
 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  1  

 

   Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                           Брой 04/ 2020г. 

 
  

 
 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА РАБОТИМ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И 

ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Посрещнахме един от най-светите християнски празници в изолация, това беше един 

различен Великден, но ни направи единни, съпричастни и отново си казахме, дори и от 

разстояние, „Христос воскресе”!   

Oт военните окръжия в страната не губим вяра в доброто, защото нашата мисия е 

преди всичко да помагаме за градежа на общото благо, за развитие на обществото и на 

ближните. Военните структури и формирования са стожер на националната идентичност, на 

патриотизма и величието на нашия род, който е Благословен, кален в несгоди и трудни 

битки – на бойното поле и в житейските ситуации. 

Служещите в Централно военно окръжие, военните окръжия в страната и различните 

военни формирования, не падаме духом в този труден и кризисен за света период на 

пандемия причинена от коронавируса. Ние сме напълно съпричастни с всички засегнати 

хора от пандемията, не само в Република България, но съчувстваме на всички пострадали в 

световен мащаб. Споделяме вярата във възкресението, вярваме в доброто и че ще преборим 

„невидимия враг“ заедно.  

Военнослужещите в тези трудни времена са опора на нацията, тъй като нашето 

призвание е не само да служим на отечеството, но и да даваме пример с действията и 

поведението си. Днес войната не е физическа – тя е хуманна, тя засегна наши близки, 

роднини и родственици, хора, които обичаме и ценим. Сърцето на войника е твърдо за 

свобода и правда, но душата страда, войникът страда за хора отишли си от този свят без 

война, без насилие! Така се учим да ценим това, което приемахме за даденост и вярвахме, че 

ще притежаваме вечно, а именно свободата и здравето си. 

 Днес, ролята на военнослужещите е да пазят не само територията на страната, мира и 

спокойствието на гражданите, а да помагат на хора в нужда, със своя опит и рутина да 

съдействат да останем единни. 

Докато в съвременното общество продължава да се прокрадва  пандемията от 

„невидимия враг” COVID-19, който постави на изпитание „всички сектори” в обществената 

сфера и продължава да внася паника и страх в целия свят, нашата работа и мисли са с вас. 

Ние посвещаваме времето и работата си с цел, да сме в помощ на гражданите.  

В подобни кризисни ситуации изпъква ролята на военните структури и 

формирования за защита на цивилното население, службите за сигурност и опазване на 

обществения ред, държавните структури и ведомства. Това е показателен факт за ролята на 

тези структури в обществото и признателността към работата, която те извършват, да са в 

помощ на гражданите на Република България.    

 Работа в условията на извънредно положение   

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Въпреки създалата се ситуация около коронавируса, Централно военно окръжие и 

всички военни структури и формирования изпълняват в срок и с голяма отговорност 

служебните задължения. Това обаче няма да се отрази на бойния дух на военнослужещите, 

желанието за изпълнение на военния и граждански дълг – напротив, ние сме амбицирани и 

готови да помагаме на нуждаещи се хора, да обединим усилия срещу „невидимия враг“.  

В условия на пандемия, Централно военно окръжие и всички военни структури 

изпълняват безусловно своята мисия, цели и задачи – да гарантират сигурността на страната, 

военнослужещите да изпълняват своите ангажименти, да са в полза на обществото.  

Централно военно окръжие се отнася изключително сериозно към безопасността и 

здравето на своите военни и цивилни служители, в резултат на което са предприети мерки за 

предотвратяване на зараза от COVID-19. Осигурени са условия и предпоставки да се 

игнорира или сведе до минимум риска от заразяване, подхожда се отговорно и съвестно към 

осигуряване на работните места с необходимите материали за хигиена и безопасни условия 

на труд. Проведени са работни срещи с военнослужещите и цивилните служители, които са 

инструктирани с всички препоръки за работа по време на пандемия, съблюдават се 

указанията на Министерство на здравеопазването в Република България, препоръките на 

Световната здравна организация и разработения от нея през януари месец бюлетин за 

подготовка на работните места при пандемията на коронавирус през 2020 година.   

Централно Военно окръжие продължава традицията, дори и в тези трудни времена да 

помага на граждани, хора в затруднено положение или нуждаещи се цивилни с информация 

и логистична подкрепа.  

Централно военно окръжие обслужваше гражданите предимно по телефона и 

интернет. На постоянните телефонни линии се обаждат граждани, чиито въпроси са 

свързани основно с условията и начина за кандидатстване за военна служба и има ли 

промяна във възрастта за кандидатстване. 

Централно военно окръжие продължава да стимулира гражданите, които желаят да 

продължат своето развитие в областта на военната кариера. Работата във въоръжените сили 

на Република България е чест и дълг за всеки гражданин, призвание и отговорност. В тази 

връзка, създадохме онлайн анкетно допитване за граждани и сме готови да чуем нагласата 

на хората към военната служба. 

Общият брой на гражданите, попълнили националната анкета, публикувана на 

10.04.2020 г. е 151. От тях 66 броя са изявили желание,  представител на военно окръжие да 

влезе във връзка с тях и да им предостави подробна информация за вакантните длъжности в 

Българската армия, възможностите за служба в доброволния резерв, за обучение във 

висшите военни училища, както и в курсове по начална и специална военна подготовка. 

Най-голям брой участници попълнили анкетата са от градовете София, Бургас и Пловдив. 

От направеното до момента допитване и предварителен разчет на резултатите се 

забелязва плавна тенденция на засилване на интереса на гражданите към военната професия. 

От анализ на данните и разговор с интересуващите се беше установено, че по-голяма част от 

мотивите на кандидатите за военна служба, не са само материалните стимули (които са 

добри за социалната среда в Република България), а имат предимно сантиментален оттенък 

– престиж и родолюбие. Това показва, че военната професия, най-малкото не е загубила 

престижа си в годините на трансформация на българската армия и смяна на духовно-

моралния аспект на ценностната система на хората.  

Нещо повече, кампания "Бъди войник" се оказва добра инициатива на Министерство 

на отбраната на Република България, показа отговорност на хората и чувството за дълг към 

нашата родина, майка България. Основно участие и съдействие в този процес взеха всички 

военни окръжия, хората, които са пряко или непряко свързани с военната професия.  

На националния телефон: 070020407, бяха приети, много обаждания, съдържащи 
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въпроси, свързани с условията и начина за кандидатстване за военна служба, промени във 

възрастта за кандидатстване и др. През месец април са се обадили 22 граждани 

интересуващи се за условията и начина за кандидатстване за военна служба, необходимите 

документи, както и за промените в Закон за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, относно възрастта за приемане на военна служба. 

Всички военни окръжия в страната работят в условията на пандемия, с цел да 

обслужват гражданите и военнослужещите, военни и цивилни служители, които изпълняват 

своя дълг, цели и задачи. Продължава националната информационна кампания "Бъди 

войник",  провеждат се регламентирани срещи, съобразно указанията за работа при криза.  

Поддържа се постоянна връзка с органите на централната и местната власт, така че да 

се гарантира безопасността на населението, военни и цивилни служители активно участват в 

информационни мероприятия по опазване здравето на хората и създаване на безопасни 

условия на труд.  

Централно военно окръжие и всички военни окръжия, биха искали да изкажат, 

съболезнования на близките, на жертвите  на пандемията причинена от COVID-19.  
 

 

 

 

Шумен 

 

В навечерието на Великден 

ветераните от областта бяха зарадвани 

с картички, изработени от деца от 

танцова формация WOW – Шумен. 

Всеки ветеран получи лично 

Великденска картичка с рисунка и 

пожелание.  

Пакети с козунаци, дезинфектанти и 

предпазни маски за лице бяха дарени допълнително на ветераните от областния управител 

на област Шумен. Хранителните продукти бяха раздадени от служители на Военно окръжие 

– Шумен. 

 

На 27 април ветеранът майор д-р Велчо Радев отпразнува своя 98-и рожден ден. Със 

заповед на министъра на отбраната ветеранът бе награден с 

юбилеен медал „75 години от Втората световна война” и 

книгата „Трета българска армия”, връчени от началника на 

Военно окръжие – Шумен.  

  В деня на своя личен празник той посети кмета на гр. 

Шумен Любомир Христов. Градоначалникът му пожела 

здраве и дълголетие и подари на ветерана книга и плакет на 

община Шумен.                                           

     Майор д-р Велчо Радев е участвал в заключителния етап на Втората световна война, 

воювал в 5-ти артилерийски полк, а след войната е бил доктор. Шуменци ще го запомнят 

като един от най-добрите хирурзи в града с огромен принос за развитие на здравеопазването. 

 

 

Връзки с органите на централната и местната власт 
 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/  4  

В края на месец април Областният съвет на БЧК Шумен подпомогна с  хранителни 

пакети ветераните от войните в областта.  

Хранителните пакети бяха 

осигурени от граждани на Шумен, 

пожелали да останат анонимни. 

Служители на Военно окръжие – 

Шумен се включиха в благородната 

кауза и помогнаха при разнасянето 

на продуктите. Помощите 

достигнаха до нуждаещите 

благодарение на председателя на 

Областния съвет на СВВБ полк. о.з. 

Мишо Йорданов.                        

 

 

 
 

Варна 

 

Със заповед № З-РД-222/16.04.2020 г. на началника на Централно военно окръжие 

за постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните задължения, доказани 

професионални и личностни качества, и по повод прекратяване на трудово правоотношение 

цивилен служител Маргарита Георгиева Тодорова – технически изпълнител в офис за 

военен отчет в общини на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във 

Военно окръжие I степен - Варна е наградена с предметна награда. 

На 30.04.2020 г. началникът на Военно 

окръжие I степен - Варна капитан I ранг Светослав 

Попов в тържествена обстановка връчи на госпожа 

Тодорова наградата и ѝ благодари от свое име и от 

името на целия личен състав за положения труд. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Централно Военно окръжие 

 

Създадохме онлайн анкетно допитване за граждани и сме готови да чуем нагласата на 

хората към военната служба. 

Общият брой на гражданите попълнили националната анкета, публикувана на 

10.04.2020 г. е 151. От тях 66 броя са изявили желание,  представител на военното окръжие 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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да влезе във връзка с тях и да им предостави подробна информация за вакантните 

длъжности в Българската армия, възможностите за служба в доброволния резерв, за 

обучение във висшите военни училища, както и в курсове по начална и специална военна 

подготовка. Най-голям брой участници попълнили анкетата са от градовете София, Бургас и 

Пловдив. 

На националния телефон 070020407 бяха приети много обаждания с въпроси, 

свързани с условията и начина за кандидатстване за военна служба, промени във възрастта 

за кандидатстване и др. През месец април са се обадили 22 граждани интересуващи се за 

условията и начина за кандидатстване на военна служба, необходимите документи, както и 

за промените в ЗОВСРБ, относно възрастта за приемане на военна служба. 

 
 

 

 

Добрич  

На  30 април 2020 г. началникът на Военно окръжие II 

степен – Добрич връчи  предметна награда ''Визитник с 

печат'' на младши сержант Георги Иванов  Георгиев – старши 

специалист II степен в Ръководството на окръжието, в 

изпълнение на заповед  № З-РД-229/22.04.2020 г. на началника 

на Централно военно окръжие.  Военнослужещият е удостоен с 

тази награда за проявен професионализъм, отговорност и 

постигнати високи резултати при изпълнение на служебните 

си задължения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 


