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   Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                           Брой 03/ 2020г. 
  

 
 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА РАБОТИМ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И 

ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

През последните месеци, нашето общество се изправи пред ново предизвикателство-

епидемия от вирус, наречен „COVID-19”. Епидемията доведе до ред, непознати за нашето 

поколение проблеми - социални, здравни, икономически и др. Епидемичната обстановка 

постави на изпитание всички сектори на обществената сфера, създаде страх и несигурност 

не само у нас, но и в много други държави. Към момента около 3 милиарда души по света са 

променили своя начин на живот, за да спазят необходимата карантина. Смъртните случаи 

във високо развити в икономическо и социално отношение държави бележат непознат в 

последните няколко десетилетия ръст. Опасността от още по-голямо увеличение на 

смъртността доведе до пренастройка на функционирането на много държавни институции, 

бизнес структури и различни организации, не само по света но и у нас. 

В такива кризисни ситуации на преден план ясно се очертава ролята на структурите, 

осигуряващи националната сигурност, гръбнакът на които са въоръжените сили. Заедно с 

полицаите, лекарите, енергетиците, пожарникарите и много други граждани, служителите от 

Министерството на отбраната продължават да изпълняват своите служебни задължения в 

условията на пряка опасност за тяхното и на близките им здраве. Това е в съответствие с 

една от основните мисии на въоръжените сили „Принос към националната сигурност в 

мирно време“, включваща хуманитарна помощ, лечение на заболели, участие в опазването 

на обществения ред и много други. В тези условия е съвсем естествено началникът на 

кризисния щаб за борба с епидемията да е военнослужещ, а Военномедицинска академия да 

се превърне в основен фактор за превенция и лечение на заболели граждани. 

В тези трудни условия Централно военно окръжие и военните окръжия продължават 

да изпълняват поставените им задачи, като осигуряват процеса на приемане на кандидати за 

военнослужещи във въоръжените сили, осигуряват подкрепа на граждани в затруднено 

положение, предоставят необходимата информация и логистична подкрепа. Например за 

периода 01.03.2020 г. – 23.03.2020 г., бяха обявени три заповеди на министъра на отбраната, 

относно прием на кандидати за нуждите на Военноморските сили, Сухопътните войски и 

Съвместното командване на силите. В изпълнение на тези заповеди започнаха медицински 

прегледи на кандидатите за военнослужещи, които за съжаление бяха спрени и отложени до 

края на въведеното извънредно положение.  

Централно военно окръжие продължи да поддържа и доразвива своите връзки с 

гражданите, които се осъществяваха по телефона и Интернет. На националния телефон 

070020407 бяха приети много обаждания съдържащи въпроси, свързани с условията и 

начина за кандидатстване за военна служба, промени във възрастта за кандидатстване и др.  

Централно военно окръжие и военните окръжия продължават да подпомагат 

гражданите, които желаят да продължат своето развитие в областта на военната кариера. 

Работа в условията на извънредно положение  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Службата във въоръжените сили на Република България, независимо като военнослужещ 

или цивилен служител, е въпрос на чест, призвание и отговорност за всеки гражданин. 

Подборът за военнослужещи се извършва по установени правила и обективни критерии, 

така че да се определят хора с необходимата образователно-квалификационна степен, опит, 

качества и мотивация за служба във въоръжените сили на Република България. В 

потвърждение на написаното е и факта, че със заповед № КВ-132/25.03.2020 г. на министъра 

на отбраната, цивилен служител Десислава Петрова Павлова беше приета на военна служба 

като й беше присвоено първо офицерско звание „лейтенант”. Със същата заповед лейтенант 

Павлова беше назначена на длъжност „Администратор I степен” в отделение „Логистично 

осигуряване” на Централно военно окръжие. 

Централно военно окръжие и военните окръжия продължават да подпомагат 

военнослужещите на които предстои скорошно освобождаване от военна служба, с цел по-

плавно и успешно адаптиране към предстоящия им цивилен живот. В съответствие с 

Наредба № Н-29/12.11.2010 г., относно условията и реда за адаптация на военнослужещите 

от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия, при освобождаване от военна служба, през месец март 

2020 г. експерти от военните окръжия проведоха групови информационни беседи с 

военнослужещи, които ще бъдат освободени от военна служба до края на 2020 г. По време 

на информационните беседи бяха разисквани теми, свързани с нормативната уредба в 

областта на социалната адаптация, същността на дейностите по адаптация, функциите и 

задачите на координаторите и консултантите по адаптация, източниците на информация за 

свободни работни места, тенденциите в развитието на пазара на труда, условията за 

започване на   собствен бизнес и др. За съжаление, беседите, планирани за края на месец 

март не бяха проведени лице в лице, а бяха отложени, като комуникацията продължи по 

Интернет и по телефона. През месец март 2020 г. пет военнослужещи, на които предстои 

освобождаване от военна служба успешно завършиха квалификационни курсове. Същите 

представиха необходимите разходооправдателни документи, след което бяха изплатени 

полагащите им се финансови средства. 

Продължава националната информационна кампания „Бъди войник“ и се провеждат 

изискващите се за нея срещи с гражданите. В изпълнение на заповедта на министъра на 

здравеопазването, относно работа в условията на карантина, тези срещи се осъществяват с 

използване на Интернет платформи. Поддържа се постоянна връзка с органите на 

централната и местна власти, така че да се гарантира безопасността на населението. 

Военнослужещите и цивилните служители продължават активно да участват в 

информационни мероприятия по опазване здравето на хората, създаване на безопасни 

условия на труд и др. 

В заключение може да обобщим, че епидемията и въведеното извънредно положение  

по никакъв начин не се отразяват на изпълнението на задачите, поставени пред 

Централно военно окръжие и военните окръжия. Затрудненията, предизвикани от 

извънредното положение се компенсират с увеличени усилия от страна на военнослужещите 

и цивилните служители, които са на своите работни места и изпълняват дълга си към 

обществото. 

Всички ние искаме да Ви уверим, че продължаваме да работим за Вас. Също така 

искаме да Ви благодарим за Вашата подкрепа към нашата работа. Вие можете да сте 

сигурни, че можете да разчитате на нас и заедно да преминем през всички 

предизвикателства, наложени ни от безпрецедентното извънредно положение. 
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Варна 

На 02.03.2020 г.,в гр. Провадия се проведе 

тържествена заря-проверка по случаи Националния 

празник на Република България − 3-ти март и 142 

години от Освобождението на страната ни от турско 

робство. По покана на кмета на община Провадия 

д.т.н. инж. Жоро Илчев, в тържествената заря-

проверка взе участие началника на Военно окръжие І 

степен – Варна, капитан  І ранг Светослав Попов. 

 

Русе 

На 03.03.2020 г., в гр. Русе се проведе честване по случай 142 години от 

Освобождението на България. Жителите и гостите на 

Русе имаха възможността да видят парад на 

специализирана техника на институциите по 

сигурността в града. Шествие на русенски ученици, 

предвождано от Общинския духов оркестър, понесе 80-

метров национален трибагреник от площад “Батенберг” 

до Съдебната палата. В празничните мероприятия 

участваха кметът на община Русе Пенчо Милков, 

областният управител на област Русе Галин Григоров, председателят на Общински съвет-

Русе Иво Пазарджиев началникът и заместник-началникът на Военно окръжие І степен – 

Русе полковник Цанко Недев и подполковник Васил Петров, началникът на гарнизон – Русе 

подполковник Павлин Илиев, генералния консул на Руската Федерация в Русе Андрей 

Громов, делегация от община Гюргево, Румъния, народни представители, общински 

съветници, представители на държавната и местна власт, граждани и гости на Русе. 

„На 3 март, преди 142 години, в Сан Стефано окончателно беше поставен края на 5 века 

мъки, теглила и унижение за българския народ! Това бяха 500 години, изпълнени със 

страдание, кръв и сълзи, но и период, в който дълбоко в душата си нашите предци знаеха, 

очакваха и правеха всичко възможно да видят своето утре свободно! Те не бяха безучастни 

към съдбата, а напротив съхраниха вяра и дух, не преклониха глава и не спряха да се 

бунтуват! Свободата ни е платена с кръвта на десетки хиляди смели хора. Те бяха 

достойни и честни българи, за който възраждането на държавността беше най-висша 

цел! Каквото и да се каже днес за техния патриотизъм, то никога няма да бъде 

достатъчно! Длъжни сме да помним завета на тези знайни и незнайни герои, дали живота 

си, за да ни има нас! Длъжни сме да продължим тяхното дело, да пазим паметта им и 

славната история на България! Длъжни сме да бъдем достойни за свободата, която ни 

завещаха, да бъдем единни, независимо от изпитанията, за да можем да преодолеем всяко 

предизвикателство, така както нашите предци успяха!“ С тези думи областият управител 

Галин Григоров откри тържествената церемония в чест на националния празник и отдалите 

живота си за Освобождението на България, която се състоя пред паметника на Свободата в 

центъра на града. 

Заупокойна молитва и тържествен молебен отслужи Негово Високопреосвещенство 

Русенски митрополит Наум. Поднесени бяха венци и цветя в памет на загиналите герои. В 

чест на светлата дата беше строена почетна рота от Русенския гарнизон. Общинският духов 

оркестър свири празнични маршове. За празничното настроение на русенци и гостите на 

Важни събития и годишнини  
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града се погрижи Фолклорният танцов театър “Найден Киров”. 

 

 

Бяла 

В навечерието на 3-ти март 2020 г. признателното 

население на град Бяла, област Русе чества 143 години от 

освобождението на града и 142 години от Освобождението 

на България. Община Бяла организира редица тържества за 

отдаване почит на загиналите. По традиция те започнаха 

още на 2-ри март с конкурс за детска рисунка „Деца рисуват 

свободата”. „Свободата е право, тя е отговорност и трябва 

освен да я извоюваме, да можем да я носим с достойнство” 

– беше мотото на конкурса, а всяка рисунка излъчваше 

родолюбие и патриотизъм. По-късно през деня учениците от началните училища, 

придружени от кмета на община Бяла, Димитър Славов и президента на Република България 

2012–2017 г. Росен Плевнелиев, посетиха историческия музей в града, посветен на Руско-

турската освободителна война и поднесоха цветя на гроба на баронеса Юлия Вревская, 

жертвала живота си за свободата на България. По традиция, тържествата в чест на 3-ти март 

завършиха на пл. „Екзарх Йосиф І” с тържествена заря-проверка с участието на Национален 

военен университет „Васил Левски”, В. Търново. Гости на официалната церемония бяха още 

началникът и заместник-началникът на Военно окръжие І степен – Русе полковник Цанко 

Недев и подполковник Васил Петров, генералният консул на Руската Федерация в Русе 

Андрей Громов,  народни представители, общински съветници, кметове на общини. 

 

Плевен 

На 03.03.2020 г., в гр. Плевен с военен ритуал по 

посрещане и издигане на знамето на България пред 

Параклис - мавзолея „Св. Георги Победоносец“ на 

площад „Възраждане“, започнаха тържествата за 

националния празник. Сред дошлите да празнуват 142 

години свободна България бяха стотици плевенчани, 

депутати от Плевенски избирателен район, общински 

съветници, областният управител Мирослав Петров, 

кметът Георг Спартански. В ритуала взеха участие и 

бригаден генерал Юлиян Радойски – началник на 

Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски”-Д. Митрополия, полковник Иван Иванов – 

началник на Военно окръжие I степен – Плевен, полковник Петър Банков началник на 

военно формирование 52090 – Д. Митрополия, както и военнослужещи от формированията 

дислоцирани в гарнизон Плевен. Тук бяха и младите възрожденци на НУ „Христо Ботев“ – 

Плевен, гвардейският отряд на ОУ „Д-р Петър Берон“ и гвардейският оркестър на СУ „Иван 

Вазов“ – Плевен. 

Панихида за загиналите за освобождението на България отслужи митрополит Игнатий в 

съслужение с плевенски свещеници. Слова по повод Трети март произнесоха кметът Георг 

Спартански и областният управител Мирослав Петров. Ритуалът завърши с едноминутно 

мълчание в памет на загиналите за свободата на България. Поднесени бяха венци и цветя. 
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Ямбол 

На 03.03.2020 г., в гр. Ямбол се проведе тържествена 

церемония по повод националния празник на Република 

България. В церемонията по издигане на националния флаг 

участваха представителни блокове от ямболски военни 

формирования, подполковник Валери Христов-началник на 

Военноокръжие ІІ степен – Ямбол, представители на местната 

власт, патриотични организации и граждани. Честването 

продължи с тържествено шествие до мястото на поклонение пред паметта на героите – 

паметника на Георги Дражев и на загиналите във войните ямболци, където обяха поднесении 

венци и цветя на признателност. 

 

Варна 

На 03.03.2020 г., в гр. Дългопол се проведе 

честване по случай 142 години от Освобождението на 

страната ни от турско робство. По покана на кмета на 

община Дългопол г-н Георги Георгиев, в честването взе 

участие и началника на Военно окръжие І степен – 

Варна, капитан І ранг Светослав Попов. 

 

Ловеч 

 На 03.03.2020 г., в гр. Ловеч се проведе тържествена церемония и военен ритуал на 

хълма Стратеш, където са паметниците на падналите за 

свободата на България войни. Във военния ритуал 

участваха почетен строй от Единен център за военна 

подготовка – Плевен и Общински духов оркестър. На 

тържествата присъстваха народни представители, 

общински съветници, представители на партии и 

граждански организации. Сред официалните лица беше 

и подполковник Красимир Костов-началник на Военно 

окръжие II степен Ловеч. 
 

 

 

 

Шумен 

По време на извънредно положение поради COVID-19, макар и по телефона, служители 

на Военно окръжие II степен – Шумен продължават да се грижат за ветераните от Втората 

световна война, които живеят в област Шумен. Два пъти 

седмично се провеждат телефонни разговори с 11-те 

ветерани или лицата, които се грижат за тях. При 

възникване на техни нужди и желания, се оказва 

съдействие. На всеки ветеран е предоставен телефонния 

номер на общинските служби за доставка на храна и 

лекарства за възрастни, самотни и болни. Ветераните, 

живеещи в селата Стан, Златна нива и Маломир, се радват 

и на грижите на кметовете на съответните населени места. Съвместно с Областният 

управител, Областният съвет на Съюза на ветераните от войните на България и Областният 

съвет на БЧК, ветераните ще бъдат зарадвани за предстоящия Великден. Своя изненада 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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приготвят и децата от танцувална формация WOW.  

 

 На 05.03.2020 г., по инициатива на Военно окръжие II степен – Шумен, военният 

паметник в с. Върбак (община Хитрино, област Шумен) бе почистен и освежен. С помощта 

на специализирана фирма и служители от общинска администрация Хитрино, паметникът на 

загиналите във Втората световна война в с. Върбак възвърна своя облик. Допълнително 

служители от общинска администрация Хитрино отстраниха надвисналите клони и буйната 

растителност около него и почистиха тревните площи. След приключване на извънредното 

положение в Република България, породено от COVID-19, съвместната дейност между 

Военно окръжие II степен – Шумен и Община Хитрино ще продължи. Предстои паметникът 

да бъде импрегниран, а надписите му да бъдат възстановени от служители на Военното 

окръжие.   

Допълнително ще бъде монтирано осветление и ще бъдат освежени оградата и 

детските съоръжения, които са в непосредствена близост до паметника. По-голямата част от 

необходимите финансови средства за довършителните дейности по ремонта на военния 

паметник в с. Върбак са осигурени от Министерството на отбраната. През 2019 г. община 

Хитрино бе една от шестте общини от област Шумен, които кандидатстваха за 

допълнително финансиране от Министерството на отбраната и получиха средства за ремонт 

и възстановяване на военните паметници. Паметникът в с. Върбак е висок е 6 м и 10 см и е 

един от най-внушителните военни паметници в област Шумен. Построен е в памет на двама 

герои от Втората световна война.  

 

 

 

Ловеч 

На 02.03.2020 г., като експерт в офиси за военен отчет в общини Тетевен и Ябланица в 

сектор “ВОКНА” във Военно окръжие II степен Ловеч, беше назначен цивилен служител 

Тихомир Пламенов Павлов. 
 

 

Русе 

На 04.03.2020 г., началникът на Военно окръжие I  степен – Русе полковник  Цанко 

Недев връчи заповeд на началника на отбраната за повишаване в звание “подполковник” и 

назначаване на длъжност “Началник на военно окръжие II степен – Велико Търново” на 

майор  Веселин Тинков. В присъствието на подполковник Васил Петров – заместник 

началник на Военно окръжие I степен – Русе и пред военнослужещи и цивилни служители 

на Военно окръжие II степен – Велико Търново, полковник Недев връчи офицерските 

пагони и отправи пожелания за отговорна служба към подполковник Веселин Тинков.  
 

 

 
 

София   

За времето от 09.03.2020 г. до 13.03.2020 г., цивилен служител Илиана Манолова 

Илиева взе участие в курс на обучение за работа с Автоматизирана информационна система 

„Документооборот за класифицирана информация”, с продължителност пет дни в гр. София. 

 
 

Обучения, семинари и стажове 
 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  7  

 

 

През периода 01.03.2020 г. – 23.03.2020 г., бяха обявени и се кандидатстваше по 

три заповеди за Военноморските сили, Сухопътните войски и Съвместното командване 

на силите, като кандидатите се изпращаха на медицински прегледи. Поради усложнената 

обстановка и извънредно положение в страната, от 23.03.2020 г., същите бяха спрени за 

неопределено време.  

Централно военно окръжие и всички военни окръжия в страната работят, 

обслужвайки гражданите предимно по телефона. На националния телефон 070020407 

бяха приети много обаждания съдържащи въпроси, свързани с условията и начина за 

кандидатстване за военна служба, промени във възрастта за кандидатстване и др. 

 
 

 

 

Кюстендил 

До 13.03.2020 г., Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил продължи занятията с 

гражданите на Република България в 9-ти и 10-ти клас от средните училища през учебната 

2019/2020 година. Занятията се провеждаха по план-график в присъствието на класните 

ръководители с мултимедия за презентиране на лекциите. В резултат на обявеното 

извънредно положение в страната след 13.03.2020 г., занятията не бяха проведени по график, 

поради наложените извънредни мерки и прекратяване на учебния процес в класните стаи, с 

цел да се ограничи разпространението на COVID-19. Занятията се отложиха до 

прекратяването на извънредното положение в страната, без да бъдат отново планирани. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
 


	„На 3 март, преди 142 години, в Сан Стефано окончателно беше поставен края на 5 века мъки, теглила и унижение за българския народ! Това бяха 500 години, изпълнени със страдание, кръв и сълзи, но и период, в който дълбоко в душата си нашите предци знае...

