за 

придобиване на професионални компетенции, даващи възможност за повишаване във военно 

звание “Сержант”. Обучението беше организирано от Професионален сержантски колеж – 

град Велико Търново за времето от 10.05.2021г. – 04.06.2021г.  
 

Шумен 
 

На 22.06.2021г., се проведоха 

командирски занятия на началника на Военно 

окръжие II степен – Шумен на тема 

„Особености на средата за изпълнение на 

задачите през 2021 г.”. 

 По време на занятията под формата на 

дискусии и лекции се обсъдиха актуални 

въпроси по темите: „План за развитие на 

Въоръжените сили до 2026 г.”, „Роля и място 

на специалните служби при защита на критичната инфраструктура”, „Варианти за 

изпълнение на задачата за оповестяване и доставяне от офиси за военен отчет”. Майор Огнян 

Марков – началник щаб на 29-ти механизиран батальон - Шумен изнесе доклад на тема 

„Мисия, функции и задачи на военно формирование 54060 – Шумен”. 

 Резервистът от състава на ВО-Шумен лейтенант Георги Димитров представи темата 

„Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в системата на МОН”, по време на 

активната си служба.  

Повишен  интерес предизвика и лекцията „Психология на кризите в човешкия живот”, 

която бе представена от доц. д-р Севджихан Еюбова - преподавател в ШУ „Епископ 

Константин Преславски”.  

Командирските занятия се проведоха в сградата на Военен клуб – Шумен. 

От 21.06 до 25.06.2021г. премина активната 
служба на резервистите от състава на Военно окръжие 
II степен – Шумен. В тези дни се отработиха дейности 
за усъвършенстване на тяхната подготовка в състава 
на подразделението.  

На 22.06.2021г., резервистите и 
военнослужещите проведоха стрелби със служебното 
оръжие на учебен център „Дивдядово”. Резултатите от 

5-дневната подготовка на резервистите показват готовност за изпълнение на задачи при по - 
високи степени на бойната готовност. 

Резервистите от състава на военно формирование 34200 – Шумен преминаха 
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подготовка в същия времеви период от 21 до 25 юни. На 24.06.2021г. се проведе занятие с 

резервистите от в.ф. 34200 – Шумен във връзка с мобилизационната подготовка, в което взеха 

участие служители на ВО-Шумен и резервистите от състава на окръжието, по време на 

активната им служба. Занятието премина под мотото „Доставяне на запасни и техника-запас, 

и организация на работата на пункта за приемане на запас”. 

 

 На 11 юни се проведе инструктаж на служителите на 

Военно окръжие – Шумен за действие с пожаротехнически 

средства за първоначално гасене на пожар. Старши инспектор 

Людмил Лозанов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност 

и защита на населението” – град Шумен разясни възможните 

източници на огън, видовете пожарогасители и необходимите 

действия при първоначално гасене на пожар. По традиция, в края 

на обучението, част от личния състав на окръжието демонстрира 

гасене на пожар с прахов пожарогасител. 
 

 
Сливен 
 

На 15.06.2021 г., Военно окръжие ІІ степен – Сливен 

участва в организираната  от ТД „Бюро по труда” – 

Сливен  трудова борса по проект „Готови за работа”. 

Военно окръжие ІІ степен – Сливен беше представено от 

капитан Гергана Лазарова – Младши експерт ІІІ степен в 

сектор „ВОКНА” и цивилен служител Елена 

Костадинова – Експерт в сектор „ВОКНА”. 

Присъстващите бяха запознати с актуалните обяви и 

вакантните длъжности за приемане на военна служба и 

служба в доброволния резерв, социалния статут на 

военнослужещите, както и възможностите за личностно 

и професионално развитие във Въоръжените сили на 

Република България. 

Много безработни лица имаха голям интерес към мероприятието и им бяха разяснени 

условията, реда и сроковете за подаване на документи. Бяха им раздадени рекламни брошури 

и флаери за представяне на военната служба. 

 

Добрич 
 

На 07.06.2021 г., се състоя обща трудова борса в центъра на 

град Генерал Тошево. На събитието присъстваха майор Генади 

Генов - заместник - началник на Военно окръжие II степен – 

Добрич, той и началник на сектор и цивилен служител Гинка 

Иванова - експерт в сектора. По време трудовата борса се 

представиха обявените вакантни длъжности, сроковете за 

подаване на документи, изискванията и условията за постъпване 

на военна служба, за служба в доброволния резерв и за обучение 

във висшите военни училища. Бяха разяснени и особеностите на срочната служба в доброволния 

резерв, която ще стартира от следващата календарна година. Кандидатите, отговарящи на 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение 

във висшите военни училища 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 01,  web: http://www.comd.bg/  10  

условията се записаха в регистъра на потенциални кандидати на Военно окръжие II степен – 

Добрич. 

Монтана 

На 08.06.2021г., се проведе трудова борса в гр. Лом. Участие взеха началника на Военно 

окръжие II  степен – Монтана, подполковник Илиян Илиев, майор Васил Цурински – 

заместник началник на Военно окръжие II степен – Монтана и цивилен служител Петьо 

Петров – експерт в Офиси за военен отчет. 

Ямбол  

На 24.06.2021 г., във Военен клуб – Ямбол се проведе трудова борса по проект „Готови 

за работа”, организирана от дирекция „Бюро по труда” град Ямбол. В мероприятието взеха 

участие шест работодатели от региона и една обучителна организация и бяха представени 53 

свободни работни места. Цивилен служител Нели Симеонова – консултант по социална 

адаптация на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол и цивилен служител Весела Георгиева – 

експерт в офис за военен отчет в община Ямбол, представиха на присъстващите лица 

вакантните длъжности за прием на военна служба, прием за служба в доброволния резерв по 

обявените конкурси със заповеди на министъра на отбраната на Република България. 

Шумен 
 
 

През месец юни Военно окръжие II степен – 

Шумен взе участие в две трудови борси. На 

10.06.2021г, се състоя трудова борса организирана 

от Дирекция „Бюро по труда” гр. Нови пазар, в 

която взеха участие к-н Герган Джиновски, сержант 

Росен Райнов и цивилен служител Веселина 

Василева.  

На 28 юни к-н Герган Джиновски и цивилен 

служител 

Пламена Грудева участваха в специализирана 

трудова борса за продължително безработни лица, 

организирана от Дирекция „Бюро по труда” гр. 

Каолиново.  

По време на срещите с търсещите работа лица, 

служителите на ВО-Шумен представиха 

възможностите за кандидатстване за военна служба 

и за служба в доброволния резерв като запознаха 

присъстващите с актуалните конкурси и с условията 

и изискванията за кандидатстване. 

 

 
 

 
Пловдив  

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 
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 На 01.06.2021 г., Военно окръжие І степен – Пловдив 

проведе мероприятие за осигуряване подготовката 

на гражданите на Република България за отбраната 

на страната в девети и десети клас от средните 

училища на учебната 2020/2021 г. Проведоха се 

комплексни занятия с учениците от 17 средни 

училища и 42 паралелки от град Пловдив и ден на 

отворени врати във военните формирования на 

Съвместното командване на специалните операции-

Пловдив, 110 логистичен полк – Пловдив и във 

военните формирования на  4-ти артилерийски полк – Асеновград.   

От Военно окръжие І степен - Пловдив на занятия 

присъстваха началника и заместник-началника полковник 

Стефан Паскалев, подполковник Красимир Петов, старши 

експерт по набирането - цивилен служител Атанас Урумов 

и експерти в офис за военен отчет цивилен служител 

Тодор Гушев, цивилен служител Стефан Карагегов и 

цивилен служител Лъчезар Демирев. Военнослужещи 

демонстрираха пред учениците въоръжение, бойна 

техника и имущество. Най-голям интерес имаше при 

центровете за стрелба с халосни патрони с пистолет 

Макаров и автомат Калашников. 

 

Плевен  
 

На 01.06.2021 г., по случай Международния ден на детето, Военно окръжие – Плевен, 

организира комплексни занятия с учениците от средните училища на област Плевен, които 

преминаха под формата на „Ден на отворени врати“ в Единен център за начална подготовка 

– Плевен и Военновъздушната учебна база в гр. Долна Митрополия. В празничния ден 

присъстваха стотици юноши от средните училища – СУ „Евлоги Георгиев” – гр. Тръстеник, 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Пордим, СУ „Неофит Рилски“ – гр. Кнежа, СУ „Асен 

Златаров“ – с. Гиген и СУ „Васил Априлов“ – град Долна Митрополия, СУ „Христо 

Смирненски” – гр. Плевен, Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо 

Бояджиев” – Плевен, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – 

Плевен и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев” 

– Плевен. С огромен интерес гостите разгледаха експонатите в музея на авиобазата и  

експонатите в музея на центъра.  

Цивилен служител Кремка Алипиева изнесе увлекателна беседа, с която ги запозна с 

историята на летище Долна Митрополия и бойните традиции на Българските 

Военновъздушни сили, а старшина Розен Александров – отговарящ за музейните експонати, 

изнесе беседа за историята и традициите на формированието. 

Комплексното занятие продължи с разглеждане на образци техника, въоръжение и 

екипировка, които бяха изложени на ритуалния плац, непосредствено пред паметника на 

Христо Ботев. На учениците бе дадена възможност да надникнат в специализираната техника 

и да се снимат за спомен с различни образци въоръжение.  

Щастливи, че имаха уникалния шанс да се докоснат до професията, отговорността и 

гордостта която те носят на българските военнослужещи, децата си тръгнаха с много мечти, 

гордост и радост, че са били част от историята на Българската армия. 
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Сливен 
 

На 01.06.2021 г., Военно окръжие II степен – Сливен 

съвместно с Центъра за подготовка на специалисти – Сливен, 

с командир полковник Любомир Вачев организираха „Ден на 

отбраната”. С учениците от девети и десети класове на СУ 

„Пейо Яворов” – Сливен, СПГСГ „Арх. Георги Козаров” – 

Сливен, СУ „Хаджи Мина Пашов” – Сливен, ПГЕЕ „Мария 

Кюри” – Сливен, СУ „Константин Константинов” – Сливен, 

ПГТО „Добри Желязков” – Сливен, НХГ „Димитър 

Добрович” – Сливен, СУ „Христо Ботев” – Нова Загора, СУ 

„Георги Каравелов” – Шивачево, се проведоха единни 

комплексни занятия по ,,Задължение на гражданите по 

отбраната на страната”.  

Освен заложената теоретична тематика, учениците имаха 

възможност да разгледат откритата и закрита музейни 

експозиции включващи образци бронетанкова техника, униформени облекла и леко 

стрелково оръжие, намирали се на въоръжение в Българската армия през годините.  

Домакините от военно формирование 22220 – Сливен в развърнати демонстративни 

центрове представиха пред аудиторията стрелково оръжие намиращо се на въоръжение в 

Българската армия и дейностите по непълното му разглобяване и сглобяване. С внимание и 

търпение ръководителите на центрове приветстваха въпросите, показваха нагледно, 

напътстваха средношколците в боравенето с оръжие и апаратура, и напълно задоволиха 

любопитството им. 

 

Търговище 
 

На 04.06.2021 г. и  28.06.2021 г., учениците от девети и десети клас на ПГ по Техника и 

лека промишленост – град Попово и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Антоново, се 

запознаха с любопитни факти от историята и участието на Ямболските военни формирования 

– 4-ти конен полк, 29-ти пехотен Ямболски полк и 3-та пионерна дружина в Балканските, 

Първата и Втората световни войни. Юношите имаха възможност да посетят „Музея на 

бойната слава” в град Ямбол и да получат интересна информация за първообразът на 

българския трибагреник – Браилското знаме, да разберат историята на „Ямболския” цепелин 

L 59, щурмовия вертолет Ми-24 използван от американската армия в Афганистан, едно от 6-

те запазени в цял свят уникални самоходни противотанкови оръдия „JAGDPANZER” L 48. 

В експозиционните зали на музея, децата се докоснаха до хладни и огнестрелни оръжия, 

униформи и екипировка, използвани от българската армия по време на войните за национално 

обединение. Видяха пресъздаден полеви команден пункт от Първата световна война. 

Занятието в музея продължи с обиколка на външната експозиция. Там учениците срещнаха 

експонати от танкова, артилерийска, авиационна, тилова, противовъздушна техника от 

периода на двете световни войни и следвоенния период. 

 

Благоевград 
 

На 01.06.2021г., „Ден на отворени врати” във военно 

формирование 26400 – Благоевград се проведе единно 

комплексно занятие с ученици от средните училища на 

общини Благоевград, Белица, Якоруда и Хаджидимово. 

Същото е част от подготовката на гражданите от девети и 
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десети клас в средните училища, свързана с отбраната на страната. 
 

 
Стара Загора 
 

 На 29.06.2021г., началника на Военно окръжие I степен 

– Стара Загора, полковник Димитър Матев връчи плакет на 

цивилен служител Димитър Петров. Признанието е от името 

на началника на Централно военно окръжие полковник 

Георги Петков за професионализма и отличното изпълнение 

на задълженията му и във връзка с навършването на 

пределна възраст. 

 

Ловеч 
 

Считано от 01.06.2021г., със заповед на началника на Военно 

окръжие II степен − Ловеч, подполковник Красимир Костов, младши 

сержант Пламен Муков – старши специалист II степен във Военно 

окръжие II степен − Ловеч, беше повишен във военно звание “сержант”. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 


