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Официални гости бяха министърът на отбраната Красимир 

Каракачанов, директорът на Дирекция “Социална политика и 

политика на военно-патриотично възпитание “ Иво Антонов, 

директорът на Дирекция „Връзки с обществеността” Александър 

Урумов, кметът на община Велико Търново  – инж. д-р Даниел 

Панов, зам. областният управител на област Велико Търново – Ивета 

Кабакчиева, депутатът доц. д-р Милен Михов. Присъстваха генерал 

майор Михаил Попов – командващ  Сухопътни войски, началникът 

на Централно военно окръжие – полковник Георги Петков, 

началникът на НВУ “Васил Левски” - полковник Иван Маламов, 

подполковник Милен Добрев и майор Йордан Даков от Централно 

военно окръжие, началниците и служители на Военни окръжия  Русе 

и Габрово. Имаше значителен интерес от местните жители и гости 

на гр. Велико Търново към информационната борса, като 

възрастовата граница на посетителите беше от 16 до 60 години. По 

преценка на представители на министерството на отбраната  

присъстваха над 1000 души. Пиковият момент беше в началото на откриването на информационната 

борса и динамичните покази – 15:30 часа. Често задаваните въпроси бяха за размера на 

възнаграждението на военнослужещите и кога ще има конкурси за прием в региона.  

Като позитивно събитие е, че учениците от Професионална гимназия по ресторантъорство и туризъм 

„Д-р Васил Берон” с един от класните ръководители организират създаването на специализиран 

ученически батальон и дълго време се задържаха пред щанда на Националната гвардейска част – 

обсъждаха униформи, правиха си снимки, дали това не е бъдещото попълнение на гвардията, което ще 

бъде първо в ученическия гвардейски батальон – предстои среща на ръководството на военното 

окръжие и директора на училището. Директорите на средните и основни училища в общината бяха 

уведомени и поканени, като с учениците от 9 и 10 клас на 12 училища от гр. Велико Търново се 

проведоха занятията, свързани с отбраната на страната по време на кампанията. Щандът на  НД 

“Традиция” и държавния военноисторически архив (ДВИА) – Велико Търново впечатляваше с 

интересни военни униформи от миналото,  както и исторически документи, свързани с военно окръжие 

– Велико Търново. Интересът към концерта, който се проведе  в МДТ “Константин Кисимов” също 

беше значителен. Гостите и гражданите бяха възхитени от изпълнението на Представителния ансамбъл 

на Въоръжените сили, солисти и формации, а вечерта имаха възможност да наблюдават и  спектакъла 

“Звук и светлина” пред хълма “Царевец”. “Завърши кампанията “Бъди войник” за тази година, но през 

следващата година може би под различна форма, ще продължим, защото виждаме, че от тази кампания 

има ефект” заяви министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Събитието беше отразено от  

Военния телевизионен канал, в.„Труд”, в.„Монитор”, в.„Българска армия”, в.„Борба”, в.„Янтра днес”, 

радио „Дарик”, радио „Фокус”, радио „Велико 

Търново” , в.„Болярски новини” както и от местните 

телевизионни канали „Видеосат” и “Царевец”.  

Габрово 

На 29 ноември, ден след завършилата в 

старопрестолната столица на България Велико 

Търново национална информационна кампания 

„Бъди войник”, в гр. Севлиево се състоя 

награждаване на ученик, отличил се по време на 

провеждането на кампанията. В тържествена 

обстановка, единадесетокласникът Румен Гатев от 

СУ „Васил Левски” бе награден за активна военно-

патриотична дейност, разпространение и 
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утвърждаване на българските войнски традиции и 

ценности. Наградите – юбилеен медал „100 години 

Първа световна война”, сувенирен нож „Манлихер” и 

книгата „Голямата война и българският меч над 

Балканския възел” – фундаментален исторически труд 

на акад. Георги Марков, са присъдени със заповед на 

министъра на отбраната Красимир Каракачанов № 

КН-211/01.10.2019г. В мотивацията на министъра се 

посочва, че ученикът отлично познава българската 

военна история и военните облекла и работи за 

популяризирането на тези знания, чрез членството си 

в национално дружество „Традиция” – клон Габрово, 

и чрез личната си деятелност. Наградите връчи полковник Георги Петков – началник на Централно 

военно окръжие, който бе пристигнал специално за случая заедно с подполковник Милен Добрев – 

заместник-началник щаб на Централно военно окръжие. Присъстваха още подполковник Кристиян 

Гранджан – началник на Военно окръжие ІІ степен – Габрово, зам.-началникът на военното окръжие – 

майор Георги Георгиев, зам.-кметът на община Севлиево – Красимира Йорданова, директорите на 

средните училища в Севлиево, негови съученици и разбира се майка му, Надежда Пенчева.   

Тържеството започна с патриотична песен, изпълнена от певческа формация на гимназията, след което 

на сцената излезе Румен Гатев – облечен в царски мундир от 1927 г. Като истински артист, той изпълни 

микс от стихотворения на Христо Ботев и Иван Вазов. В обръщението си към присъстващите, 

полковник Петков изрази своята гордост, че сред младите хора има такива като Румен Гатев, завладени 

от патриотизъм, възпитани в дух на любов към познаване историята на България,   като изтъкна  

„Изпитвам голямо задоволство и удовлетворение, че в нашата мила Родина има толкова много млади 

хора наследили духа на своите прадеди, дали живота си за славните победи на Българската армия, 

победи, които са не по-малко значими, като боевете при Сливница и Тутракан, епопеята при Дойран и 

още много други.” Той не пропусна да благодари на 

родителите на Румен Гатев, на неговите учители за 

това, че са запалили искрата на родолюбието и са 

съумели да изградят и формират личност с качества. 

Началникът на Централно военно окръжие полковник 

Петков връчи ценен дар и на Тома Томев – директор 

на СУ „Васил Левски”, в което учи Румен Гатев – 

„История на военните окръжия”, която е специално 

събрана и излезе от печат миналата година, в 

ограничен тираж. В края на тържеството, Румен Гатев 

изказа благодарността си към министъра на отбраната 

за връчената награда и отвърна подобаващо на жеста 

му. Двете книги „Катастрофалното наводнение в 

Севлиево през 1939 г.” и ретроспективния албум „Поздравъ отъ Севлиево”, които той издаде през тази 

година в съавторство със своя приятел и съученик Борислав Маринов, той подари на присъстващите 

офицери, като изпрати и за министър Каракачанов.  

Трудови борси, панаири и срещи 

Ловеч 

На 14.11.2019 г. в дирекция “Регионална служба по заетостта”–Ловеч бе 

проведена среща между директора на дирекция “РСЗ”–Ловеч, господин 

Цецо Ангелов, директора на дирекция “Бюро по труда” –Ловеч, госпожа 

Ирина Митева и началника на Военно окръжие II степен–Ловеч, 

подполковник Красимир Костов. На срещата бяха обсъдени различни 

аспекти на общата дейност – набиране на кандидати за военна служба, 

осъществяване на дейностите по социална адаптация, участия в трудови 

борси и информационни дни.   
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Разград 

През месец ноември Военно окръжие II степен – Разград 

създаде необходимата организация за провеждане в област 

Разград на мероприятия от рекламната кампания на ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров” и НВУ „В.Левски” за прием на курсанти и 

студенти за учебната 2020/ 2021 година. На 04.11.2019 г. и 

05.11.2019 г. в област Разград се проведе рекламна кампания 

на ВВМУ„Н.Й.Вапцаров”. Курсант от ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров” съвместно с представители на военното 

окръжие посетиха на 04.11.2019 г.  НПТГ„Шандор Петьофи” 

в град Разград, а на  05.11.2019 г.  ППМГ„Академик Н. 

Обрешков”, ПГПЧЕ„Екзарх Йосиф” в град Разград и ПГ 

„Васил Левски” в град Исперих. С цел представяне на висшето военно учебно заведение, бяха         

изнесени презентации пред учениците от 11 и 12 клас на средните училища. Рекламната кампания за 

прием на курсанти и студенти в НВУ „В.Левски” беше организирана в четири града в областта. На 

27.11.2019 г. и 28.11.2019 г. групи от офицери и курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” към 

НВУ„В.Левски” съвместно със служители от Военно окръжие ІІ степен – Разград проведоха срещи с 

учениците от 11 и 12 клас на ППМГ„Академик Н. Обрешков”, НПТГ„Шандор Петьофи”, ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф” в град Разград, СОУ„Св. Св. Кирил и Методий” в село Самуил, ПГ„Васил Левски” в 

град Исперих и СУ„Христо Ботев” в град Кубрат. 

Проведените срещи с ученици от горните класове и 

випускниците от средните училища с офицери и курсанти от 

висшите военни учебни заведения в страната допринася за 

повишаване на информираността на учениците и бъдещото 

им професионално ориентиране. 

Русе 

На 5, 6 и 7 ноември 2019 г.  старшина І-ва степен Красимир 

Александров и старшина І-ва степен Венелин Нешев, 

курсанти ІІІ-ти курс във ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”–Варна, 

придружени от майор Пламен Йосифов, ст. експерт в сектор 

”ВОКНА” във Военно окръжие І степен – Русе и ц. сл. Янка 

Петкова, ст.експерт в сектор ”ВОКНА” проведоха рекламна кандидат-курсантска и кандидат-

студентска кампания в средните училища на гр.Русе. Пред учениците от 11-ти и 12-ти клас на 10 училища 

в гр. Русе: ПГЕЕ”Апостол Арнаудов”, СУ”Възраждане”, СУ”Васил Левски”, СУ”Йордан Йовков”, 

СУЕЕ”Св. Константин Кирил Философ”, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване, МГ”Баба 

Тонка”, ПГ САГ”П. Пенев”, ПГМ”Юрий Гагарин” и Спортно 

училище ”Майор Атанас Узунов”, както и СУ„П. Волов” – гр. 

Бяла и СУ„Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили бяха 

презентирани специалностите за курсанти и студенти във 

ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” за предстоящата 2020/2021 учебна 

година, възможностите за ранно записване и редовен прием в 

единственото Висше военноморско училище в България. 

Представена беше и съвместната специалност на ВВМУ 

”Н.Й.Вапцаров” и Медицински университет–Варна – ”Военен 

лекар”. Курсантите споделиха факти за материалната база на 

ВВМУ–Варна, както и впечатления от живота на курсантите в 

училището. 

Добрич  

От 11 ноември със съдействието на майор Генади Генов – заместник-началник  на военно окръжие ІІ степен– 

Набиране на кандидати за обучение в курсовете по начална 

и/или специална военна подготовка 
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Добрич, той и началник на сектор ВОКНА и цивилен служител Гинка Иванова – експерт в сектор ВОКНА, 

курсант от ВВМУ„Н.Й.Вапцаров” проведе срещи – презентации с ученици от 11-ти и 12-ти клас от 2 

училища в гр.Тервел – СУ„Йордан Йовков” и ПГТО„Дочо Михайлов”. 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+”. 

Габрово 

На  21 ноември, съгласно графика за провеждане на кандидат-

курсантска и кандидат-студентска кампания на НВУ„Васил 

Левски” се състояха срещи-презентации с учениците от 11-ти 

и 12-ти клас на Националната Априловска гимназия, 

Природоматематическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев” и 

Професионалната техническа гимназия „Д-р Н. Василияди” в 

гр. Габрово.  На проведените срещи, майор Хинко Хинков от 

НВУ, презентира пред кандидатите за курсанти ранния прием 

за учебната 2020/2021г., както и ранното записване на 

кандидат-студенти, предпочитаните специалности – военни и 

цивилни, предимствата, които осигурява НВУ„Васил Левски” 

на курсантите и студентите, както и шансовете за реализация, след завършване на обучението. Капитан 

Николай Николов от военното окръжие, постави на общодостъпни места в училищата рекламни 

материали – плакати, флаери и дипляни, предоставени от представителя на НВУ. 

Плевен 

На 25.10.2019 г. на строевия плац на Единен център за начална подготовка в гр. Плевен се проведе 

ритуал по полагане на военна клетва на граждани без военна подготовка – 

курсанти по чл.59 от Закона за резерва на Въоръжените сили на 

Република България. Гост на тържеството беше полковник Павлин Велков 

– заместник началник на Централно военно окръжие. След приключване 

на ритуала полковник Николай Бешев – Началник на гарнизон Плевен 

приветства курсантите. Той ги поздрави за избора им да преминат през 

военната подготовка и подчерта значението на военната клетва за всеки 

български гражданин. На завършващите курса „Начална военна 

подготовка” бяха връчени удостоверения и възпоменателни значки  от 

името на министъра на отбраната. Клетвата завърши с преминаване в 

тържествен марш под звуците на 

представителния духов оркестър на 

Сухопътни войски. Във връзка със 

започналата кампания по набиране на кандидат-курсанти на 

ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”–Варна, за времето от 04.11.19 г. до 08.11.19 г. в 

Община Плевен бяха проведени срещи с ученици от 12 клас на ПГ по 

механо-електротехника, ПГ по електроника и химични технологии „Проф. 

д-р Асен Златаров”, Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект”, 

Математическа гимназия „Гео Милев”. Представителя на ВВМУ„Н.Й. 

Вапцаров”– с-на II степен Радослав Пенчев разясни условията и 

възможностите за реализация с което заинтригува учениците.  Бяха 

раздадени рекламни материали. 
Шумен 

Във връзка с празника на Сухопътни войски, Военно окръжие – Шумен и Радио Шумен, със 

съдействието на Военен клуб – Шумен и Телевизия Шумен, организираха публичен разговор под 

надслов „Да поговорим за пехотата” с участието на ст. серж. Росен Цанков – командир на 

разузнавателна група от 29-и механизиран батальон – Шумен, който се проведе на 18 ноември. Пред 

ученици, студенти и граждани на Шумен, ст. серж. Росен Цанков обясни какви качества трябва да 
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притежава един бъдещ пехотинец и с какви отговорности е 

свързана професията. Командирът на разузнавателна група 

разказа за въоръжението и техниката, които използва в 

работата си, както и за ученията и мисиите си зад граница. 

Присъстващите имаха възможността да видят войнишка 

униформа модел 1915 г., която беше представена от кап. о.з. 

Стефанов от  регионален клуб „Традиция” – Шумен. По 

време на дискусията ст.серж. Росен Цанков отговори на 

въпроси на ученици предизвикани от интересът им към 

ежедневието на войниците от Сухопътни войски. 

Демонстрациите по разглобяване и сглобяване на 7,62 мм 

автомат Калашников и присъствието на снайперист в маскировъчен костюм предизвикаха най-голям 

интерес сред аудиторията. В предизвикателството разглобяване и сглобяване на оръжието се включиха 

деца от различни възрасти. Събитието завърши с изпълнения на танцова формация “WoW” – Шумен. 

На 28 ноември, беше проведен заключителния етап от конкурса за военнослужещи в гарнизон Шумен. 

С 16 класирани кандидати бяха проведени беседи, 8 приеха длъжности 

във в.ф. 34200 – Шумен и 8 – във в.ф. 54060 – Шумен. Спечелилите 

конкурса ще бъдат назначени на длъжностите: младши специалист по 

съхранение на въоръжение и техника, електромеханик-акумулаторист, 

помощник-гранатометчик, младши изчислител, автоматчик и номер от 

разчет на тежка противотанкова гранатохвъргачка. За провеждане на 

конкурса, със заповед на командира на в.ф. 34200 - Шумен, беше 

назначена комисия от състава на в.ф. 34200 и в.ф. 54060. На 25 ноември 

беше проведен изпит по физическа подготовка и тест за проверка на 

общата култура на кандидатите. След приключването на медицинските 

прегледи, теста за проверка на общата култура и изпита за определяне на 

физическата годност бяха класирани 16 кандидати. Те кандидатстваха по 

конкурс, обявен през месец август 2019 г., със заповед на министъра на 

отбраната, за комплектуване на 198 вакантни длъжности за военните 

формирования от състава на Сухопътни войски. За гарнизон Шумен бяха обявени 22 места. 

 
Благоевград 

На 15 ноември по случай „Празника на Сухопътни 

войски” и Ден на отворени врати във военно 

формирование 26400 Благоевград с учениците от ПМГ 

„С. Корольов” гр. Благоевград, ЕГ„Акад. Л.Стоянов”, 

СУИЧЕ„Кл. Охридски” и учениците от 5-то СУ„Г. 

Измерлиев” и 7-мо СУ„Кузман Шапкарев” гр. 

Благоевград се проведе комплексно занятие. Също така 

комплексно занятие се проведе и с учениците от 

Професионална гимназия по транспорт гр. Разлог, както 

и с учениците от Професионална гминазия по механизация 

на селското стопанство гр. Разлог. Мероприятието се 

проведе във връзка с чл.5 от Наредба за условията реда за 

разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална 

и/или специална военна подготовка във висшите училища 

и за подготовка на учениците от средните училища за 

повишаване на патриотичното възпитание и родолюбие на 

учениците и на основание утвърдения от Началника на 

Централно военно окръжие, план-график на Военно окръжие ІІ степен – Благоевград за осигуряване 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
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подготовката на гражданите на Република България в 9-ти и 10-ти клас от средните училища за първия 

учебен срок на учебната 2019/2020 г. Учениците се запознаха на място със съвременните образци на 

въоръжението и снаряжението, използвани в Българската армия. Много емоционални и развълнувани 

бяха учениците, като голяма част от тях имаха възможност за първи път да се докоснат до стрелково 

оръжие – автомат „Калашников“, „РПГ“, лека картечница, снайперови пушки и бойна техника. 

Монтана 

На 15.11.2019 г. във в.ф. 54990 – Враца се проведе комплексно занятие в деня на отворените врати,  

участваха ученици от 9 и 10 клас на ПГ''Д-р Иван Панов'' – гр.Берковица, СУ''Иван Вазов''– гр.Вършец, 

VI СУ''Отец Паисий'', VII СУ''Йордан Радичков'', учениците от 9-ти клас от СУ''Васил Левски''– гр. 

Бойчиновци, СУ''Христо Ботев''– гр.Брусарци, заедно с 

класните си ръководители и експертите от ОВОО. 

На 18.11.2019 г. бе проведено комплексно занятие във в.ф. 

22160 – Плевен в деня на отворените врати, участваха 

ученици от 9 и 10 клас на ПГСТКН''Проф.арх.Стефан 

Стефанов''– гр. Монтана, СУ''Димитър Маринов''– гр. Лом, 

учениците от 9-ти клас на ОБУ''Христо Ботев''– с.Долни 

Цибър, учениците от 10-ти клас на ПГПТ– гр. Лом, заедно с 

класните си ръководители и експертите от ОВОО. 

Плевен 

Във връзка с 19 ноември – празника на Сухопътни войски  на 18.11.2019 г. във военно формирование 

22160 – Плевен се проведе „Ден на отворени врати”. Мероприятието даде възможност за провеждане на 

Комплексно занятие с ученици от девети и десети клас в средните училища от град Плевен, град Червен 

бряг, град Кнежа, както и ученици от Област Монтана – общо над 940 ученика. Служители от Военно 

окръжие – Плевен и Военно окръжие–Монтана, част от които и ръководители на занятията с учениците 

създадоха необходимата организация за постигане на висока ефективност на комплексното занятие. В 

обособените демонстративни центрове бяха показани 

различни въоръжения, техника с висока проходимост, 

бронирани автомобили и екипировка. На един от центровете 

учениците имаха и възможността да проведат стрелба с 

АК47- 7,62 мм. и ПКТ с халосни патрони. Представители на 

домакините изнесоха беседа в музейната експозиция в Дома 

на културата на военно формирование 22160 – Плевен и 

запознаха участниците в комплексното занятие с историята 

и традициите на предшествениците на военното 

формирование, както и с участието на военнослужещите в 

мироопазващи операции извън територията на страната. 

Представено беше и част от оборудването и екипировката на 

РС”Военна полиция”–Плевен. 

На 05.11.2019 г. в РС”Военна полиция” – Плевен се проведе „Ден на отворени врати”, по случай 

професионалният им празник. Мероприятието даде възможност за провеждане на Комплексно занятие с 

ученици от девети и десети клас в средните училища от град Плевен и град Гулянци – общо над 290 

ученика. Показани бяха различни въоръжения, техника с висока проходимост, бронирани автомобили и 

екипировка. Представители на домакините изнесоха презентация и запознаха участниците в 

комплексното занятие с естеството на работата си. 

Шумен 

На 20 и 21 ноември 2019 г. на територията на военни формирования 34200, 54060, факултет 

”Артилерия, ПВО и КИС” бяха проведени комплексни занятия с ученици от десетите класове в 

средните училища. Близо 700 ученици от област Шумен се запознаха с част от въоръжението на БА под 

формата на покази и практически занятия. Занятията бяха проведени от военнослужещи от в.ф. 34200 и 

54060 – Шумен, факултет ”Артилерия, ПВО и КИС” и служители на Военно окръжие – Шумен. За 

запознаване с въоръжението бяха развърнати отделни учебни центрове. Ръководители военнослужещи 

от военните формирования и факултет ”Артилерия, ПВО и КИС” показаха на младите хора стрелково  
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оръжие на въоръжение в БА, различни артилерийски системи и учебен кабинет за изучаване 

устройството и механизмите на  САУ – 2С1 „Гвоздика”. Те напътстваха 

учениците в боравенето с оръжието и апаратурата и отговориха на всички 

поставени въпроси. Най-голям интерес сред учениците предизвика 

реактивната система за залпов огън – БМ-21 „Град”. Показните занятия 

запознаха учениците с възможностите за бъдеща професионална 

реализация в армията.  

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 провеждат съгласно 

изготвеният график за провеждането на занятията с гражданите на 

Република България в девети и десети клас от средните училища през 

учебната 2019/2020 година. Занятията се провеждат в присъствието на 

класните ръководители и използване на мултимедия за презентиране на лекциите. 

 

 
 

В изпълнение на МЗ № ОХ-14/07.01.2019 г., относно организиране и провеждане на държавните военни 

шампионати и първенства през 2019 г. на 22.11.2019 г. на стрелбищен комплекс „ЦСКА“ – 4 км. се 

проведе първенство по стрелба с пистолет „Макаров“ на Софийски гарнизон с участие на отбори от 

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

Българската армия. В състезанието 

взе участие и отбор на Централно 

военно окръжие в състав : 

подполковник Цоло Цолов, майор 

Николай Пехливанов, капитан 

Станимир Димитров и ц.сл. Салина 

Томова. В индивидуалното 

класиране при жените ц.сл. Салина 

Томова завоюва първо място и 

златен медал, а в отборното 

класиране Централно военно 

окръжие зае осмо място. 

 

 

Първенство по стрелба с пистолет „Макаров“ на Софийски гарнизон 
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