
 

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

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

  Брой 1/ 2019 г. 

Национални и регионални празници, важни събития и годишнини  

Електронно издание на Централно военно окръжие 

Бургас 

На 24 януари 2019 г. град Карнобат чества 141 години от 

Освобождението си. 

Празничният ден започна 

със заупокойна молитва, 

поклонение и ритуал по 

поднасяне на венци и цветя 

пред руски паметник край 

града, на които присъстваха 

заместник-областният 

управител  г-н  Владимир Крумов, общински съветници, 

началникът на Военно окръжие-Бургас – подполковник Данчо 

Мешлинков, експертът в офиса за военен отчет в община Карнобат – цивилен служител Иван Баев, 

както и много гости на града. 
 

Хасково 

На 6 януари 2019 г. военнослужещите от 31 механизиран 

батальон – Хасково от състава на Втора механизирана бригада 

тържествено отбелязаха празника Богоявление и 171-та 

годишнина от рождението на Христо Ботев. Военнослужещите 

поднесоха венци и цветя 

пред паметника на поета-

революционер, след което 

се построиха на площад 

„Свобода” за провеждането 

на водосвет. Командирът на 

31 механизиран батальон – майор Светослав Годинов прие 

строя. Командващ ритуала 

бе старши лейтенант 

Димитър Чернев.  

След прочитане на 

молитвата „За успех на 

народа”, отец Димитър поръси със светена вода 

военнослужещите за здраве и просперитет.  

На честванията присъстваха областният управител на Хасково – 

Станислав Дечев, кметът на община Хасково – Добри 

Беливанов, командирът на УП „Корен“–  подполковник Валери 

Антонов, ВРИД началникът на Военно окръжие II степен-Хасково – майор Петър Петков, 

представители на военно-патриотичните организации в областта,  много граждани. 

Продължава на стр. 2 
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Продължава на стр. 3 

Плевен 

Тържествен ритуал-водосвет на бойните знамена по повод 

Богоявление (Йордановден) се проведе на 6 януари 2019 г. 

пред параклиса-мавзолей ,,Свети Георги Победоносец” на 

площад „Възраждане” в Плевен. По стар български обичай на 

6 януари – Богоявление, Българската православна църква 

благославя Българската армия и освещава нейните бойни 

знамена и флагове, които са символ на бойния дух на 

българските граждани. Водосветът беше отслужен от 

духовници от Плевенската митрополия. 

 Тържественото отбелязване на този празник от личния състав 

на гарнизона е знак на уважение, преклонение, израз на 

приемственост и доказване готовността ни да продължим в 

бъдеще патриотичните и демократични традиции на 

българския народ.  В тържествения ритуал участваха почетни 

роти от военни формирования 22160, 38220 и 42800 – град 

Плевен, Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” – 

град Долна Митрополия, началникът на Военно окръжие-I 

степен-Плевен – полковник Иван Иванов, представители на 

дружество “Традиция” – град Плевен, представители на 

военно-патриотичните съюзи и представителния духов 

оркестър на Сухопътните войски. 

Плевен 

На 3 януари 2019 г. на площад „Възраждане” в Плевен се 

проведе тържествен ритуал по официалното посрещане на 

36-ти контингент на Българската армия, взел участие в 

мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане 

„Решителна подкрепа“ в Афганистан. За да приветстват 

военнослужещите, в Плевен бяха министърът на 

отбраната – Красимир Каракачанов, началникът на 

отбраната – генерал Андрей Боцев, заместник-

командващият на Съвместното командване на силите – 

генерал-майор Иван Лалов, заместник-командирът на 

Сухопътните войски – бригаден генерал Валери Цолов, 

областният управител – Мирослав Петров, заместник-

областният управител – Татяна Божинова, председателят 

на ОбС – Плевен Мартин Митев, кметът – Георг 

Спартански. В церемонията взе участие и началникът на 

Военно окръжие-Плевен – полковник Иван Иванов. 

 Контингентът е в състав от 158 военнослужещи. Той 

включва национален елемент, рота за охрана, екип от 

съветници и щабни офицери в щаба на мисията на НАТО. 

Национален командир на контингента е полковник 

Веселин Василев, помощник-национален командир за 

формированието в Кабул – подполковник Недялко Киров, 

помощник-национален командир за формированието в 

Кандахар – подполковник Димитър Димитров, а командир 

на ротата за охрана е майор Велин Кехайов. 

 Началникът на отбраната – генерал  Андрей Боцев награди военнослужещи за високи постижения в 

службата, изпълнение на функционалните задължения в сложна обстановка и във връзка с успешно 

приключване на мисията ни в Афганистан. Отличия бяха връчени и от министър  Красимир 

Каракачанов, който отправи и своите пожелания за успешна година. 

Продължава от стр. 1 
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Спортно-възстановителни мероприятия 

Продължава от стр. 2 

Ямбол 

На 6 януари  2019 г. Ямбол отбеляза големия християнски 

празник Богоявление с тържествен ритуал по освещаване на 

бойните знамена на Българската армия в гарнизон Ямбол. В 

ритуала участваха представителни блокове от ямболски 

военни формирования, подполковник Валери Христов – 

началник на Военно окръжие ІІ степен-Ямбол, 

представители на местната власт и много граждани. Веднага 

след освещаването започна литийното шествие до моста на 

река Тунджа на входа на Градския парк, където беше 

хвърлянето на кръста във водите на реката. 
 

Ямбол 

На 17 януари  2019 г. с тържествено честване, организирано 

от община Ямбол, бе отбелязана 141–та годишнина от 

Освобождението на града от османско владичество. 

Инициативата събра пред паметника, на мястото, където са 

били посрещнати руските войни от 23-ти Донски казашки 

полк, представители на местната власт, родолюбиви и 

политически организации, военнослужещи от гарнизон 

Ямбол, подполковник Валери Христов – началник на Военно 

окръжие ІІ степен-Ямбол и много граждани. 

Благодарствен молебен за загиналите герои отслужи Негово 

Високопреподобие Архиерейският наместник Архимандрит Димитрий. Поднесени бяха венци и 

цветя в знак на почит към паметта на героите. 

Отбелязването на 141-та годишнина от Освобождението на Ямбол продължи със шествие по 

улиците на града до Паметника на загиналите за националното освобождение, където също бяха 

положени венци и цветя на признателност. 
 

Търговище 

На 29 януари 2019 г. Търговище почете 141-та годишнина от Освобождението си. Сред 

официалните лица на празника бе заместник-началникът на военното окръжие – майор Любомир 

Колев. Той се включи в шествието до паметника на генерал Ернрот и до Морената, както и в 

ритуала за поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите за свободата на Търговище. 

Русе 

На 6-ти януари 2019 г. русенци почетоха един от най-значимите християнски празници – 

Богоявление. Началникът и заместник-началникът на Военно окръжие І степен-Русе полковник 

Цанко Недев и майор Васил Петров присъстваха на Богоявленския водосвет, който е олицетворение 

на единството на вярата, държавата и армията. По традиция церемонията в Русе започна с утринна 

литургия в катедрална храм „Света Троица“, последвана от литийно шествие до река Дунав, където 

се състоя и официалната част. Тя включваше приемане на войсковия строй от началника на 

гарнизона и извършване на водосвет от  Н. В. Пр. Русенски митрополит Наум. 

 Богоявленският водосвет е ритуал, които, с известни прекъсвания, 
Продължава на стр. 4 
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е оставил своя отпечатък във вековната история на 

българската държавност. 

Историята пази спомен за битката при Тревненския проход 

през 1190 година, в която цар Иван Асен I побеждава 

войските на император Исак ІI Ангел. Българските войни 

спечелват не само битката, а пленяват и най-ценните 

императорски знаци, сред които и самият императорски 

кръст. Той бил направен от злато, а в средата си имал 

частица от светото дърво, на което бил прикован Христос. 

Макар един от свещениците да го бил хвърлил, българските 

войни го намерили в реката. Именно този кръст е използван 

през всичките години на съществуването на Втората българска държава при провеждането на 

ритуала в старопрестолната столица Търново, на брега на река  Янтра. Този ритуал е съпътствал 

българската войска в героичните й победи по време на Балканската, Междусъюзническата, Първата 

и Втората световна война.Честванията завършиха с ритуално хвърляне и изваждане на кръста от 

ледените води на р. Дунав, като пръв сред смелите мъже тази година се оказа  23 годишният Пламен 

Атанасов. 
 

Варна 

На 9 януари 2019 г. ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна, чества 138 

години от основаването си. От 

създаването си през 1881 г. до 

днес, учебното заведение е 

утвърдено като безспорен 

авторитет не само у нас, но и в 

чужбина. В мероприятията  по 

честване на годишнината, 

откриване на нова лекционна 

зала и лаборатория по физика, все участие подполковник Людмил 

Иванов Маринов – заместник-началник на Военно окръжие I 

степен-Варна, той и началник на сектор ВОКНА. 
 

Габрово 

На 6 януари 2019 г. подполковник Кристиян Гранджан – 

началник на военно окръжие-Габрово, заедно с командирите на 

военни формирования от гарнизон Велико Търново, участва в 

провеждане на военен ритуал „Водосвет на бойните знамена” по 

случай Йорданов ден. 

 

Пазарджик 

По покана на кмета на град Белово, на 14 януари 2019 г. 

началникът на военно окръжие ІІ степен – Пазарджик взе участие в честването на празника на 

града. 
 

Благоевград 

На 6 януари 2019 година на площад „Македония” в гр. Благоевград бе 

осветено бойното знаме на военно формирование 26400 Благоевград. 

Пред очите на стотици граждани и пред строя на военнослужещите бе 

отправена молитва към Бога – да закриля и изпълва с благодатни сили 

българските войни, както и целия български народ. На тържествения 

водосвет присъства началникът на Военно окръжие ІІ степен-

Благоевград – подполковник Петър Митев и заместник-началникът на 

военно окръжие ІІ степен Благоевград, той и началник на сектор – 

майор Пламен Велев. 
Продължава на стр. 5 

Продължава от стр. 3 
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Благоевград 

На 6 януари 2019 г. жители и 

гости на гр. Благоевград 

почетоха 171 години от 

рождението на българския 

поет и революционер 

Христо Ботев. Пред бюст-

паметника на героя, на 

площад „Народни 

будители“, в знак на 

признателност към живота и делото на Ботев, бяха поднесени 

венци и цветя. В ритуала участва началникът на Военно окръжие ІІ степен-Благоевград – 

подполковник Петър Митев. 

Продължава от стр. 4 

Честване на 129 години от създаването на първото отделение за 

мобилизационна работа 

Шумен 

На 23 януари 2019 г. в сградата на Община Шумен беше 

отбелязана 129-та годишнина от създаването на първото 

отделение за мобилизационна работа. Гости на тържеството 

бяха г-н Боян Тодоров – заместник-кмет на община Шумен, 

полковник о.з. Йорданов – председател на областния съвет на 

СВВБ, командири и служители от звената за управление на 

човешките ресурси във военни формирования в гарнизона и 

бивши служители на ВО-Шумен. 

Полковник о.з. Йорданов припомни събитията от декември 

1878 г. относно извикването на първия призив от шуменски 

младежи. След словото той връчи грамоти на военнослужещи и експерти от ВО-Шумен, с 

пожелания за много професионални и лични успехи. 

Началникът на ЦВО награди Мария Тодорова – главен 

специалист в сектор “ВОКНА” - за постигнати високи 

резултати при изпълнение на служебните задължения и 

полковник о.з. Михаил Михайлов – бивш служител на 

окръжието. 

Като домакин на събитието, подполковник Георгиев 

поздрави присъстващите и благодари за доброто съдружие и 

оказаната помощ в съвместната работа на военните 

формирования и общинските администрации. 
 

Габрово 

Във връзка с навършването на 129 години от 

създаването на първото отделение за 

мобилизационна работа, с което се поставя началото 

на мобилизационната система във военните 

окръжия, личният състав на Военно окръжие ІІ 

степен – Габрово участва в организирания на 23 

януари пеши марш до гр. Севлиево, в парк 

„Казармите”. Настоящи и бивши служители на 

военното окръжие, отбелязаха датата 23.01., 

чествала се дълги години като празник на мобилизационните органи, с полагане на цветя пред 

Паметника на загиналите за освобождението и обединението на 

българските земи от град Севлиево. Продължава на стр. 6 
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Продължава на стр. 7 

Варна 

В изпълнение на заповед З-РД-22/16.01.2019 г. на началника на Централно военно окръжие, по 

случай Деня на органите по личен състав 23.01.2019 г. Военно окръжие I степен-Варна проведе 

пеши марш. 

На мероприятието бяха връчени грамоти за постигнати високи 

резултати при изпълнение на служебните си задължения, за 

проявен професионализъм, усърдие, инициативност и отговорност 

на бивши началници на Военно окръжие I степен-Варна. От името 

на началника на Централно военно окръжие, грамотите връчи 

началника на Военно окръжие I степен-Варна – капитан I ранг 

Светослав Попов. 
 

Бургас 

На 23 януари 2019 г., по повод 129 г. от създаването на първото 

отделение за мобилизационна работа, личния състав на Военно 

окръжие – Бургас проведе пеши марш.  

След поднасянето на цветя на паметника на 24 черноморски полк и 

направената снимка за спомен пред Военен клуб - Бургас, личния 

състав се отправи за местността „Аква калиде” в района на Бургаски 

минерални бани. 

 

Ямбол 

На 23 януари 2019 г. с пеши марш военнослужещите и цивилните 

служители от Военно окръжие ІІ 

степен-Ямбол отбелязаха празника на 

мобилизационните структури в 

Българската армия.  

Личният състав се поклони и поднесе 

цветя на паметника на загиналите във 

войните жители на село Генерал 

Инзово, област Ямбол и пред новооткритата през 2018 година 

паметна плоча на генерал Иван Инзов. 
 

Пазарджик 

В изпълнение на заповед № 3-РД-22/16.01.2019 г. на началника на Централно военно окръжие, на 

23.01.2019 г. личният състав на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик тържествено отбеляза 129-

тата годишнина от създаването на първото отделение за мобилизационна работа. В честването взеха 

участие и бивши служители на военното окръжие. 
 

Кюстендил 

На 23 януари 2019 г. служителите от военното окръжие участваха в пеши марш 

до планина Осогово, проведен в чест на 129-та годишнина от създаването на 

първото отделение за мобилизационна работа. Датата дълги години се чества 

като празник на мобилизационните органи. 
 

Благоевград 

На 23 януари, бивши и настоящи служители на Военно окръжие ІІ степен- 

Благоевград, под ръководството на подполковник Петър Митев – началник на 

Военно окръжие ІІ степен-Благоевград и заместник-началникът на военнотo 

окръжие, той и началник на сектор майор Пламен Велев, съвместно със съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва – Благоевград, тържествено отбелязаха Деня на структурите за 

мобилизация в Българската армия. Подполковник Петър Митев награди от името на началника на 

Централно военно окръжие служителите, които със своя труд са допринесли за изграждането и 

поддържането на структурите. 

Продължава от стр. 5 
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Военни окръжия 
Продължава от стр. 6 

Русе 

На 23 януари 2019 г. Военно окръжие-Русе тържествено 

отбеляза 129 години от създаването на мобилизационните 

структури в Българската армия. Гости на тържеството бяха 

бивши колеги – военнослужещи и цивилни служители, 

част от екипа на Военно окръжие – Русе през годините. В 

приветствието си по случай празника заместник-

началникът на Военно окръжие-Русе – майор Васил Петров 

поздрави колеги и гости, като припомни накратко 

историята на мобилизационните структури в Българската 

армия.  

Началникът на Военно окръжие-Русе полковник Цанко 

Недев обяви заповед № 3-ЛС-9/21.01.2019 г. на началника 

на Централно военно окръжие – полковник Георги Петков, 

с която за постигнати високи резултати при изпълнение на 

служебните си задължения, за висок професионализъм, усърдие, инициативност и отговорност с 

обявявяне на „Благодарност” бе удостоен ц. сл. Пламен Гецов – гл. специалист в сектор „ВОКНА” и 

с „Грамота” за приноса му в развитието на военното окръжие – о. з. подполковник Веселин Додев, 

началник на Военно окръжие – Русе от 2003 до 2008 г. 
 

Велико Търново 

На  23 януари 2019 г. личният състав  на Военно окръжие II степен-Велико Търново  проведе поход 

до хижа “Божур”- в околностите на гр. Горна Оряховица. Бяха поканени бивши служители и 

началници на военното окръжие. По случай Деня на органите по личен състав-23-ти януари 

началникът на Военно окръжие II степен-Велико Търново подполковник Иван Ангелов връчи 

грамота на Георги Иванов Петров – бивш дългогодишен цивилен служител в системата, с която го 

удостоява началникът на Централно военно окръжие. 
 

Централно военно окръжие 

На 23 януари 2019 г. личният състав  на Централно военно окръжие проведе поход до кв. 

Кремиковци, където посети Кремиковския манастир. По-късно, в тържествена обстановка, в 

сградата на Центъра за обучение на кадри към министерство на труда и социалната политика бяха 

наградени за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения, за 

проявен професионализъм, усърдие, инициативност и отговорност с предметна награда „Плакет на 

Централно военно окръжие” подполковник Данаил Атанасов – ЦВО, цивилен служител Валери 

Гавазов – ВО I степен-София; с обявяване на „Благодарност” полковник Велчо Петков, 

подполковник Стефан Стефанов – ЦВО, цивилен служител Камелия Янакиева –  ВО I степен-

София, цивилен служител Румен Асенов –  ЦВО. Наградени  бяха и бивши служители на ВО-София 

и Централно военно окръжие през годините. 

Взаимодействие с военните формирования 

Благоевград 

С тържествен марш на личния състав и парад на бойната техника бе открита официално новата 

учебна година в Бригадно командване-в. ф. 26400 – Благоевград. Водосвет за здраве на 

военнослужещите отслужиха свещеници от храм „Въведение Богородично”.  

Командирът на формированието полковник Красимир Кръстев поздрави военнослужещите с 

откриването на новата учебна година и им пожела здраве и достойна служба в редовете на 

Българската армия. На откриването присъства и началникът на Военно окръжие ІІ степен-

Благоевград, подполковник Петър Митев. 
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Военни окръжия 

София 

Личният състав на военните окръжия, определен за 

участие в информационните борси в рамките на 

националната комуникационно-информационна 

кампания „Бъди войник” на Министерството на 

отбраната, взе участие в обучителен семинар, 

организиран от Централно военно окръжие, съвместно с 

дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната” и дирекция „Връзки с обществеността” - МО.  

Събитието, провело се на 31 януари 2019 г. в Централния 

военен клуб - гр. София, беше открито със слово на 

началника на Централно военно окръжие – полковник 

Георги Петков. По време на семинара, госпожа Мария 

Ганчева – главен експерт в дирекция „Връзки с 

обществеността” на Министерство на отбраната, 

представи целите и задачите на кампанията, както и 

официалното лого и графика за провеждане на 

събитията.  

Полковник Диман Диманов – държавен експерт в 

дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната” на МО изнесе брифинг на тема: „Представяне 

предимствата на военната професия пред 

обществеността”. 

Гост-лектор на семинара беше и главен асистент доктор Елица Николова – преподавател в катедра 

„Психология и лидерство” във Военна академия „Г. С. Раковски”, която запозна аудиторията със 

спецификите на невербалното общуване при рекламирането на военната професия.  

Участие в семинара взе и генерал-майор от запаса Вълчо Фотев – председател на Асоциацията на 

артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов”, 

който връчи плакет на началника на Централно военно 

окръжие полковник Георги Петков.  

Заместник-началникът на щаба на ЦВО подполковник 

Бисер Богданов даде насоки за работа на военните 

окръжия през 2019 г. и изрази увереност, че разгледаните 

въпроси и проведените дискусии ще съдействат за по-

ефективното и качествено изпълнение на поставените 

задачи. 
 

Ловеч 

На 31 януари 2019 г. в Централен военен клуб-София се проведе обучителен семинар с 

представители на военните окръжия, участващи в провеждането на информационни борси в 

рамките на националната комуникационно-информационна кампания “Бъди войник”, в който взеха 

участие цивилен служител Пенка Мортева-експерт в сектор “ВОКНА” и цивилен служител 

Александър Бакърджиев-главен специалист в сектор “ВОКНА” във Военно окръжие II степен-

Ловеч. 
 

Габрово 

Капитан Николов и цивилен служител Васкова присъстваха на обучителния семинар с участващите 

в провеждането на информационни борси в рамките на кампанията „Бъди войник”, организиран от 

Централно военно окръжие на 31 януари 2019 година. 
 

Обучителен семинар  

за националната комуникационно-информационна кампания „Бъди войник” 
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Военни окръжия 
Продължава от стр. 8 

Инструктаж в НВУ”В.Левски” – Велико Търново 

Видин 

На 31 януари 2019 година цивилните служители Клавдия Асенова Кирилова и Кирил Стоянов 

Кирилов  участваха в семинар за обучение, относно националната комуникационно - 

информационна кампания „Бъди войник” в гр. София. 
 

Бургас 

На 31 януари 2019 г. в град София, майор Йордан Йорданов – заместник-началник на  Военно 

окръжие – Бургас, той и началник сектор и цивилен служител Ангел Кралев Желязков – експерт в 

сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” взеха участие в обучителен семинар 

във връзка с кампанията „Бъди войник”. 
 

Велико Търново 

На  31 януари 2019 г. в Централния военен клуб се проведе обучителен семинар във връзка с 

кампанията “Бъди войник”. От Военно окръжие II степен-Велико Търново присъстваха капитан 

Деян Димитров Димитров  и цивилен служител Теменужка Атанасова. 

На 4 януари 2019 г. представителят на Централно военно окръжие, 

заместник-началник на Щаба – подполковник Бисер Богданов, както 

и военнослужещи и цивилни служители от военнните окръжия 

взеха участие в инструктаж, организиран от НВУ”В.Левски”-

В.Търново. С пожелание за повече кандидати и успешна кампания 

откри семинара бригаден генерал доктор Пламен Богданов – 

началник на Военния университет.   

В ритуалната зала, пред участниците в инструктажа бяха разяснени 

от заместник-началника по учебната и научната част на НВУ”В. 

Левски” – полковник Свилен Стефанов, както и от началника на 

Учебен отдел на училището подполковник Стоян Георгиакиев 

правилата и  начина, по който ще протече кандидат-курсантската 

кампания за учебната 2019/2020г. Беше представен анализ на 

кампанията за отминалата година. От страна на Централно военно 

окръжие подполковник Бисер Богданов акцентира върху дейността 

на военните окръжия в предстоящата кампания.  Организирана беше 

рекламно-информационната кампания за ранния прием на курсанти 

за военната ни Алма матер, която стартира на 14 януари 2019 г.  
 

Велико Търново 

 На  4 януари 2019 г.  в 

семинар на НВУ “Васил 

Левски” за кандидат-

курсантска и кандидат-

студентска кампания 2019-

2020 г. взеха участие капитан Деян Димитров Димитров  и 

цивилен служител Теменужка Атанасова от Военно 

окръжие II степен - Велико Търново.    
 

Плевен   

На 4 януари 2019 г. представители на Военно окръжие-

Плевен старшина Траян Минчев и цивилен служител Силвия Стефанова взеха участие в 

инструктаж организиран от НВУ”В.Левски”-В.Търново. 
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Военни окръжия 

Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации в областта на 

сигурността и отбраната 

Благоевград 

На 24 януари 2019 г. началникът на военно окръжие ІІ степен-Благоевград подполковник Петър 

Митев бе официален гост на годишната конференция на Съюза на ветераните от войните в 

България – Благоевград, която се проведе в залата на Военен клуб – Благоевград. 

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Благоевград във Военен клуб – 

Благоевград на 30 януари 2019 г. проведе отчетно годишно събрание на общинската организация. 

Гост на събранието бе подполковник Петър Митев – началник на Военно окръжие ІІ степен 

Благоевград. 
 

Видин 

На 4 януари 2019 година личният състав на Военно окръжие ІІ степен- Видин присъства на работна 

среща с представителите на Областните съвети на „Съюза на офицерите, сержантите и войниците 

от запаса и резерва”, „Съюза на ветераните от войните” и „Съюза на военноинвалидите и 

военнопострадалите”. На срещата беше разгледано изпълнението на мероприятията приети в плана 

за съвместна работа и бяха наберязани основните съвместни мероприятия за изпълнение през 

първото тримесечие на 2019 година и приети конкретни мерки за тяхното изпълнение. 

Силистра 

На 22 януари 2019 г. в гр. Силистра се проведоха срещи с 

випускници от седем средни училища на територията на гр. 

Силистра.  

Представители от НВУ „Васил Левски” проведоха разяснителна 

кампания по ранен прием на курсанти. Представени бяха реда, 

условията за кандидатстване и обучение на курсанти, кариерното 

развитие на военнослужещите и предимствата на военната служба. 

Срещи с ученици 

Пловдив 

На 18 януари 2019 г., 

новоприетите 

военнослужещи от 110 

логистичен полк в 

Пловдив положиха 

клетва. Официален гост 

на ритуала беше 

началника на Военно 

окръжие І степен – 

Пловдив полковник 

Лъчезар Михайлов Демирев. В словото си командирът на 110 логистичен полк полковник Иван 

Маламов изрази своята дълбока благодарност към личния състав на военното окръжие за 

положените усилия по набирането на кандидати за военна служба в повереното му военно 

формирование, благодарение на което 110 логистичен полк е с много висок процент на 

комлектуване с личен състав. 

Военна клетва 
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Военни окръжия 

Наградени военнослужещи и цивилни служители 

Пловдив 

Експертът в офиси за военен отчет във ВО I степен-Пловдив, 

той и председател на Областния управителен съвет на СВВБ-

Пловдив – Атанас Хаджиев беше награден със заповед № КН-

4/09. 01. 2019 г. на министъра на отбраната с юбилеен медал 

„100 години Първа световна война”. 

Обучения, семинари и стажове 

На 23 януари 2019 г. във Военен клуб-Шумен се отчете дейността на ВО-Шумен през 2018 г. 

Подполковник Георги Георгиев – началник на ВО-Шумен представи „Анализ за дейността на ВО-

Шумен през 2018 г.” Личният състав бе запознат с текущото състояние и постигнатите резултати на 

ВО-Шумен през изминалата година. 

Провежданите през последните години практически 

тренировки по планиране и оповестяване на резерва 

способстваха показно занятие, проведено през месец 

май, да прерасне в съвместно занятие с в.ф. 34200 

Шумен, сектор ВП-Шумен, ОД на МВР-Шумен и 

община Нови пазар.  

Постигнатото добро взаимодействие бе наблюдавано от 

представители на ЦВО, Щаба на отбраната, военните 

окръжия и ОД на МВР от градовете: Варна, Бургас, 

Търговище и Разград. 

Основни направления в работата на ВО-Шумен през 

2019 г. е да се повишат резултатите от дейността по набиране на кандидати, чрез реализирането на 

националната кампания „БЪДИ ВОЙНИК” и да продължи доброто взаимодействие с военните 

формирования от гарнизона, с ръководствата на държавните и местните институции, подчерта 

подп. Георги Георгиев. 

Кюстендил 

В периода от 3-4 януари 2019 г. цивилен служител Любослава Димитрова Георгиева взе участие в 

инструктаж по приемане на кандидат-курсанти през 2019/2020 г. в град Велико Търново. 
 

В периода от 14-17 януари 2019 г. цивилен служител Любослава Димитрова Георгиева взе участие в 

курс по „Работа с Автоматизирана система за управление на човешките ресурси – Рожен, Витоша” 

в град София. 
 

В периода 14 януари до 1 февруари 2019 г. цивилен служител Анна Георгиева Митова взе участие в 

курс по „Киберсигурност” – град София, организиран от ВА „Г.С.Раковски”. 
 

Видин 

От 14 до 17 януари 2019 г.  цивилен служител Кирил Стоянов Кирилов участва в обучение за работа 

със системите „Рожен”  и „Витоша” в град София. 

Отчет на дейността на ВО-Шумен през 2018 г.  


