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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 10/ 2020 г. 

 

 
Велико Търново 

На 17.10. 2020 г. началникът на Централно венно окръжие полковник Георги Петков и 

подполковник Веселин Тинков - началник на Военно окръжие II степен – Велико Търново 

присъстваха на военно-историческа реконструкция „Нишка операция 1944”  на полигон 

„Беляковец” - около старопрестолния град, която се организира от клуб за военно-

исторически реконструкции „Братя по оръжие” със съдействието на министерството на 

отбраната, НВУ „Васил Левски” и община Велико Търново. 

Нишката настъпателна операция от Втората световна война е една от най-успешните 

във военната ни история. Полигонът в Беляковец за няколко часа се превърна в бойно поле. 

140 курсанти и реконструктори пресъздадоха боевете от октомври 1944 г. между Седма SS-

дивизия на принц Ойген и Втора българска армия, ръководена от ген. Кирил Станчев. 

Показана беше оригинална бойна техника и оръжие от времето на Втората световна война. 

Легендарният танк Т-34, който е собственост на Националния  военен университет „Васил 

Левски”, също се включи в „бойните действия”. 

Пазарджик 

На 5 октомври 2020 г. в с. Бошуля беше 

открит от Министърът на вътрешните работи г-

н Христо Терзийски, вторият от общо шест в 

страната учебни центрове за повишаване 

готовността на населението за реакция при 

наводнения.                                                                                                                                                                               

На тържествената церемония присъстваха 

директорът на ГД „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ главен комисар 

Николай Николов, заместник-областният 

управител на Пазарджик г-н Йордан 

Кожухаров, началникът на Военно окръжие II 

степен – Пазарджик подп. Петър Петров, директорът на ОДМВР ст. комисар Ивайло Тишев, 

председателят на Административния съд Мариана Шотева, директорът на ЦСПП - 

Пазарджик комисар Станимир Калоферов, представители на местната власт на община 

Септември, и други. 

На тренировъчните площадки са разположени 19 различни по степен на трудност и от 

различно естество препятствия, които симулират в най-близка степен реалността при 

възникването на мащабно наводнение. 

След официалната церемония пожарникари и спасители демонстрираха техники за 

справяне в рискови ситуации и показаха как практически ще бъдат използвани 

възможностите на новия полигон.  

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Шумен 

През месец октомври продължи съвместната дейност на 

Военно окръжие II степен – Шумен, Областния съвет на СВВБ 

и общинските администрации от областта. През месеца трима 

ветерани навършиха достолепните 97 години. Ветераните р-к 

Димитър Митев от с. Стан (община Нови пазар), р-к Илия 

Илиев от гр. Нови пазар и р-к Атанас 

Атанасов от гр. Шумен бяха 

поздравени от служители на военното окръжие и представители 

на общинските администрации, които ги посетиха и им поднесоха 

поздравителни адреси.  
 

 

За ветераните, живеещи в населените места в област 

Шумен, Военно окръжие II степен – Шумен е във взаимодействие 

със Североизточно държавно предприятие - Шумен и Държавните 

горски стопанства в градовете Нови пазар и Върбица. Те 

осигуриха безвъзмездно необходимите количества дърва за 

отопление. С помощта на общинските администрации в Нови 

пазар, Върбица и Каспичан, както и доброволци, дарените дърва 

достигнаха до ветераните. 

Ловеч 

На 21 октомври 2020 г. началникът на Военно окръжие II степен − Ловеч, 

подполковник Красимир Костов, се срещна с началника на РУО − Ловеч, господин Еленко 

Начев. На срещата бяха обсъдени обстоятелствата по провеждане на комплексните занятия 

и уроците по усвояване на знания за отбраната на страната с девети и десети клас на 

средните училища в областта, предвид усложнената епидемиологична обстановка .  

РУО − Ловеч винаги е подхождало делово и диалогично при решaването на всички 

проблеми, възникнали в процеса на съвместната работа с военното окръжие. Във връзка с 

отбелязването на 140 години от създаването на военните окръжия и с признателност за 

подкрепата, която РУО − Ловеч и лично господин Еленко Начев засвидетелстват на Военно 

окръжие II степен − Ловеч, подполковник Костов връчи на господин Начев юбилейната 

книга “140 години военни окръжия”, издадена от Централно военно окръжие. 

Разград 

На 05.10.2020г. началника на Военно 

окръжие II степен – Разград взе участие в 

заседание на Областния съвет по сигурност. По 

време на заседанието подполковник  Диян Желев 

представи доклад по хода на провеждания преглед 

на готовността за предоставяне на техника-запас с 

мобилизационно назначение от собственици – 

физически и юридически лица от областта и 

изпълнението на дейностите по отсрочването на 

запасни и техника-запас от повикване във 

Въоръжените сили. 

 

 

 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Пловдив 

Днес 06.10.2020 г. в сградата на областната 

администрация на област Пловдив, експерта във Военно 

окръжие І степен-Пловдив, той и  председател на 

Областния управителен съвет на Съюза на ветераните от 

войните на България в област Пловдив- майор от запаса, 

инж. Атанас Хаджиев  връчи юбилейни медали „75 години 

от победата над фашизма” на ген.майор Явор Матеев-

командир на СКСО, д-р Дани Каназирева  областен 

управител на област Пловдив, инж. Пенка Ганева-кмет на община Хисаря, 

Димитър Здравков-кмет на община Садово, Ангел Папазов-кмет на община 

Първомай от 2004 до 2019 г. и г-жа Мария Главчева-председател на общинския 

съвет на СВВБ –Хисаря. Наградените благодариха от сърце за указаната им чест 

и обещаха и в бъдеще да работят за благото на ветераните от войните. 
 

 

 

Шумен 

Наследниците на 4-а Преславска дивизия - 

Базата за съхранение на въоръжение и техника и 

подготовка на резервисти – Шумен, традиционно 

осигуряват дърва за огрев на ветерани, живеещи в 

гр. Шумен. Тази година в инициативата на Военно 

окръжие II степен – Шумен се включиха и 

военнослужещи от 29-и механизиран батальон – 

Шумен. С помощта на военнослужещите дарените 

дърва бяха транспортирани  и подредени  в домовете на ветераните. 

Ветераните и техните семейства благодариха за оказаната помощ за предстоящия 

зимен сезон. От командването на гарнизон Шумен изразиха увереност, че инициативата за 

осигуряване на отопление за ветераните от войните на България ще продължи и през 

следващите години. 

 

 

Велико Търново  

На 21.10.2020 г. в гр. Свищов капитан Деян Димитров Димитров - младши експерт III 

степен в сектор “Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация”  във Военно окръжие 

II степен – Велико Търново взе участие в съвместно мероприятие със Съюза на ветераните 

от войните и община Свищов за връчване на поздравителен адрес и удостояване с медал      

„75 години от победата над фашизма 1945-2020”, по повод 100-годишен юбилей на ветеран 

от войните.  

Кметът на крайдунавския град Генчо Генчев бе отличен също с юбилеен медал, като 

израз на помощта, която  оказва по линия на съюза на ветераните в община Свищов. 

Градоначалникът благодари за оказаната чест и доброто партньорство с инаституциите -  

Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации в областта на 

сигурността и отбраната 

Взаимодействие с военни формирование и стуктури 
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Съюза на ветераните и с Централно военно окръжие и пожела на капитан Димитров и на 

цялата Българска армия да служат в мирни времена. 

Пазарджик 

На 10.10.2020 г., съгласно заповед на министъра 

на отбраната, ветеранът Илия Хараланов Музев 

получи юбилеен медал „75 години от Втората 

световна война“. Отличието връчи 

подполковник Петър Петров - началник на 

Военно окръжие II степен – Пазарджик. На 

краткото тържество в дома на ветерана, в 

пазарджишкото село Черногорово, присъстваха 

председателят на Областната организация на 

СВВБ Петко Генуров, родственици, близки и 

съседи. Независимо, че страда от тежка сърдечна недостатъчност и почти неподвижен, но 

много доволен от наградата, бай Илия благодари през сълзи на очите за оказаното 

вниманието и уважение. 
 По случай 75 годишния юбилей и 94 - годишнината си Илия Музев получи парична 

награда и поздравителен адрес от Областният съвет на СВВБ Пазарджик. 
 

 
Сливен 

На 28.10.2020 г. във Военен клуб – Сливен, се 

проведе методически семинар за обучение и 

инструктаж на назначените военнослужещи и цивилни 

служители, които са определени за провеждане на 

задължителна подготовка свързана със ,,Задължения на 

гражданите по отбрана на страната”, на учениците от 

девети и десети клас на средните училища в област 

Сливен през учебната 2020/2021 г.  

В семинара участваха военнослужещи и цивилни 

служители от области Сливен, Бургас и Ямбол, които 

са определени за ръководители на занятията. 

Семинарът беше открит от Началника на Военно 

окръжие ІІ степен – Сливен подполковник Иван 

Иванов, който запозна присъстващите с Отчет-анализа за дейността и изпълнението на 

план-графика за осигуряване подготовката на гражданите на Република България в девети и 

десети клас от средните училища за усвояване знания, свързани със задълженията им по 

отбраната на страната през учебната 2019/2020 г. 

Експертът в Офиса за военен отчет в община Котел ц.сл. Екатерина Дончева 

представи примерен урок на тема „Защита на критичната инфраструктура и участие на 

въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности”, която е една от задължителните 

за подготовката на учениците. 

В заключителната част се проведе дискусия по въпросите разглеждани в 

методическия семинар.   

Мероприятието беше проведено при спазване на всички противоепидемични мерки,                                     

във връзка с разпространението на COVID-19”. 

 

Обучения, семинари и стажове 
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Шумен 

От 05 до 09 октомври премина активната 

служба на резервистите от състава на Военно 

окръжие ІІ степен – Шумен. В тези дни се 

отработиха дейности за усъвършенстване на 

тяхната подготовка в състава на 

подразделението. На 08 октомври 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. 

Кюстендил 

На основание план за дейността на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил през месец 

октомври 2020 г. и план за провеждане на колективна подготовка на резервистите с рег. №3-

786/25.09.2020 г., за времето от 05.10.2020 г. до 09.10.2020 г. във Военно окръжие ІІ степен 

– Кюстендил се проведе колективна подготовка на резервистите сключили договор за 

служба в доброволния резерв. 

На 08.10.2020 г. резервистите, сключили договор за служба в доброволния резерв към 

Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, младши сержант Людмил Руменов Кечев и 

оперативните дежурни от окръжието взеха участие в занятие по „Огнева подготовка” на 

стрелбището в регионална служба „Военна полиция” гр. София. 

На 09.10.2020г. се проведе практическо занятие с тях в мобилизационната база на 

Регионална дирекция гранична полиция - гр. Кюстендил. 

Разград 

От 12.10.2020г. до 16.10.2020г. се проведе 

колективна подготовка на резервисти, сключили 

договори за служба в доброволния резерв в 

състава на Военно окръжие II степен – Разград. 

По време на подготовката на 14.10.2020г. се 

проведе практическо занятие с целия личен 

състав на военното окръжие на тема „Дейност на 

личния състав на военното окръжие при 

оповестяване и доставяне на ресурси от запаса 

на пунктовете за приемане на запас на военните 

формирования и структури”. Бяха развърнати част от елементите на военното окръжие, 

осигуряващи оповестяването и доставянето на ресурсите от запаса. Военнослужещите и 

цивилните служители практически отработиха въпроси по заповяданата тема на 

длъжностите, на които са назначени.  
 

 
Варна 

Във връзка с предстоящата кандидат-курсантска и 

студентска кампания на ВВМУ „Н.  Й. Вапцаров” на 

20.10.2020 г. се проведе среща-презентация с ученици от 

11 и 12 клас във СУ „Васил Левски” гр. Девня.  

Организацията по провеждането и присъствието на 

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

във висшите военни училища 
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учениците бе извършена от  експерта в офиси за военен отчет в общини Девня и Ветрино  в 

сектор ВОКНА на Военно окръжие І степен – Варна - цивилен служител Михаил Близнаков.  

Шумен 

Национална кампания „Бъди войник” 

На 16 октомври в гр. Велики Преслав се проведе 

събитие от национална кампания „Бъди войник”. В 

присъствието на ученици, граждани на град Велики 

Преслав, представители на местната власт и медии, 

мероприятието беше открито от полковник Георги 

Петков - началник на Централно военно окръжие.  

Информационната борса за набиране на войници 

и матроси и показът на въоръжение, техника и 

оборудване бяха посетени от ученици от общините 

Велики Преслав, Върбица и Смядово. Присъстващите 

разгледаха образци на техника и въоръжение на 

Сухопътните войски и водолазно оборудване на Морския специален разузнавателен отряд. 

Курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна 

представиха възможностите за обучение. 

По инициатива на Военно окръжие II – Шумен, изложбите „Светът за българския 

воин” и „7-и Преславски полк - памет за бъдещето” бяха част от програмата на кампанията 

„Бъди войник”. На жителите и гостите на гр. Велики Преслав беше представена  

мобилизацията на 7-и пехотен Преславски полк посредством историческа възстановка от 

членове на регионалните клубове на НД „Традиция” в Шумен, Търговище, Добрич, Велико 

Търново и Велики Преслав. Във възстановката взеха 

участие и колоритните участници от дамски клуб 

„Български водици”. За значим принос и активно 

участие в историческата възстановка, всички 

участници бяха удостоени с Юбилейни грамоти на 

началника на ЦВО. 

Кампанията в гр. Велики Преслав завърши с 

вдъхновяващ и емоционален концерт на 

Гвардейският представителен духов оркестър и 

Представителния ансамбъл на Въоръжените сили. В 

концерта взеха участие и местни формации и млади 

таланти. 

Бургас 

Национална кампания „Бъди войник” 

На 06 октомври 2020 г. от 14.00 часа в гр. Бургас 

се проведе националната информационна кампания 

„Бъди войник” на Министерството на отбраната. 

Ученици от бургаските професионални гимназии бяха 

сред основните посетители на кампанията. На Морска 

гара бяха разположени плавателни съдове и техника 

на Военноморските сили, Военновъздушните сили, 

служба "Военна полиция" и Съвместното командване 

на силите. Пустинна котка и транспортно-зареждаща 

машина от Зенинтно-ракетен комплекс са сред 

техниката, която беше изложена край Морска гара.  
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По същото време пред културен център "Морско казино" беше дадено началото 

на информационна борса за набиране на войници и матроси. В нея със свои щандове 

участваха Военноморските и Военновъздушните сили, Сухопътните войски, Съвместното 

командване на специалните операции, Националната гвардейска част, служба "Военна 

полиция" и Централното военно окръжие. На място младите хора се запознаха с 

възможностите и условията за постъпване на работа в Българската армия. На вниманието на 

посетителите беше изложено специализирано оборудване, екипировка и въоръжение, от 

военнослужещите на Съвместното командване на специалните операции беше представян 

динамичен показ на въоръжение и стрелба от място.  

 

 

На открита сцена "Охлюва" в близост до културен център "Морско казино"  с 

музикални изпълнения участва Представителния духов оркестър на Военноморските сили. 

 За времето от 19.10.2020 г. до 23.10.2020 г. в средни училища от област Бургас, които 

бяха включени в графика на ВВМУ „Н.Й. 

Вапцаров” – Варна за посещение от курсанти, се 

проведе кандидат курсантска и студентска 

кампания. Цивилен служител Ангел Желязков 

извърши организация на времето за посещение в 

училищата от представителните екипи от ВВМУ 

„Н.Й. Вапцаров” – Варна. Експертите в офиси за 

военен отчет в общини – ц. сл. Илиян Дончев, ц. 

сл. Иван Баев, ц. сл. Красимир Костов и ц. сл. 

Юлия Гьокова оказаха пълно съдействие на 

място в съответните общини за безпроблемното 

протичане на кандидат курсантската и студентска 

кампания, за получаване на очаквания резултат 

при кандидатстване на по-голям брой ученици от средните училища. 

Силистра 

Национална кампания „Бъди войник” 

На 08.10.2020 г. в град Тутракан се проведе 

Националната информационна кампания "Бъди 

войник" на Министерството на отбраната за 

популяризиране на военната професия. 

От 15:00 часа в парк „Христо Ботев” 

започна информационната борса за набиране на 

войници и матроси. В нея бяха представени 

Сухопътните войски, Военновъздушните сили, 

Военноморските сили, Сили за специални 

операции Военна полиция, Националната 

гвардейска част, Централно военно окръжие. На 

място присъстващите се запознаха с 

възможностите, условията и сроковете за кандидатстване и постъпване в Българската 

армия. 

Представени бяха също образци на въоръжение и оборудване на 68-ма бригада 

„Специалните сили”, служба „Военна полиция”, Военноморска база – пункт за базиране – 

Варна, Морски специален разузнавателен отряд и статичен показ на военна техника от 

Сухопътни войски. Посетителите имаха възможността да се докоснат до тях, да се снимат и 

да ги видят отблизо.  

От 16.00 ч. в парк „Христо Ботев” започна концертът на Представителния духов 

оркестър на Военноморските сили. По време на концерта на Представителен духов оркестър 
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на ВМС, капитан I ранг Камен Кукуров – началник 

на щаба на Военноморските сили връчи със заповед 

на министъра на отбраната на директора на 

Историческия музей в Тутракан (о.з.) капитан 

Петър Бойчев, награден знак „За вярна служба под 

знамената - I степен“. Кметът на община Тутракан 

д-р Димитър Стефанов връчи от името на 

министъра на отбраната юбилейни медали по 

случай 70 години от края на Втората световна война 

на общественици и преподаватели от град Тутракан. 

Кюстендил 

Участие в трудова борса. 

След получаване от Централно военно окръжие на 

“График на Агенцията по заетостта за провеждане на 

трудови борси през месец октомври 2020” представители 

от военното окръжие взеха участие в организираната на 

22.10.2020 г. от Дирекция “Регионална служба по 

заетостта” – Благоевград със съдействието на Дирекция 

“Бюро по труда” – Кюстендил трудова борса в читалище 

„Братство” гр. Кюстендил. 

Трудовата борса се проведе по проект 

“Специализирана младежка трудова борса”. 

Представители от Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил 

бяха подполковник Димитър Димитров-началник на  

Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, цивилен служител Любослава Георгиева-експерт в 

сектор “Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация”, младши сержант Людмил 

Кечев-старши специалист ІІ степен. 

В хода на провеждането й представителите от военното окръжие запознаха 

интересуващите се с подробна информация във връзка с провеждащата се информационно-

рекламна кампания по конкурси, обявени със заповед на министъра на отбраната. 

По време на общата трудова борса в гр. Кюстедил бяха проведени 4 индивидуални 

беседи от представителите на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил с лица, участващи в 

борсата и проявили интерес към военната професия. 

На срещата бяха представени общо 11 работодатели (фирми) от област  Кюстендил 

със своите актуални свободни работни места, като един от работодателите беше Военно 

окръжие ІІ степен – Кюстендил. 

Към настоящия момент Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил поддържа добри 

взаимоотношения с Дирекция „Бюро по труда” – гр. Кюстендил. Редовно се обменя 

актуална информация относно конкурси за приемане на военна служба, служба в 

доброволния резерв. 

Сливен 

Участие в трудова борса. 

На 14.10.2020 г. Военно окръжие ІІ степен – Сливен участва в съвместно 

организираната с ТД „Бюро по труда” - Котел  трудова борса по проект „Готови за работа”. 

Военно окръжие ІІ степен – Сливен беше представено от ц.сл. Екатерина Дончева – 

Експерт в Офис за военен отчет в община Котел. 

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 
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Въоръжените сили на Република България. 

На проявилите интерес, в пълен обем бяха 

разяснени условията, реда и сроковете за подаване на 

документи. Бяха им раздадени рекламни брошури и 

флаери за представяне на военната служба. 

Във връзка със стартирането на предстоящата 

приемната кампания за курсанти и студенти през 

учебната 2020-2021 година на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 

– Варна, в периода 22-23.10.2020 г. представители на 

Военното окръжие и Висшето военноморско училище 

проведоха срещи със зрелостниците от средни училища 

в зоната за отговорност на Военно окръжие II степен – Сливен. 

Пред учениците от 11-ти и 12-ти клас на Профилирана гимназия с преподаване на 

западни езици „Захарий Стоянов”, Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. 

Табаков”, Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” и Профилирана 

природоматематическа гимназия „Добри Чинтулов” курсант старшина 2-ра степен Пламен 

Кръстев изнесе презентация за специалностите и специализациите, които предлага ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров”, както и бъдещата реализация след завършване на висшето образование.  

Зрелостниците бяха запознати с условията, реда и сроковете за кандидатстване                                               

във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. 

Срещите преминаха при значителен интерес от страна на средношколците, като                                           

по-заинтересованите осъществиха индивидуални разговори с курсанта и представителя на 

военното окръжие. 

Мероприятиета бяха проведени при спазване на всички противоепидемични мерки,                                     

във връзка с разпространението на COVID-19. 

Шумен 

Участие в трудова борса. 

На 06.10. се проведе специализирана младежка трудова 

борса, организирана от дирекция „Бюро по труда” гр. Шумен, с цел 

среща между работодатели и безработни младежи. От ВО-Шумен в  

борсата участваха цивилен служител Веселина Василева и 

резервист от състава на окръжието. На младежите бяха 

представени военната служба като професия, както и 

възможностите за кариерно развитие в армията и образование. 

Старши сержант от резерва Емануил Николов разясни на младите 

хора какво е служба в доброволния резерв, условията за 

кандидатстване и предимствата да си резервист. 

 

Перник 

Участие в трудова борса. 

На 21.10.2020 г., Военно окръжие II – Перник взе 

участие в обща трудова борса, организирана от дирекция 

„Бюро по труда” гр. Перник. В нея участваха 8 

работодатели.  

На трудовата борса подполковник Димитър Матев – 

началник на Военно окръжие II степен – Перник и цивилен 

служител Бойка Андонова представиха възможностите за 

кандидатстване за военна служба и условия за служба в 
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доброволния резерв, съгласно актуалните заповеди на министъра на отбраната. На 

трудовата борса присъстваха младежи, на които им бяха разяснени възможностите за 

обучение във висшите военни училища. 

Срещата между работодатели и безработни лица се състоя в сградата на Младежкия 

дом в гр. Перник, съобразно епидемичната обстановка в страната. 

Добрич 

Участие в трудова борса. 

Във връзка с покана от Дирекция „Бюро по 

труда” - Добрич за участие  в обща трудова борса 

на 22.10.2020 г., цивилен служител Гинка Банкова 

Иванова - експерт в  сектор ВОКНА, представи 

Военно окръжие II степен – Добрич в Общински 

младежки център „Захари Стоянов” - гр. Добрич. 

Пред желаещите информация по време на 

трудовата борса бяха представени обявените 

вакантни длъжности за военна служба, за служба 

в доброволния резерв, сроковете за подаване на 

документи, изискванията и условията за постъпване на военна служба, за служба в 

доброволния резерв, условията за обучение във висшите военни училища, като курсанти и 

студенти, както и сроковете за подаване на документи. Кандидатите, отговарящи на 

условията бяха записани в регистъра на потенциални кандидати на Военно окръжие II 

степен – Добрич. 

Разград 

През месец октомври Военно окръжие 

II степен – Разград създаде необходимата 

организация за провеждане в област Разград 

на мероприятия от рекламната кампания на 

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за прием на курсанти 

и студенти за учебната 2021/ 2022 година. 

На 19.10.2020 г. и 20.10.2020 г. на 

територията на четири средни училища в 

областта се проведе рекламна кампания на 

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Курсант от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” съвместно с представители на 

военното окръжие посетиха на 19.10.2020 г. НПТГ „Шандор Петьофи” и ППМГ „Академик 

Н. Обрешков” в град Разград, а на  20.10.2020 г.  ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” в град Разград и 

ПГ „Васил Левски” в град Исперих. С цел представяне на висшето военно учебно 

заведение, бяха изнесени презентации пред учениците от 11 и 12 клас на средните училища.  

Проведените срещи с ученици от горните класове на средните училища допринасят за 

повишаване на информираността на учениците и бъдещото им професионално ориентиране. 

Велико Търново  

Участие в трудова борса. 

В трудова борса, организирана от Бюро по труда – Велико Търново взеха участие 

представители на Военно окръжие II степен – Велико Търново капитан Деян Димитров, 

младши сержант Иван Иванов и цивилен служител Теменужка Атанасова. Борсата се 

проведе на 07.10.2020 г. с участието на 17 работодатели от секторите индустрия и услуги, 

които обявиха свободни работни места за квалифицирани работници и специалисти. Не 

малко млади хора, а и такива над 40 години идваха за подробна информация на подредения 

щанд на военното окръжие с обявени актуални министерски заповеди за кандидатсване, 
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флаери и плакати  от кампанията „Бъди войник”. След проведената борса във военното 

окръжие подадоха документи за кандидатсване  за войници 4 младежи. 
 

 
Кюстендил 

Подготовка на учениците от ІX и X клас 

На директорите на средните училища в областта бяха предоставени графиците за 

провеждане на занятия с гражданите на Република България в девети и десети клас за 

усвояване на знанията, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията 

за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените 

сили. 

Изпратени са до военните формирования индивидуални план-графици на 

военнослужещите, определени за ръководители на занятията за осигуряване подготовката 

на гражданите на Република България в девети и десети клас от средните училища за 

първия учебен срок на учебната 2020/2021 г. 

За времето, в което учениците се обучават в електронна среда са изпратени необходимите 

лекционни материали до директорите на училищата. 

Шумен 

На 07 октомври пред многобройните 

погледи на ученици от Североизточна България 

се проведоха демонстративни стрелби на 

Артилерийски полигон „Марково”. По време на 

демонстративните стрелби се проведоха 

единни/комплексни занятия с ученици от 

десетите класове от областите Варна, Русе, 

Търговище, Разград, Силистра, Добрич и 

Шумен. Подрастващите наблюдаваха стрелба с 

леко и тежко стрелково оръжие и различни 

артилерийски системи. 

Учениците, както и техните учители бяха силно впечатлени от воинската етика, 

дисциплина и действията на курсантите от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” и 

военнослужещите от в.ф. 34200 и в.ф. 54060. 

Курсантите от шуменския факултет „Артилерия, ПВО и КИС” показаха уменията си, 

придобити по време на обучението, пред генерал-лейтенант Димитър Илиев - заместник-

началник на отбраната, бригаден генерал Иван Маламов – началник на НВУ „Васил 

Левски” и полковник Георги Петков – началник на ЦВО. На събитието присъстваха 

представители на местната власт и бивши началници на военното училище и факултета в 

Шумен. 

Разград 

На 07.10.2020 г. на Артилерийски полигон 

„Марково” се проведоха част комплексните занятия за 

осигуряване подготовката на гражданите на Република 

България в 9-ти и 10-ти клас от средните училища на 

област Разград, планирани за провеждане през първия 

учебен срок на учебната 2020/2021 година. В занятията 

взеха участие ученици от четири средни училища от 

област Разград. Те имаха възможност да наблюдават 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 
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демонстративни стрелби на курсант-випускници от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” и 

военнослужещи от в.ф.34200 и 54060 – гр.Шумен. Интерес предизвикаха демонстрираните 

възможности и добрите умения на курсантите и военнослужещите по боравене със 

стрелковите, зенитните и артилерийски системи на въоръжение в БА. 

 

 
Хасково 

Със заповед на № З-РД-525/05.10.2020 г., на началника на 

Централно военно окръжие за постигнати отлични резултати при 

изпълнение на функционалните си задължения, доказани 

професионални и личностни качества и по повод прекратяване на 

трудовото правоотношение, цивилен служител Христо Георгиев 

Щерев – експерт в офис за военен отчет в общини при Военно 

окръжие II степен – Хасково е награден с предметна награда 

“Юбилеен плакет на Централно военно окръжие”. На 16.10.2020 

г., началникът на Военно окръжие II степен – Хасково 

подполковник Петър Петков в тържествена обстановка връчи на 

г-н Щерев наградата и му благодари от свое име и от името на 

целия личен състав за дългогодишната безупречна работа.  
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