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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

  Брой 2/ 2019 г. 

Национални и регионални празници, важни събития и годишнини  

Електронно издание на Централно военно окръжие 

Бургас 

На 6-ти февруари 2019 г. по повод честването на 141-та 

годишнина от освобождението на град Бургас, 

военнослужещи от гарнизона участваха в ритуал по 

тържествено вдигане на националното знаме. На ритуала, 

проведен на площад „Атанас Сиреков”, пред сградата на 

община Бургас присъстваха представители на държавната и 

местната власт, граждани и гости на града. В мероприятието 

взе участие и представител на Военно окръжие - Бургас 

майор Йордан Йорданов – заместник-началник на военното 

окръжие. 
 

Русе 

На 20 февруари 2019 г. в Русе бе тържествено обелязана 141

-годишнина от освобождението на града от османско 

владичество. По утвърдена традиция, сутринта в 

катедралния храм „Св. Троица”, Н. В. Пр. Русенският 

митрополит Наум отслужи панихида за загиналите за 

свободата на Отечеството ни. Честванията продължиха в 

Пантеона на Възрожденците, където се състоя тържествена 

възпоменателна церемония. Митрополит Наум отслужи 

благодарствен молебен и произнесе слово: 

  „…В този паметен ден нека сведем глави пред всички войни, пожертвали живота си за 

свободата и независимостта на нашата Родина! Като си спомним саможертвата на хилядите 

загинали герои, с която бе придобита дългоочакваната 

свобода, нека пазим този дар, и нека всеки, на своето място 

в съвременното ни общество, има отговорността да 

спомага Отечеството ни да бъде силно, проспериращо и 

независимо!…”. 

 В памет на загиналите за свободата на България, венци и 

цветя пред Вечния огън поднесоха заместник-началникът на 

Военно окръжие – Русе майор Васил Петров, заместник 

областният управител на област Русе Валентин Колев, 

кметът на община Русе Пламен Стоилов, генералният 

консул на Руската федерация в Русе г-н Андрей Громов и 

още много представители на местната власт, образованието, институции, общественици, граждани. 
 

Силистра 

На 18-ти февруари 2019 г. се навършиха 146 години от обесването на Васил Левски. Личният 

състав на Военно окръжие II степен - Силистра взе участие във възпоменателната проява, 

организирана от дирекция „Хуманитарни дейности” – Община Силистра, Общински клуб „Христо 

Ботйов” и Общински комитет „Васил Левски”. На почетен караул 
Продължава на стр. 2 
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Военни окръжия 

пред паметника на Васил Левски бяха ученици от клуб 

„Млади възрожденци - Таньо Войвода” при „Н. Й. 

Вапцаров”.  

Венци и цветя в знак на почит поднесоха кметът на община 

Силистра д-р Юлиян Найденов, Доростолският митрополит 

Амвросий, председателят на Общински съвет Силистра, 

областният управител г-н Ивелин Статев, представители на 

политически партии, общински съветници, кметският екип, 

членове на Общински комитет „Васил Левски” и Общински 

клуб „Христо Ботйов”, представители на Съюза на 

офицерите и сержантите от запаса, представителни групи от 

училища в Силистра, обществени организации, сдружения, и гражданството на Силистра. 
 

Ловеч 

Личният състав на Военно окръжие II степен - Ловеч взе участие в гражданско поклонение пред 

паметника на Васил Левски на 18 февруари в Ловеч за отбелязване на 146 години от гибелта му. 

Присъстваха народни представители от Ловешкия район, госпожа Ваня Събчева - областен 

управител, военнослужещи от Плевен, Ловеч и Троян, ученици, граждани и гости. Слова за 

Апостола на свободата изнесоха г-жа Корнелия Маринова - кмет на община Ловеч и Негово 

Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил. След гражданското поклонение и 

военен ритуал присъстващите поднесоха венци и цветя в знак на признателност. 

Продължава от стр. 1 

Участие в оперативен сбор на командира на ВМС на Република България 

Варна 

На 27 и 28 февруари 2019 година се проведе оперативния сбор 

на командира на Военноморските сили контраадмирал Митко 

Петев. На сбора присъстваха заместник-началникът на 

отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, началникът на ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров” флотилен адмирал проф. д.в.н Боян 

Медникаров, областният 

управител на област Варна 

г-н Стоян Пасев и 

заместник-кметът на 

община Варна г-н Коста Базитов. В оперативния сбор от Военно 

окръжие I степен-Варна взе участие подполковник Людмил 

Маринов - заместник-началник на Военно окръжие I степен - 

Варна, той и началник на сектор ВОКНА. Основен акцент на 

оперативния сбор бяха представените доклади и презентации от 

заместник-началникът на отбраната, заместник-командира на 

ВМС, началника на Щаба на ВМС, представители на Щаба на 

отбраната, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и началници на отдели в Щаба на ВМС. 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 

Кюстендил 

Подготовка на  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, се провежда съгласно 

изготвеният график за провеждането на занятията през учебната 2018/2019 година. Занятията се 

провеждат в присъствието на класните ръководители, с използване на мултимедия за 

презентиране . 
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Спортно-възстановителни мероприятия 

Взаимодействие с органите на централната и местната власт 

Продължава на стр. 4 

Сбор на началника на Централно военно окръжие 

От 26 до 28 февруари 2019 г. във ВПД “Рибарица” 

се проведе командирски сбор на началника на 

Централно военно окръжие с началниците на 

отделения/сектори в Централно военно окръжие, 

началниците на военни окръжия, председателите 

на комисии за извършване на годишна проверка на 

регистратури за класифицирана информация и 

завеждащи регистратури за класифицирана 

информация. Темата на сбора беше: „Тенденции и 

предизвикателства при организационното 

изграждане и развитие на въоръжените сили в 

условията на динамично променяща се среда на 

сигурност и реалностите, свързани с 

комплектуването на въоръжените сили на Република България”.  

Във встъпителното си слово полковник Георги Петков подчерта следното: “В началото сме на една 

изпълнена с много събития година, която за нас, можем да кажем, ще бъде напрегната, особено с 

провеждане Прегледа на отбраната, изготвянето на нови планове от военните окръжия за 

комплектуване на военновременните формирования и структури със запас и започналата 

национална комуникационно-информационна кампания „Бъди войник”. Преминахме през редица 

трудности, останаха и нерешени проблеми, но 

полагаме всички усилия да отговорим на 

предизвикателствата, пред които сме изправени 

през 2019 година.”  

Участниците в сбора в хода на брифингите, 

дискусиите и практическите занятия допринесоха 

със своите аргументирани предложения, за 

подобряване на нашата дейност през 2019 г. 

Личният състав на Централно военно окръжие е 

убеден, че това ще изисква от нас не само повече 

усилия, но и повече отговорност и дисциплина за 

изпълнение на предстоящите задачи. 

Шумен 

Експертите от офисите за военен отчет, специалистите 

по ОМП и дежурните по ОбСС от общините Велики 

Преслав, Нови пазар, Смядово и Никола Козлево, ще 

четат през 2019 година вестник „Българска армия” и 

списание „Военен журнал”. Годишният абонамент за 

военните печатни издания на общинските 

администрации е по инициатива на ръководството на 

Военно окръжие – Шумен и е резултат от доброто 

взаимодействие в съвместната работа.  

Изданията ще се съхраняват в стаите на дежурните по 

ОбСС, така допълнително ще се популяризира военната 

професия сред гражданите в четирите общини.  
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Припомняме, че на 14 февруари 1892 г. (преди 127 години) излиза първият брой на в. „Военни 

известия”, първообразът на вестник „Българска армия”, а списание „Военен журнал” е първото 

военно теоретично списание в България, списвано от 1888 г. 

Граждани и гости на град Шумен ще се информират за 

обявите за работа във въоръжените сили и за мероприятията 

по кампанията „Бъди войник" от официален билборд на 

Военно окръжие – Шумен, който е разположен на 

пешеходната алея в централната градска част. Община 

Шумен предостави на окръжието информационното табло за 

безвъзмездно ползване. С усилията на младши серж. Райнов 

таблото бе възстановено и бяха поставени обявите за 

актуалните конкурси за военнослужещи. 
 

Плевен 

На 20 февруари 2019 г. началникът на Военно окръжие - Плевен полковник Иван Иванов, проведе 

работна среща с госпожа Татяна Божинова – заместник-областен управител на област Плевен, 

отговарящ за образованието, културата и социалните дейности в областта. На домакините от 

областна администрация – Плевен гостуваха още майор Анета Илиева – заместник-началник на 

Военно окръжие – Плевен и госпожа Албена Тотева – началник на „Регионално управление на 

образованието“ – Плевен. 

Полковник Иван Иванов разясни целите на започналата 

национална комуникационно-информационна кампания „Бъди 

войник“, като предложи да бъде организирана среща с 

ръководствата и випускниците на средните училища, на която 

да бъдат привлечени кандидати за военна служба, които да се 

запознаят предварително с условията за кандидатстване, 

социалния статут на военнослужещия, както и с възможностите 

за личностно и професионално развитие във Въоръжените сили 

на Република България. Беше дискутирана идеята, по време на 

час на класа в средните училища, класните ръководители да 

съдействат за ефективността на кампанията „Бъди войник“, 

посредством прожектиране на видеоклипове за видовете 

въоръжени сили, които да са с патриотичен характер. Тази идея 

беше радушно приета от госпожа Божинова и госпожа Тотева, 

които поеха ангажимент, освен да организират срещи с 

кметовете на общини и малки населени места, но и да 

информират чрез ръководствата на училищата, всички випускници от средните училища в областта 

като целева група, за която е предназначена, кампанията. 

Майор Анета Илиева запозна присъстващите със същността и целите на кампанията, графика за 

концертите на Националната гвардейска част, които ще се проведат в 29 града на страната, както и с 

другите изяви. Срещата завърши с представяне на Фейсбук-страницата на кампанията „Бъди 

войник“ и безплатния телефон за цялата страна - 0700 20 407, на който всеки български гражданин 

може да получи информация, относно кандидатстване за обучение и работа в Българската армия.  

Продължава на стр. 5 

Продължава от стр. 3 

Ловеч 

На 22 февруари 2019 г. се проведе Областната отчетна конференция на Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва - Ловеч. Гости на конференцията бяха генерал-майор (о.з.) Васил 

Върбанов - заместник-председател на Централния съвет на СОСЗР, кметът на община Ловеч, 

госпожа Корнелия Маринова, заместник-областният управител г-н Илиян Тодоров, началникът на 

Взаимодействие с неправителствените организации в областта на сигурността 

и отбраната 
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Набиране на кандидати за военна служба и обучение в курсове по 

начална и/или специална военна подготовка 

Военно окръжие II степен-Ловеч - подполковник Борислав 

Иванчев, началникът на в.ф.24480-Ловеч - подполковник Теодоси 

Томанов. На конференцията бе приет и обсъден отчетния доклад 

за работата на организацията за перода 2018/2019 година, 

представен от председателя на УС на СОСЗР- област Ловеч, 

бригаден генерал (о.з.) Христо Тихинов. Делагатите и гостите 

бяха поздравени от кмета на 

община Ловеч, г-жа Корнелия 

Маринова. Подполковник 

Борислав Иванчев в свое 

изказване пред конференцията разгледа съвместната работа през 

годината и запозна участниците с националната комуникационно-

информационна кампания “Бъди войник”, която ще се проведе в 

Ловеч на 28 март. 

За приноса му във военно-патриотичното и родолюбиво 

възпитание и по случай неговия 97-ми рожден ден председателят 

на Областния съвет, бригаден генерал (о.з.) Христо Тихинов 

награди ветерана – сержант (о.з.) Стойко Велев. 
 

Пловдив 

На 20 февруари 2019 г. в гр. Пловдив се проведе отчетно-изборна 

конференция на Областния управителен съвет на Съюза на 

ветераните от войните на България. Официален гост на 

конференцията беше заместник- началникът на Военно окръжие І 

степен - Пловдив подполковник Красимир Петов. 

На конференцията за председател на Областния управителен 

съвет беше преизбран майор (о.з.) Атанас Хаджиев - експерт в 

офис за водене на военен отчет в община Асеновград във Военно 

окръжие - Пловдив.  

Продължава от стр. 4 

Добрич 

На 19 февруари 2019 г. майор Генади Генов – заместник-началник, той и началник 

на сектор на Военно окръжие ІІ степен - Добрич и цивилен служител Гинка 

Иванова – експерт в сектор ВОКНА взеха участие в съвещание с кметовете и 

кметските наместници от община Добричка за разясняване същността и целите на 

националната комуникационно-информационна кампания „Бъди войник“ и 

мероприятията в гр. Добрич. Присъстващите получиха обяви и бяха запознати с 

организираните през 2019 г. курсове по начална и/или специална военна подготовка 

за български граждани отговарящи на изискванията на чл. 59 от ЗРВСРБ.  
 

На 22 и 25 февруари 2019 г. майор Генади Генов 

– заместник-началник, той и началник на сектор 

на Военно окръжие ІІ степен-Добрич и цивилен служител Гинка 

Иванова – експерт в сектор ВОКНА проведоха срещи-

презентации със студенти от Колеж Добрич към Шуменски 

университет „Константин Преславски“. Студентите бяха 

запознати с организираните през 2019 г. курсове по начална и 

специална военна подготовка за български граждани отговарящи 

на изискванията на чл. 59 от ЗРВСРБ. Разяснени им бяха 

изискванията, условията и реда за включване в курсовете и бяха 

раздадени обяви. 
Продължава на стр. 6 
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Продължава на стр. 7 

Плевен 

На 20 февруари 2019 г. майор Анета Илиева – 

заместник-началник на Военно окръжие - Плевен, 

проведе работна среща с ръководствата на 

средните училища от област Плевен, за разясняване 

целите на националната информационна кампания 

„Бъди войник“. Срещата беше организирана от 

госпожа Албена Тотева – началник на „Регионално 

управление на образованието“ – Плевен и се 

проведе с нейно участие.  

Майор Илиева разясни на присъстващите, че 

започналата национална комуникационно-информационна кампания „Бъди войник“, целѝ 

популяризиране на военната професия като обществено значима и с престиж в обществото, за 

утвърждаване позитивния образ на Българската армия, която предоставя на българските граждани 

възможности за дългосрочна професионална реализация. 

Беше предложено на ръководствата на училищата, да бъде организирана среща с випускниците им, 

като целева група за която е предназначена кампанията, и на която да бъдат привлечени кандидати 

за военна служба, като се запознаят предварително с условията за кандидатстване, социалния статут 

на военнослужещия, както и с възможностите за личностно и професионално развитие във 

Въоръжените сили на Република България. 

Майор Анета Илиева запозна присъстващите със същността на кампанията, датите, на които в 

определени градове в страната ще има концерти на Национална гвардейска част, статичен показ на 

въоръжение и техника, съпроводено от информационна борса с обособени щандове, на които ще 

бъдат предоставяни рекламни материали.  

Заместник-началникът на окръжието информира за излъчващите се рекламни клипове по БНТ, БТВ, 

Нова телевизия, България ON AIR, телевизия Европа, Канал 3, рекламни аудио спотове по БНР, 

Дарик радио, радио Фокус и радио Плевен.  

Срещата завърши с представяне на Фейсбук страницата на кампанията „Бъди войник“ и безплатния 

телефон за цялата страна - 0700 20 407, на който всеки български гражданин може да получи 

информация относно кандидатстване за обучение и работа в Българската армия.  

Продължава от стр. 5 

Кандидат-курсантска и кандидат-студентска кампания 

Сливен 

На 8 и 9 февруари 2019 г. в 

административната сграда на 

Военно окръжие ІІ степен - 

Сливен, бяха организирани и се 

проведоха изнесени изпити с 

кандидатите за обучение за 

курсанти и студенти в НВУ 

„Васил Левски” – Велико 

Търново, за учебната 2019/2020 г. 

В резултат на рекламно-информационна дейност на служителите 

от Военно окръжие - Сливен сред випускниците на средните училища в област Сливен, на 

общообразователния тест се явиха 24 средношколци, а на теста по чужд език – 21. 
 

Ловеч  

На 21, 22, 25 и 26 февруари в 12 средни училища от област Ловеч се проведоха срещи на 

военнослужещи от факултет “Авиационен”- Долна Митрополия с учениците от 11 и 12 клас за 
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Военни окръжия 
Продължава от стр. 6 

представяне на кандидат-курсантската и кандидат-студентската кампания на НВУ “Васил Левски”-

В. Търново за учебната 2019/2020 година. Военно окръжие II степен - Ловеч изготви график и 

организира срещите за информационната кампания на НВУ. 
 

Кюстендил 
На 18 и 19 февруари 2019 г. представители от НВУ “Васил Левски” – гр. Велико Търново посетиха 

училища от област Кюстендил, с цел представяне на кампанията за прием на курсанти и студенти 

през учебната 2019/2020 година. 
 

Враца 

В изпълнение на писмо на началника на НВУ „Васил Левски” 

гр. Велико Търново и утвърден график, служителите от 

военното окръжие съвместно с представители на НВУ „Васил 

Левски” проведоха презентации с випускниците от 8 (осем) 

средни училища на територията на гр. Враца, 2 (две) средни 

училища на територията на гр. Бяла Слатина и 2 (две) средни 

училища на територията на гр. Мездра, на които беше 

разяснена възможността за прием и обучение в НВУ „Васил 

Левски” по военни 

специализации и 

цивилни специалности за учебната 2019/2020 г. 
 

Бургас 

На 27 и 28 февруари 2019 г. в брифинг-залата на Военно 

окръжие - Бургас се проведоха общообразователният изпит 

и тестът по английски език от НВУ „Васил Левски” Велико 

Търново. Резултатите от тестовете ще бъдат публикувани в 

интернет страницата на Военния университет. 

Бургас 

На 8 февруари 2019 г. във Военно окръжие - Бургас беше 

проведен семинар на началника на военното окръжие с 

координаторите по социална адаптация от военните 

формирования в зоната за отговорност на тема: 

„Осъществяване на дейността по социална адаптация на 

военнослужещите освобождавани от военна служба през 

2019 г.”. Гости на семинара бяха: Нели Христова-

Костадинова - и Стойка Григорова – кариерни консултанти 

към Кариерен център – Бургас на Агенцията по заетоста в 

гр. Бургас. 
 
 

За времето от 25 февруари до 1 март 2019 г. в град София, цивилен служител Марияна Стефанова 

Димитрова – завеждащ регистратура за класифицирана информация на военното окръжие участва в 

курс за функционално обучение по защита на класифицираната информация за служители от 

регистратурата за класифицирана информация. 

 

Кюстендил 

В периода 26-28 февруари 2019 г. цивилни служители Недялка Стефанова Христова и Александър 

Михайлов Милев посетиха ВПК „Рибарица” и участваха в семинар във връзка с извършване на 

годишна проверка на регистратурата за класифицирана информация. 

Обучения, семинари и стажове 
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Военни окръжия 

Добрич 

На 15 февруари 2019 г. във Военно окръжие II степен-Добрич се 

проведе групова информационна беседа с трима военнослужещи 

от окръжието. 

На 21 февруари 2019 г. цивилен служител Красимир Христов – 

консултант по адаптация във военното окръжие участва в 

организирана групова информационна беседа с военнослужещите 

от военно формирование 44320 – Сенокос. Участваха тридесет и 

шест военнослужещи.  Освен за правата, условията и реда за 

участие в дейностите по адаптация при освобождаване от военна 

служба, военнослужещите бяха информирани и за организацията по приемане на служба в 

доброволния резерв на освободени от военна служба български граждани без провеждане на 

конкурс, съгласно чл 4 а и чл. 4 б от Правилника за прилагане на ЗРВСРБ. 
 

Ямбол 

През месец февруари 2019 г. Военно окръжие ІІ степен - Ямбол 

съвместно с военнослужещите от гарнизон Ямбол, проведоха 

групови информационни беседи с военнослужещите за 

условията и реда за адаптация при освобождаване от военна 

служба за осигуряване на успешен преход в цивилната сфера, 

съгласно чл. 32 от Наредба № Н-29/12.11.2010 г. На срещите те 

бяха запознати от майор Иван Бъчваров – заместник-началник 

на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, той и началник на сектор и координатор по социална 

адаптация на военното окръжие и цивилен служител Нели Симеонова – консултант по социална 

адаптация на военното окръжие с „Права, условия и ред за участие в дейностите за адаптация при 

освобождаване от военна служба”. Николай Занев – главен експерт в отдел „Посреднически 

услуги” към Бюро по труда – Ямбол запозна присъстващите с услугите, предоставяни от Агенцията 

по заетостта, насочени към съдействие за устройване на работа и подпомагане осигуряването на 

трудова заетост на освободените военнослужещи чрез наемане от работодател. 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 

Социална адаптация на освободените от военна служба 

Добрич 

Със заповед на министъра на отбраната № КВ-65/05.02.2019 г. 

капитан Пламен Петров беше приет на военна служба и назначен 

на длъжност „Младши експерт ІІІ степен” в сектор ВОКНА на 

Военно окръжие II степен-Добрич. На 18 февруари 2019 г. същият 

беше посрещнат от началника окръжието – капитан ІІ ранг Бисер 

Бонев и встъпи в изпълнение на функционалните си задължения. 
 

Шумен 

Поради приемане на военна 

служба на 15 февруари, 

резервистът капитан Пламен Петров беше освободен от длъжност 

във ВО – Шумен и служба в доброволния резерв. Капитан Петров 

продължава професионалното си развитие на длъжност във ВО – 

Добрич. Колективът на ВО – Шумен изпрати своя колега, с 

пожелания за много професионални и лични успехи занапред. За 

проявеният професионализъм и всеотдайност, капитан Петров 

получи благодарствено писмо.  


