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семинар примерен урок  на тема „Участие на Българската армия в мисии и операции на НАТО”, изнесе 

майор Анастас Велков -  заместник-началник на Военно окръжие - Смолян. Полковник Павлин Велков - 

заместник-началник на ЦВО представи на семинара „Отчет-анализ за дейността и изпълнението на 

план-графика за осигуряване подготовката на учениците от девети и десети клас от средните училища 

за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната за учебната 2018/2019 

година”.  

Плевен 

На 25.10.2019 г. от 11:00 часа във Военен клуб - Плевен се проведе 

методически семинар за обучение и инструктаж на назначените 

военнослужещи и цивилни служители за водене на подготовката на 

учениците от девети и десети клас на средните училища през учебната 

2019/2020 г. Инструктажа беше организиран от Централно военно 

окръжие, чрез Военно окръжие - Плевен и участваха военнослужещи и 

цивилни служители от гарнизони Плевен, Ловеч, Видин, Враца, 

Монтана и Белене. На мероприятието бяха обсъдени резултатите от 

военната подготовка на учениците от девети и десети клас, през  

изминалата учебна година. Подполковник Цоло Цолов – Началник на 

Военно окръжие - Враца, изнесе лекция с презентация на тема 

„Участие на ВС на РБългария в операции и мисии на НАТО”. 

Направиха се предложения за оптимизиране на организацията за 

учебната 2019/2020 г. 

Хасково 

На 11.10.2019 г., цивилен служител Стойка Костадинова – главен технически сътрудник във Военно 

окръжие II степен - Хасково, успешно завърши „Курс за обучение на служители в регистратури за 

национална и чуждестранна класифицирана информация. Обучението се проведе в Министерството на 

отбраната с продължителност 5 дни - от 07.10.2019 г. до 11.10.2019 г.  На 16.10.2019 г., в 

Министерството на отбраната успешно завърши „Курс за обучение на администратори по 

криптографска сигурност – завеждащи регистратури и техни заместници”, цивилен служител Митко 

Хърсев – експерт в ръководството на Военно окръжие II степен - Хасково. 

 
Централно военно окръжие 

В сайта на Централно военно окръжие  http://www.comd.bg се отразява актуална информация, свързана с 

дейността на Централно военно окръжие и военните окръжия. 

Централно военно окръжие и военните окръжия участват активно в кампанията „Бъди войник”: Тук, Тук 

и Тук; 

 
Национална кампания „Бъди войник“ 

Габрово 

На 2 октомври, при огромен интерес премина поредната 

национална рекламно-информационна кампания „Бъди войник”  

в гр. Габрово. На площада в областния център дойдоха стотици 

млади хора, граждани и гости на Габрово, и от близките градове 

Севлиево, Трявна и Дряново. Официални гости на събитието 

бяха вицепремиерът и министър на отбраната г-н Красимир 

Каракачанов, заместник-началникът на отбраната генерал-

лейтенант Димитър Илиев, началникът на Щаба на Сухопътните 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
 

Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и на 

военните окръжия в медиите  
 

http://www.comd.bg/
https://www.facebook.com/groups/367673853962401/permalink/483388702390915/
https://pz-info.com/бъди-войник-националната-кампания-б/
https://telemedia.bg/bg/regioni/pazardjik/kampanijata-bydi-vojnik-v-pazardjik?fbclid=IwAR0IVY7-bl46qA9pkRPt6z8BKEv-qJT8_TTRWGxjsRl2guS_IVGbWVoJclw
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войски бригаден генерал Николай Караиванов, командирът на 68-ма бригада „Специални Сили” 

бригаден генерал Явор Матеев, заместник-началникът на Централно военно окръжие полковник Павлин 

Велков, областният управител на Габрово г-жа Невена Петкова, г-жа Нела Рачевиц – заместник кмет 

„Социално - икономическо развитие“ на община Габрово, инж. Лена Георгиева – председател на 

общински съвет Габрово, г-н Валентин Станков – ОМП на област- Габрово, началникът на Регионално 

управление на образованието – Габрово г-н Георги Маринов, директорите на училища в областта, 

директорът на областна дирекция на МВР – Габрово, директорът на регионална дирекция ”Пожарна 

безопасност и защита на населението” – Габрово и представители на военно патриотични съюзи и 

организации. Военна техника, въоръжение и оборудване, и информационна борса от седем шатри на 

Централно военно окръжие, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, 68-ма 

бригада „Специални сили”, служба „Военна полиция”, и Националната гвардейска част, подредени на 

площад „Възраждане”, впечатлиха стотиците габровци, най-вече млади хора, ученици и деца, 

пристигнали специално заради показа на военна техника, да видят с какво въоръжение работят 

военнослужещите, да се докоснат на живо до него. В информационната борса участваха и 

представители на Националния военен университет „Васил Левски” във 

Велико Търново, които разясняваха условията за прием във висшето  

училище. Военнослужещи от Специалните сили  демонстрираха 

действия по обезвреждане  на терористи и извеждане на заложник, 

както и военни ръкопашни техники. Повече от 6 часа всеки, който 

пожела да пипне, да разгледа, да се информира, беше посрещнат 

изключително любезно и ангажирано от всеки един военен на площада 

– войник или офицер. Бяха показани и по-стари оръжия, представени от 

Национално дружество „Традиция”. Духа повдигаха изпълненията на 

Представителния духов оркестър на Сухопътните войски и оркестър 

„Габрово. Кампанията продължи с концерт на Представителния 

ансамбъл на Въоръжените сили в Дом на културата „Емануил 

Манолов“, открит от министъра на отбраната Красимир Каракачанов. 

Със свои изпълнения взеха участие Гуна Иванова, Орлин Горанов, клуб 

по български народни танци „9/8 БГ“- гр. Габрово, клуб за латино танци 

„Инкансабле“ - гр.Габрово и фолкорна танцова формация „Боженци“ - 

гр. Габрово ”.   

Благоевград 

На 15 октомври 2019 година гр. Гоце Делчев се проведе допълнителна информационна борса като част 

от националната комуникационно-информационна кампания „Бъди войник”. Информационната 

кампания започна в 15.30 часа със статичен показ на бойна техника, образци оръжие и снаряжение на 

Сухопътните войски – бронирани бойни машини „Commandoseleсt” и М1117 „Guardian”, товарен 

автомобил с повишена проходимост „Мерцедес 

Акротос”, лек автомобил с повишена проходимост 

„Мерцедес”и служба „Военна полиция” - брониран 

автомобил „SAND CAT”, образци оръжие и екипировка. 

Гражданите получиха възможността да се запознаят с 

условията, реда и срокове за кандидатстване; 

предимствата при постъпване в Българската армия и не 

на последно място, да се докоснат до различен вид 

въоръжения, техника и оборудване от състава на 

Сухопътни войски и служба „Военна полиция”. На 

събитието присъства заместник – командирът на 

Сухопътни войски – бригаден генерал Валери Цолов, 

началникът на Военно окръжие I степен – София – 

полковник Венцислав Венков и старши експертите от 

сектор „ВОКНА” ц. сл Анна Тагарева и ц.сл. Ая Каяли. Специално за представителите на медиите 

бригаден генерал Валери Цолов даде брифинг и отчете „не само измерими показатели като брой 

постъпилите войници…”, а и „неизмеримите показатели, като интересът и усмивките на по - малките деца и 
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блясъкът в очите на тийнейджърите, които посещават нашите събития”. Кампанията продължи с концерт 

на танцов клуб „Пиринско злато”, самодейци от народно читалище „Просвета 1865”, фолклорна 

формация „Форуглица” от военно формирование 26400 - 

Бригадно командване - Благоевград, децата от школата към 

Неврокопският ансамбъл, Трио „Мегдана” и др. 

изпълнители. На кампанията присъстваха 1525 ученици от 

9 и 10 клас на 21 средни училища от община Гоце Делчев, 

община Гърмен, община Хаджидимово, община Сатовча, 

община Белица и община Якоруда. В информационната 

борса взеха участие всички военнослужещи и част от 

цивилните служители от Военно окръжие ІІ степен - 

Благоевград. Представителният екип в състав майор 

Пламен Велев и ц. сл. Гергана Янева, обособиха щанда на 

Военно окръжие, с цел издигане авторитета на Българската 

армия, привличане на кандидати за военна служба, като запознаваха гражданите с условията за 

кандидатстване, социалния статут на военнослужещия, възможностите за личностно и професионално 

развитие във Въоръжените сили на Република България, както и създаване на положителни нагласи 

сред обществеността в страната и раздадоха на участниците да попълнят анкета. Събитието завърши с 

концерт на площада на самодейните състави и изпълнители от града и региона. Представители на 

Националния военен университет ”Васил Левски” - гр. Велико Търново и Висшето военноморско 

училище „Н. Й. Вапцаров” - гр. Варна използваха момента да предоставят информация за условията и 

реда за прием и обучение във висшите военни училища. Представителите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 

съгласно изготвен график, на 15 и 16 октомври, съвместно с представители на военното окръжие 

презентираха ВВМУ, приема за курсанти и студенти в училището, пред ученици от 11 и 12 клас на 

средните училища на територията на област Благоевград. 

Търговище 
На 23 октомври 2019 г. Военно окръжие ІІ степен - 

Търговище бе домакин на Националната 

информационна кампания „Бъди войник”. Официални 

гости на събитието бяха флотилен адмирал Георги 

Пенев, заместник - командир на Военноморските сили 

и началникът на Централно военно окръжие полковник 

Георги Петков, Валентин Велчев и инж. Митко 

Панайотов, заместник-кметове на Община Търговище. 

Началника на Военно окръжие I степен - Варна 

капитан I ранг Светослав Попов също взе участие в 

проведената Националната комуникационно - 

информационна кампания „Бъди войник“. Събитието 

бе посетено от над 3 000 граждани и гости на Търговище. Посетителите имаха възможност да получат 

информация за реда и начините за кандидатстване в 

Българската армия на информационните борси на 

Сухопътните войски, Военновъздушните сили, 

Военноморските сили, Националната гвардейска част, служба 

„Военна полиция“, Централното военно окръжие и 68-а 

бригада „Специални сили“. На площада пред драматичния 

театър в гр. Търговище бяха обособени щандове на 

информационна борса и показ на военна техника, образци 

въоръжение и оборудване на Военноморските сили, 

Регионална служба „Военна полиция“, Сухопътни войски, 

68-ма бригада „Специални сили“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 

Националната гвардейска част и ВВС. От Патриотичен клуб 

„Възраждане” – Търговище бе направен показ на оръжия  и униформи на Българската войска от 
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миналото. Изключителен интерес предизвикаха демонстрациите на бойни ръкопашни техники от 

военнослужещите от специалния разузнавателен отряд на ВМС, както и демонстрациите на строеви 

хватки от Представителната рота на Националния военен 

университет.  Статичният показ беше организиран от в.ф. 

34 200 - Шумен, от състава на Сухопътни войски, и 

непосредствено до Театралния площад в Търговище бяха 

разположени 122 мм гаубица М-30, 152 мм оръдие 

гаубица Д-20 и бойна машина ГРАД. Програмата на 

събитието в Търговище допълваше изложба на детски 

творби под надслов "Бъди войник". Рисунките са 

сътворени от близо 50 деца на възраст от 6 до 15 години, 

които чрез боя и слово изразиха своята различна гледна 

точка за професията на военнослужещия.  Приятели на 

Българската армия - ученици от фанфарен оркестър при Първо основно училище „Христо Ботев” - 

Търговище, танцов състав „Мисионис” и представителен хор при Второ средно училище „Професор 

Никола Маринов” - Търговище шестваха в дефиле-хепънинг „Бъди войник”. Традиционно 

мероприятията от кампанията завършиха с концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените 

сили, Представителния духов оркестър на ВМС, както и на състави от Център за младежки дейности в 

града и Музикална школа „Нови гласове”. 

Добрич 

На 10 октомври гр. Добрич беше домакин на 

организираната от Министерството на отбраната 

национална информационна кампания „Бъди войник“, 

която премина при много голям интерес. Кампанията се 

реализира с любезното съдействие на общини гр. Добрич, 

Добричка, Генерал Тошево, Каварна и Шабла. За 

реализиране на същата,  активно работеха майор Генади 

Генов – заместник-началник  на военно окръжие ІІ степен, той и началник на сектор във Военно окръжие 

IIстепен - Добрич, цивилен служител Гинка Иванова – експерт в сектор ВОКНА и част от личния състав на 

окръжието. Официални гости на кампанията бяха командира на Военноморските сили контраадмирал 

Кирил Михайлов, областния управител Красимир Кирилов, кметове на общини, ръководители на 

организации и военнородолюбиви  съюзи, военнослужещи и цивилни служители от МО, ЦВО и други 

военни окръжия. В 16.00 часа ученици от над 17 средни училища от областта изпълниха площад 

„Демокрация“, където бяха разположени информационни щандове на Сухопътните войски, 

Военновъздушните сили, Военноморските сили (ВМС), Специалните 

сили, служба „Военна полиция“, Националната гвардейска част и 

Централно военно окръжие.  

Над 200 младежи получиха информация за обявените вакантни 

длъжности, сроковете за подаване на документи, както и изискванията и 

условията за постъпване на военна служба и на служба в доброволния резерв. 

Раздадени бяха рекламни материали. 

В информационната борса участваха и представители на Националния 

военен университет „Васил Левски“ и на Висшето Военноморско 

училище „Н.Й.Вапцаров“, които разясниха условията за прием и 

обучение във висшите военни училища. На организирания показ на 

военна техника, въоръжение и оборудване на ВМС, Специалните сили 

и служба „Военна полиция“ вниманието на младежите от различни 

възрасти бе привлечено от автомобили с повишена проходимост, 

бронирана машина „Пустинна котка” на Военна полиция, лодка от 

Военноморските сили, снаряжение и екипировка, водолазно и 

алпийско военно оборудване, дронове в интерес на армията и бойно стрелково оръжие. Посетителите 

имаха възможност да се докоснат до тях, да се снимат и да подържат оръжията в ръце. 
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От 17.00 часа започна шествие на Представителния духов оркестър на ВМС и мажоретен състав при 

средно училище по изкуствата. Представители на Специалните сили направиха демонстрации на 

задачи, които се изпълняват в градски условия и военни ръкопашни техники. Курсанти от факултет 

„Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ в Шумен 

представиха пред посетителите техники на ръкопашен бой. В рамките на кампанията Регионалният 

исторически музей представи експозицията „Добруджа 1940 година – възвръщане на Южна Добруджа“, 

а НД „Традиция“ представи екипировка и въоръжение на българската войска през XIX и XX век в 

„музей на открито“. Кампанията завърши със заря, след концерт на Представителния ансамбъл на 

Въоръжените сили, Представителния духов оркестър на Военноморските сили и самодейни състави от 

града. 

Пазарджик 

На 29.10.2019 г. в гр. Пазарджик се проведе информационна кампания 

„Стани войник“. Град Пазарджик е 29-я град в който се провежда 

кампанията. Официални гости на събитието бяха заместник-началникът 

на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, началникът на 

Централно военно окръжие полковник Георги Петков, областният 

управител Стефан Мирев. Програмата на събитието включваше: 

- Информационна борса за набиране на кандидати за войници и 

матроси; 

- Анкета с посетителите на информационната борса; 

- Статичен показ на бойна техника и въоръжение; 

- Демонстрации по интуитивна стрелба с маркиращи боеприпаси, 

военни ръкопашни техники и действия при акция за неутрализиране на 

терористи и освобождаване на заложник. 

Концерт с начален час 18:00, който се проведе в зала „Маестро Георги 

Атанасов“. В концерта взеха участие Представителния ансамбъл на 

Въоръжените сили, представителния духов оркестър на 

Военновъздушните сили, Орлин Горанов, Росица 

Кирилова, Маргарита Хранова, клуб по спортни танци 

„Импулс“ и фолклорна формация „Нашенци“ от гр. 

Пазарджик. 

Стотици ученици и младежи се стекоха пред община 

Пазарджик и буквално наводниха пространството пред 

щандовете на информационната борса. Диктор на 

събитието беше експертът във Военно окръжие II степен - 

Пазарджик в Офиси за военен отчет в общини 

Панагюрище и Стрелча – цивилен служител Цеца 

Плачкова-Попова. 

Пловдив 

Военно окръжие I степен - Пловдив взе участие в  провеждането на комуникационно-информационната 

кампания „Бъди войник” на 17  октомври в гр. Пловдив. Събитието се предхождаше от 

пресконференция, проведена на 14 октомври 2019 г. с участието на заместник-началника на отбраната 

генерал-лейтенант Димитър Илиев, командира на 3 авиобаза - Граф Игнатиево - бригаден генерал 

Димитър Петров, командира на 24 авиобаза – Крумово бригаден генерал Димитър Иванов и заместник-

командира на силите за специални операции полковник Иван Райков. На 17 октомври  бяха развърнати 

в пълен обем седемте информационни щанда на площад „Централен”, в непосредственна близост до 

Военен клуб-Пловдив. Участие в събитието взеха над 2500 ученика / 128 паралелки/ от ПХГ  "Св. Св. 

Кирил и Методий", СУ "Св. Паисий Хилендарски",  СУ "Св. Климент Охридски", СУ "Никола 

Вапцаров", ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" , ПГТ "Гоце Делчев" , ПГСТ "Пеньо Пенев", ПГ по облекло 

"Ана Май" , ПГ по битова техника, ПГ по АСГ "Арх.К.Петков",  ФЕГ "Ф. Сент-Екзюпери", СУ 

"Черноризец Храбър" , СУ "П. Кр. Яворов" ,  ЕГ "Иван Вазов", ПГМТ "Проф. Цв. Лазаров" ,  ЧЕГ 

"Стоян Сариев", ЧПГИУ, ЧСОУ "Дружба", военнослужещи от резерва от Областната  организация на 
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офицерите и сержантите от запаса и резерва – гр. Пловдив и Общинската организация на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва – гр. Пловдив, ветерани от Областната организация на ветераните от 

войните на България и  представителен екип от 

Военно окръжие II степен - Пазарджик.  

Гости на информационната борса в гр. Пловдив бяха 

вицепремиерът и министър на отбраната на 

Република България - Красимир Каракачанов, 

заместник-началникът на отбраната – генерал - 

лейтенант Димитър Илиев, директорът на Дирекция 

"Връзки с обществеността"- МО – Александър 

Урумов,  началникът на Централно военно окръжие 

– полковник Георги Петков,  директори на средни 

училища в община Пловдив. Огромен интерес 

предизвикаха динамичните покази на ВВС и ССО, 

които включваха вертолет Ми-24, съпровождан от 

два вертолета Кугър във формация клин,  два самолета L-39 ZA във формация пеленг, самолет C-27J 

„Спартан” и два изтребителя МиГ-29  във формация клин, действия на сили и средства от ССО, 

осигурявани от въздуха от  вертолет Кугър,  спускане на парашутен десант от самолет Ан-2. Събитието 

беше отразено от национални телевизии /БТВ и Нова/ , областни  и местни /общински/ медии от гр. 

Пловдив и региона и от кореспондента на в. Българска армия – Цончо Драгански. 

Силистра 

На 09 октомври в гр. Силистра се проведе Националната информационна кампания "Бъди войник" на 

Министерството на отбраната за популяризиране на 

военната професия. От 16:00 часа на площад „Свобода” 

започна информационната борса за набиране на войници 

и матроси. В нея бяха представени Сухопътните войски, 

Военновъздушните сили, Военноморските сили, служба 

„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 Сухопътните войски, 68-ма бригада 

„Специалните сили” и служба „Военна полиция”. 

Посетителите имаха възможността да се докоснат до тях, да се снимат и да ги видят отблизо. От 18:30 

часа в Драматичния театър започна концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили, 

Представителния духов оркестър на Военноморските сили и местни изпълнители. Преди началото на 

концерта с тържествена церемония бригаден генерал Николай Караиванов награди с юбилейни медали 

„100 години Първа световна война“ от Министъра на отбраната на Р. България о. р. подполковник 

Димитър Трендафилов, о.р. подполковник Стоян Пейчев и ветерани от войните.  

Трудови борси, панаири и срещи 
София 

На 09.10.2019 г, по покана надирекция „Бюро по труда” – гр. 

Самоков към Агенция по заетостта, Военно окръжие I степен - 

София взе участие в организираната трудова борса. 

Представители от военното окръжие: старши експерт в сектор 

„ВОКНА” майор Жоро Томов, старши експерт ц. сл. Ая Каяли и 

експерта от офиса за военен отчет в Община Самоков ц. сл. 

Божидар Величков, се срещнаха с жители от града и областта, 

като им се разясни същността на професията „войник”. 

Предоставена им бе информация за реда и начина за 

кандидатстване за военна служба, както и обявените към момента вакантни длъжности. 
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Добрич 

От 21 до 24октомври със съдействието на майор Генади Генов – заместник-началник  на военно окръжие ІІ 

степен, той и началник на сектор във Военно окръжие IIстепен - 

Добрич и цивилен служител Гинка Иванова – експерт в сектор 

ВОКНА курсанти от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” проведоха срещи - 

презентации с ученици от 11-ти и 12-ти клас от 15 училища от 

областта.  Учениците бяха запознати с реда и условията за приемане и 

обучение като курсанти и студенти във ВВМУ„Н.Й.Вапцаров” и с 

възможността да се възползват от системата за ранно записване 

през учебната  2020/2021 година. Представени им бяха условията, при 

които живеят, учат и тренират курсантите и студентите във 

факултета, както и възможността за обучение в чужбина по програма „Еразъм+”. 

Кюстендил 

В периода 29.10.2019 г. – 30.10.2019 г. се проведе 

кандидат – курсантска и студентска кампания на ВВМУ 

“Н.Й.Вапцаров”. Представител на ВВМУ 

“Н.Й.Вапцаров” изнесе презентация в 7 (седем) училища 

от гр. Кюстендил, гр. Дупница и гр. Бобов дол. 

Презентацията беше представена от старшина ІІ степен 

Вероника Василева с цел популяризирането на военната 

морска професия, интереса и информираността  сред 

учениците от 11 и 12 клас на средните училища, също 

така и представяне на новата специалност 

“Кибероперации”.  

Ловеч 

Традиционно силна рекламна кампания направиха курсантите от ВВМУ ‘Н.Й.Вапцаров” в средните 

училища на област Ловеч. Бяха посетени три училища в гр.Ловеч и два в град Троян. Курсантите 

Емилия Чолакова и Йордан Момчев изнесоха интересна презентация за висшето образование в 

морската ни Алма матер. Беше представена информация за специализациите и специалностите, за 

условията и реда за кандидатстване, за модерната учебно-материална база, за реализацията. Диалогични 

и с усет за вълненията на випускниците, курсантите отговориха на очакванията за изчерпателна 

информация. 

Монтана 

На 21 и 22.10.2019 г. в град Монтана, и на 23.10.2019 г. в град Лом бяха направени срещи-презентации с 

учениците от 11 и 12 клас във връзка с провеждането на кандидат-курсантската и студентска кампания 

на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2020/2021 г. Презентациите бяха проведени в средните 

училища от град Монтана: ПГСАГ „Проф. Стефан Стефанов”, ФСГ „Васил Левски”, ПГТЕ „Христо 

Ботев”, ГПЧЕ „Петър Богдан” и ПМГ „Св. Св. Климент Охридски” и от град Лом: ПГПТ, СУ „Димитър 

Маринов” и ПГ „Найден Геров”.  
Шумен   

Във връзка с празника на Българските ВВС, Военно окръжие 

- Шумен и Радио Шумен, със съдействието на Военен клуб – 

Шумен организираха среща – разговор  с майор Стоян Петков 

от авиобаза Граф Игнатиево, която се проведе на 14 

октомври. Пред ученици, студенти и граждани майор Петков 

обясни какви качества трябва да притежава един бъдещ 

летец-пилот и с какви отговорности е свързана професията и 

отговори на техни въпроси. Присъстващите имаха 

възможността да видят изложба от макети на изтребители от 

Набиране на кандидати за обучение в курсовете по начална 

и/или специална военна подготовка 
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миналото, настоящето и бъдещето на Българските ВВС, предоставена от о.з. полк. Дишко Иванов.  

 
Варна 

На 15.10.2019 г. в изпълнение на графика за провеждането 

на занятията с гражданите от 9 и 10 клас от средните 

училища свързани с отбраната на страната във в. ф. 32140 се 

проведе единно комплексно занятие с учениците от ПГИ 

„Иван Богоров” гр. Варна. Занятието премина под 

ръководството на майор Николай Тодоров Николов  – 

старши експерт II степен в сектор ВОКНА във Военно 

окръжие І степен - Варна. 
 

 

Търговище 

Събитието „Бъди войник“, проведено на 23.10.2019г. стана 

част от подготовката на учениците от девети и десети клас в 

средните училища за усвояване на знания, свързани със 

задълженията им по отбраната на страната. Проведоха се 

комплексни занятия с ученици от 78 /седемдесет и осем/ 

паралелки от 15 /петнадесет/ средни училища в област 

Търговище и 5 (пет) паралелки от ПГВМЗ „Александър 

Стамболийски” – гр.Лозница. 

Добрич 

На 03 октомври на артилерийско - стрелковия полигон „Марково”, във 

връзка с подготовката на учениците от средния курс, началника на Военно 

окръжие II степен – Добрич капитан II ранг Бисер Бонев, заместник-

началника на окръжието майор Генади Генов и експерта в сектор ВОКНА 

цивилен служител Гинка Иванова, проведоха занятия и наблюдаваха с 

ученици и преподаватели от ПГТС „Михаил ВасилиевичЛомоносов” и 

ЧСУ „Леонардо да Винчи” от гр. Добрич демонстративни стрелби на 

курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен. 

Представители от факултета запознаха учениците с характеристиките на 

стрелковото оръжие и артилерийските системи за нуждите на Сухопътните 

войски. На 18 октомври учениците от девети и десети клас от СУ „Йордан 

Йовков” – гр. Тервел посетиха ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и РС „Военна 

полиция”  - гр. Варна. Посещението беше организирано от Военно окръжие 

ІІ степен - Добрич във връзка със 

задължителната подготовка на 

учениците от средния курс на 

обучение. Началникът на окръжието, капитан ІІ ранг Бисер 

Бонев и к-н Пламен Петров - младши експерт ІІІ степен в 

сектор ВОКНА, организираха и ръководеха занятието. При 

посещението учениците разгледаха учебната и материална 

база на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Преподаватели от ВВМУ ги 

запознаха с възможностите на новоизградения център за 

интегриране и мониторинг на бреговата зона, 

комуникационния център, тренажорните комплекси на 

катедра „Корабни и силови уредби”, специализираните 

лаборатории на катедра „Електротехника”. Военнослужещи от Военна полиция посрещнаха учениците 

с голямо удоволствие, запознаха ги с мисиите, които изпълняват. Бяха представени образците 

въоръжение и техника с които боравят. Учениците имаха възможност да задават въпроси и да си 

направят снимки. На 24 октомври учениците от девети и десети клас от СУ „Любен Каравелов” - гр. 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
 

http://uchilishta.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Dobrich-city/Dobrich/bg_Schools.aspx?3075=Profesionalna_Gimnazia_po_Mehanotehnika_i_Elektrotehnika_Mihail_Vasilievich_Lomonosov
http://uchilishta.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Tervel/Tervel/bg_Schools.aspx?3135=Sredno_Obshtoobrazovatelno_Uchilishte_Yordan_Yovkov
http://uchilishta.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Tervel/Tervel/bg_Schools.aspx?3135=Sredno_Obshtoobrazovatelno_Uchilishte_Yordan_Yovkov
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Добрич посетиха в.ф. 32140 - Варна и Военноморски музей - Варна.Посещението беше организирано от 

Военно окръжие ІІ степен - Добрич във връзка със задължителната подготовка на учениците от девети и 

десети клас в средните училища. Цивилен служител Десислава Пармакова – експерт в ръководството и 

цивилен служител Гинка Иванова – експерт в сектор ВОКНА организираха и ръководеха занятието. 

Екипажите на корветите  „Бодри” и „Решителни” от І - ви дивизион патрулни кораби, посрещнаха 

учениците с голямо удоволствие, запознаха ги с мисиите, които изпълняват, показаха им горните 

палуби, оръжието с което са оборудвани и ходовите мостици на корабите. Учениците имаха възможност 

да задават въпроси по различни, интересуващи ги теми, на които получиха компетентни отговори от 

военнослужещите от военното формирование и да си направят снимки. При посещението на 

Военноморския музей учениците изслушаха беседа,  запознаха се с експозицията и си направиха 

снимки за спомен. 

Разград   

Акцент през месеца беше провеждането на 

комплексните занятия за осигуряване подготовката на 

гражданите на Република България в 9 и 10 клас от 

средните училища на област Разград планирани за 

провеждане през първия учебен срок на учебната 

2019/2020 година. На 03.10.2019 г. се проведоха 

комплексни занятия с над 400 ученика от седем средни 

училища от област Разград на Артилерийски полигон 

„Марково”. Учениците наблюдаваха 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 на стрелкови, 

зенитни и артилерийски системи на въоръжение в БА. Началника на Военно окръжие II степен – 

Разград и назначените ръководители запознаха учениците с акцентите от темите, заложени в 

подготовката. На 11.10.2019 г. ученици от две средни училища от гр. Разград и едно от гр. Кубрат 

посетиха НВУ „Васил Левски” и наблюдаваха ритуал по полагане на военна клетва на курсанти от 

университета. В денят на отворени врати, учениците имаха 

възможността да видят показ на въоръжение и бойна 

техника, стрелково оръжие, бронирани машини, инженерно 

и химическо оборудване, които се изучават от обучаемите по 

военните специалности в Националния  военен университет. 

На 23.10.2019 г. по време на националната информационна 

кампания „Бъди войник” в гр. Търговище се проведе 

комплексното занятие с ученици от 9 и 10 клас на 

ПГВМЗ”Александър Стамболийски” - гр.Лозница. На 10, 29 

и 30.10.2019 г. комплексните занятия с учениците от две 

средни училища от гр. Разград и едно от гр. Исперих 

преминаха на територията на ВВМУ„Никола Йонков Вапцаров”, Пункт за базиране - Варна и Морска 

вертолетна авиобаза „Чайка”. Учениците имаха възможността да разгледат учебно -материалната база и 

тренажори във ВВМУ, получиха нови знания за вертолетите и бойното им снаряжение и ежедневните 

задачи, които изпълняват военнослужещите от авиобаза „Чайка”. В пункта за базиране  - Варна беше 

осъществено посещение на борда на минен ловец „Цибър”. Учениците с интерес разгледаха 

оборудването на кораба и се запознаха с предназначението и възможностите му.  Провеждането на 

комплексните занятия в дните на отворени врати във военните формирования допринася за повишаване 

на интереса към военната професия и бъдещото професионално ориентиране на учениците.   

 

Русе 

С всяка изминала година подготовката на гражданите в девети и десети клас на средните училища, 

свързана с отбраната на страната търпи своето развитие и градация. Традиционните вече дни на 

отворени врати, както и проведената през месец май в гр. Русе кампания ”Бъди войник”, провокират 

любопитството и увеличават интереса на учениците от средните училища в област Русе към 
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въоръжението и бойната техника в Българската армия, към уменията и дейностите на военнослужещите 

от различните видове въоръжени сили. В изпълнение на план-графика за осигуряване подготовката на 

гражданите в 9 и 10 клас за усвояване  на знания, свързани със задълженията им по отбраната на 

страната през месец октомври Военно окръжие І степен - Русе проведе комплексни занятия с ученици 

от 80 паралелки 9 и 10 клас на средните училища в област 

Русе. 

На 03.10.2019 г. ученици от СУ ”Йордан Йовков” и ПГ по 

речно корабостроене и корабоплаване, гр. Русе; СУ ”В. 

Левски”, гр. Ветово и СУ ”Хр. Ботев”, гр. Глоджево посетиха 

артилерийски полигон ”Марково”, където имаха 

възможността да наблюдават демонстративни артилерийски 

стрелби, проведени от факултет ”Артилерия, ПВО и КИС” – 

Шумен. Представител на факултета запозна гостите с 

характеристиките на стрелковото оръжие и артилерийските 

системи. Вниманието на учениците беше спечелено още с 

първия изстрел, а той беше произведен именно от символа на 

българската артилерия – Черешовото топче. Последваха го 

стрелба с пистолет ”Макаров”; автомат ”Калашников”; РПГ; снайперска пушка ”Драгунов”; тежка 

противотанкова гранатохвъргачка СПГ-9; 23-мм. зенитна установка ЗУ-23-2; 122-мм. самоходна 

гаубица 2-С-1; 82-мм. преносима минохвъргачка; 100-мм. противотанково оръдие МТ-12; 152-мм. 

оръдие – гаубица Д-20 и на финала – БМ 21 ”Град”.   Комплексното занятие в гр. Шумен завърши с 

посещение на Регионалния исторически музей. 

На 11.10.2019 г. учениците от три училища в гр. Русе – 

СУ ”Васил Левски”, СУЕЕ ”Св. К.К.Философ” и ПГ по 

ДВА ”Йосиф Вондрак”, както и учениците от СУ 

”Панайот Волов”, гр. Бяла, СУ ”Св.св. Кирил и 

Методий”, гр. Две могили и Обединено училище ”Св. 

Климент Охридски”, гр. Борово присъстваха на 

тържествен ритуал по полагане на военна клетва от 

курсантите от Випуск-2024 на НВУ ”В. Левски” в гр. 

В. Търново. След ритуала, учениците имаха 

възможността да разгледат въоръжение и бойна 

техника, да наблюдават демонстрации на бойните 

умения на курсантите и да опитат храна от полевата 

кухня. Преди да отпътуват за Русе, те посетиха 

крепостта ”Царевец”, музеите ”Възраждане и Учредително събрание” и музея на восъчните фигури 

”Царевград Търнов”. Със съдействието на ръководството на Военно окръжие - В. Търново, посещението 

на музеите в града беше безплатно за учениците.Благодарение на утвърденото с годините ползотворно 

сътрудничество между Военно окръжие І степен - Русе, в. ф. 32420-Русе и Регионална служба ”Военна 

полиция” - Варна с 49 паралелки ученици от 9 клас на средните училища в област Русе, в периода от 23 

до 25 октомври 2019 г., Военно окръжие І степен - Русе проведе комплексни занятия във в. ф. 32420 -

Русе. Назначените за ръководители на занятията военнослужещи и цивилни служители изнесоха 

информационни беседи за мисията и задачите на Въоръжените сили, структурата на Българската армия, 

военната професия, дейността и отговорностите на военнослужещите, задълженията на гражданите по 

отбраната на страната,  действията за оцеляване при кризи от военен характер. Посещението на 

деветокласниците във военното формирование продължи с наблюдение на въоръжение и военна 

техника. На обособени за целта демонстративни центрове, те имаха възможността да разгледат личното 

стрелково оръжие на военнослужещите, учебни варианти на мини и ръчни гранати, защитна и 

инженерна екипировка. Военнослужещите от в.ф. 32420 - Русе разказаха за задачите, които изпълнява 

военното формирование, за немалкото проведени спасителни операции при възникнали природни 

бедствия – наводнения и снегонавяванея, за болните и нуждаещи се от спешна медицинска помощ хора, 

превозени с високопроходимите военни машини на формированието, които учениците имаха 
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възможността не само да разгледат, а и да се качат в тях. На 28.10.2019 г. учениците от 9 клас на ПГ по 

речно корабостроене и корабоплаване, гр. Русе, членове 

на отряд ”Дунавска флотилия”, създаден по проект 

”Дунавска флотилия и приносът й за развитието на 

свободния дух на русенци”, в партньорство между Военно 

окръжие І степен - Русе, Съюз на офицерите и сержантите 

от запаса и резерва - Русе, Професионална гимназия по 

речно корабостроене и корабоплаване (ПГРКК) – Русе и 

Професионална гимназия по облекло ”Недка Иван 

Лазарова” - Русе посетиха ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”, Варна, 

запознаха се с материалната база на училището и 

благодарение на тренажорите управляваха кораб. След 

това, за ”сравнение” между речно и морско плаване, 

посетиха Пункт за базиране - Варна, плаваха с военен 

катер и разгледаха военен боен кораб.   

Шумен 

На 03 октомври по време на демонстративните стрелби, под ръководството на Мирослав Марков – 

експерт в офис за военен отчет, се проведоха комплексни 

занятия с ученици ученици от X клас на СУ „Н. Й. 

Вапцаров” с. Венец и СУ „Г. С. Раковски” гр. Каолиново. Те 

бяха впечатлени от ефективното поразяване на целите и от 

воинските порядки.  

За участието си при възстановяване на военните паметници 

със заповед на министъра на отбраната, в навечерието на 01 

ноември - Деня на народните будители, бяха наградени с 

грамоти 12 деца, ученици от I до VIII клас, възпитанници на 

шуменски училища: Мартина Пенчева и Христо Стефанов от 

НУ „Илия Р. Блъсков, Виктория Веселинова, Мерал Мустафа 

и Александра Георгиева от СУ „Сава Доброплодни”, Мелек 

Хюсеин от II ОУ „Д-р П. Берон”, Стефани Тенева от III ОУ „Д. Благоев”, Теодора Владимирова от ПЕГ 

„Н. Й. Вапцаров”, Виктория Стефанова от МГ „Н. Попович”, Фатме Джевдет от ОУ „Княз Борис”, 

Мейси Салим от ПГИ Шумен и Пламена Пенчева от ДГ „Братя Грим”.  
 

 
Пловдив 

На  30.10.2019 г., на стрелковия полигон „Червен” на военно 

формированиe 24490 - Асеновград  се проведе изпит  по огнева 

подготовка с военнослужещите във Военно окръжие I степен - 

Пловдив,  Военно окръжие II степен - Смолян, Военно окръжие 

II степен - Пазарджик  и   Военно окръжие II степен - Кърджали. 

Най-добри резултати постигнаха подполковник Красимир Петов 

– заместник-началник на Военно окръжие I степен  - Пловдив, 

майор Златко Белев – заместник-началник на Военно окръжие II 

степен – Кърджали,  старши сержант Мирослав Димов - 

специалист във  Военно окръжие I  степен - Пловдив.  

Провеждане на изпити 
 


