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6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия 

Централно военно окръжие 

Началника на Централно военно окръжие полковник Георги Петков поздрави военнослужещи и 

цивилни служители от Централно военно окръжие и военните окръжия по случай 6 май - Ден на 

храбростта и празник на Българската армия и каза в приветствието си следното: „Има дати в 

българската история, които изпълват сърцата ни с гордост и достойнство. Такава дата е светлият 

празник 6 май, посветен на храбростта и Българската армия. На този ден свеждаме глави в знак на 

признателност пред подвига на българските воини, записали в историята ни безброй победи по 

бойните полета. Българската армия винаги е била символ на сила и патриотизъм, на морал и 

професионализъм, осъществявайки високоблагородната мисия по гарантирането на мира, 

националната сигурност и просперитета на нацията! Високо отговорна е ролята на Централно 

военно окръжие и неговите структури, като част от Българските въоръжени сили за привличането 

на млади кадри в служба на Отечеството. Военнослужещите и цивилните служители всекидневно 

доказват своята ангажираност към проблемите на армията и изпълняват с чест поставените им 

задачи. В българския народен календар на 6-ти май почитаме и паметта на Св. Великомъченик Георги 

Победоносец. Гергьовден е един от най- големите християнски празници през годината и най-големият 

пролетен празник, символизиращ пробуждането на природата за нов живот. По случай предстоящия 

празник приемете моите благопожелания за здраве, лично щастие, увереност и силна воля във всяко 

ново начинание! Нека Свети Георги Ви напътства и закриля в делата Ви!” 

Русе 

На 6-ти май – ден на храбростта и празник на Българската армия – тържествата в Русе започнаха пред 

Паметника на загиналите в Сръбско-българската война с 

поднасяне на венци и цветя в чест на славните победи на 

българската армия. Благодарствен молебен отслужиха 

свещеници от Русенската митрополия.  

На тържествената церемония присъстваха полковник Цанко 

Недев - началник на Военно окръжие – Русе, майор Васил 

Петров – заместник-началник на Военно окръжие – Русе, 

народни представители, областният управител на област Русе 

Галин Григоров, кметът на община Русе Пламен Стоилов, 

председателят на Общински съвет Русе и ректор на РУ 

„Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев, 

генералният консул на Русия в Русе г-н Андрей Громов,  общински съветници, представители на 

различни институции, русенци и гости на града. Слово за празника произнесе областният управител 

Галин Григоров. Той се обърна към присъстващите с думите: ”Днес, когато свеждаме глави пред 

подвига на българските войни, обрекли се за свободата, обединението и независимостта на Майка 

България, нека си припомним тяхната любов и себеотрицание към Родината и да предадем тези 

свещени добродетели на идните поколения! Именно проявените от тях патриотизъм, доблест и 

Национални и регионални празници 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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всеотдайност са били пътеводната светлина за българския народ през най-тежките и мрачни години 

от родната история!“  

На 6-ти май град Русе чества и деня на своя светец-покровител Свети Георги Победоносец. „Той 

символизира  храбростта и вярата и точно тези добродетели, които са съхранили и водили нашия 

европейски град по пътя му на развитие.” - заяви в приветствието си към своите съграждани кметът на 

община Русе Пламен Стоилов. Тържествата продължиха с много настроение и музикални изпълнения 

на талантливите деца на Русе и завършиха с пищна заря. 

Хасково 

Военнослужещите от военно формирование 52740, поднесоха 

венци и цветя пред паметника на Незнайния войн в град Хасково. 

Честването на празника се проведе съвместно с община Хасково. 

В ритуала участваше и духовият оркестър към община Хасково с 

диригент Недялка Ангелова. 

Слово за празника държа командирът на формированието майор 

Светослав Годинов. Той получи от председателя на тракийското 

дружество „Георги Сапунаров“ Кирил Сарджев юбилеен медал 

за 175-годишнината от рождението на капитан Петко войвода в 

знак на уважение и сътрудничество. 

На тържеството присъстваха областния управител на Хасково Станислав Дечев, заместник-кметът на 

община Хасково Велин Балкански, ВРИД началникът на Военно окръжие II степен – Хасково майор 

Петър Петков, представители на военно-патриотични организации, граждани и гости на град Хасково. 

Тържествената програма продължи с концерт на Представителен ансамбъл за народни танци „Златна 

Тракия” с ръководител Златка Тимонова. 

Силистра 

Съвместно с Община Силистра личният състав на Военно окръжие II степен - Силистра участва в 

тържественото отбелязване на 6-ти май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия пред 

мемориала „Военни гробища” на загиналите в Първата световна война в Силистра. В памет на всички 

загинали войни бе отслужена заупокойна панихида.  

Видин  

На 06.05.2019 година личният състав на Военно окръжие ІІ 

степен - Видин с представитeли на Областните съвети, на 

„Съюза на офицерите, сержантите и войниците от запаса и 

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

военноинвалидите и военнопострадалите” поднесе цветя на 

паметника на „Трети пехотен Бдински полк”. 

Ямбол 

Ямбол отпразнува 6 май с литийно шествие и войскови марш. 

В Ямбол общоградското честване на светлия празник 6 май - Гергьовден и празник на Българската 

армия започна с празнична Света литургия и литийно шествие с 

икона на Свети Георги Победоносец, последвано от тържествен 

ритуал по издигане на националния флаг пред сградата на 

община Ямбол.  

В празничното си слово кметът на града господин Георги 

Славов изказа благодарност към състава на военните 

формирования на Ямболския гарнизон за съпричастността им 

към съвместните инициативи с които засвидетелстват 

единението в ямболската общност. Поздрав към 

военнослужещите по повод техния празник отправи и 

началникът на гарнизон Ямбол подполковник Милен Димитров. 

В празничното честване се включиха граждани на Ямбол, представителни блокове от военни 

формирования от ямболския гарнизон, подполковник Валери Христов – началник на Военно окръжие ІІ 

степен - Ямбол, патриотични организации и официални лица.  
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Бургас 

По традиция 6-ти май – Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия, в Бургас бе отбелязан с 

тържествени ритуали по полагане на венци и цветя при паметника на 24-ти пехотен Черноморски полк 

и водосвет за здраве и благоденствие на българската армия пред храм „Св. Св. Кирил и Методий“. В 

тържествата взе участие заместник-началникът на Военно окръжие – Бургас майор Йордан Йорданов.        

гр. Средец 

По покана на кмета на община Средец господин Иван Жабов и 

регионалния представител на сдружение „Професии на дълга 

пред народа и отечеството” в тържествата по случай 6-ти май – 

Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия, в гр. Средец 

участва началникът на Военно окръжие – Бургас подполковник 

Данчо Мешлинков и цивилните служители Борислав Николов и 

Красимир Костов. Празникът бе отбелязан с тържествен ритуал 

по издигане на националния флаг на Република България, 

тържествен водосвет за здраве и благополучие и поднасяне на 

венци и цветя пред паметника на загиналите за Свободата на 

България в града и плочата пред сградата на бившия Военен клуб - Средец.  

 

Награждаване на военнослужещи  и цивилни служители по случай 6–ти май – 

Ден на храбростта и  Празник на Българската армия 

За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, принос към отбраната на 

страната със заповед на министъра на отбраната бяха наградени следните служители:  

I. С почетен знак „Свети Георги” III степен : подполковник Стефан Иванов Кръстев – служител по 

сигурността на информацията – ЦВО; 

II. С предметна награда Сувенирен нож „АК - 74” : старши лейтенант Светлозар Димитров Фердов – 

главен юрисконсулт” – ЦВО; 

За проявен висок професионализъм, старание, инициативност и отговорност, за отличителни  заслуги и 

принос за развитието на структурите на Централно военно окръжие, за издигането на неговия престиж  

бяха наградени от Началника на Централно военно окръжие полк. Георги Петков следните служители: 

I. С предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие”, както следва: 

1. полковник Лъчезар Михайлов Демирев – началник на военно окръжие I степен Пловдив; 

2. подполковник Петър Илиев Митев – началник на военно окръжие II степен Благоевград; 

3. подполковник Ивайло Красимиров Александров – началник на военно окръжие II степен  Силистра; 

II. С „Грамота”, както следва: 

1. полковник Павлин Георгиев Велков  - началник на щаба на ЦВО; 

2. майор Мирослав Огнянов Маринов -  старши експерт II степен в отделение „Сигурност на 

информацията” в ЦВО;  

3. майор Милен Димитров Добрев   - старши експерт I степен в отделение „Бойна готовност, 

комплектуване и оповестяване” в щаба на ЦВО; 

4. майор Николай Георгиев Пехливанов  - старши експерт II степен в отделение „Бойна готовност, 

комплектуване и оповестяване” в щаба на ЦВО; 

5. майор Валентин Димитров Благоев – старши експерт I степен в отделение „Набиране на кандидати за 

военна служба и адаптация” в щаба на ЦВО ; 

6. майор Йордан Иванов Йорданов – заместник - началник на военно окръжие II степен, той и началник 

на сектор във Военно окръжие II степен Бургас; 

7. майор Васил Цветков Петров – заместник - началник на военно окръжие I степен, той и началник на 

сектор във Военно окръжие I степен Русе; 

8. офицерски кандидат 1-ви клас Красимир Стоянов Иванов – главен специалист в отделение 

„Логистично осигуряване” в щаба на Централно военно окръжие. 

За постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, за проявен  

професионализъм, усърдие, инициативност и отговорност, и по повод придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст и преминаване в запаса Началника на Централно военно окръжие полк. 
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Георги Петков награди с предметна награда „Почетен кортик в луксозна кутия” на Централно 

военно окръжие полковник Велчо Петков Петков, 

заместник-началник на Централно военно окръжие. 

На събитието присъстваха служители от 

Министерство на отбраната, колеги  от Централно 

военно окръжие и военните окръжия и роднини, 

които поднесоха своите поздравления на полковник 

Велчо Петков Петков по повод неговото 

придобиване право на пенсия за осигурителен стаж 

и възраст и преминаване в запаса. 

За постигнати високи резултати при изпълнение на 

служебните задължения, за проявен  

професионализъм, усърдие, инициативност и 

отговорност и по повод честване на 60-годишен юбилей Началника на Централно военно окръжие полк. 

Георги Петков награди с предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие” цивилен 

служител Таня Николова Попова – експерт във Военно окръжие II степен Бургас. 

За проявен  професионализъм, усърдие, инициативност и отговорност, и по повод честване на 50-

годишен юбилей Началника на Централно военно окръжие полк. Георги Петков награди с „Грамота” 

майор Йордан Данчев Даков – старши експерт II степен в отделение „Набиране на кандидати за военна 

служба и адаптация” във Централно военно окръжие. 

За постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните задължения, доказани 

професионални и личностни качества и във връзка с честване на 60-годишнина от създаването на   

Военно окръжие  - гр. Търговище,  Началника на Централно военно окръжие полк. Георги Петков 

награди с „Грамота” цивилен служител Илия Лазаров Илиев – експерт във Военно окръжие  II степен- 

Търговище. 

За проявен  висок професионализъм, усърдие, отговорност при изпълнение на служебните си 

задължения и по повод прекратяване на трудовите правоотношения, Началника на Централно военно 

окръжие полк. Георги Петков награди с „Плакет на Централно военно окръжие” цивилен служител 

Христо Колев Христов – експерт в офис за военен отчет на Военно окръжие  II степен - Шумен. 

Търговище 

60-тата годишнина от създаването на Военно окръжие – Търговище 

бе отбелязана с провеждане на военни игри „Бъди войник“ за деца 

от І до Х клас и „Среща на поколенията“, на която присъстваха 

бивши и настоящи служители на военното окръжие. Сред почетните 

гости на срещата с поколенията бяха областният управител Митко 

Стайков, кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров, 

началникът на РУО Търговище госпожа Елка Станчева, директорът 

на ОД на МВР старши комисар Николай Ненков и началникът на 

Централно военно окръжие полковник Георги Петков. Отправени бяха приветствия и пожелания за 

усърдие и оптимизъм при изпълнение на служебните задължения от Областна администрация 

Търговище, Община Попово, Регионално управление на образованието Търговище, Териториален отдел 

– Варна към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, Военно окръжие – 

Шумен, Военно окръжие – Разград, от „Съюза на офицерите, сержантите от запаса и резерва”, от 

Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса - Олимпий 

Панов гр. София и от о.з. полковник Костадин Левенов – бивш 

началник на Военно управление – Търговище. 

В края на „Срещата на поколенията“ в конферентната зала на хотел 

„Терра  Европа“, полковник Георги Петков награди военнослужещи и 

цивилни служители от настоящия личен състав на Военно окръжие – 

Търговище за постигнати високи резултати при изпълнение на 

служебните си задължения, за проявен професионализъм, усърдие, 

инициативност и отговорност. Отличени бяха – подполковник Мирчо 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул.  “ Георги Бенковски ” No 12,  тел. 02 922 38 30,  web: http://www.comd.bg/    5  

Добрев – награден със „Сувенирен нож АК-47“, майор Любомир 

Колев – награден с „Плакет на Централно военно окръжие“, цивилен 

служител Божена Божанова – наградена с „Плакет на Централно 

военно окръжие“, цивилен служител Михаела Петрова – наградена с 

„Плакет на Централно военно окръжие“. Със заповед на министъра 

на отбраната с „Грамота“ бе награден господин Илия Илиев. 

Бургас 

На 19 май 2019 г. експерта в ръководството на военното окръжие - 

ц. сл. Таня Попова чества своя 60 годишен юбилей. В тази връзка 

от името на началника на Централно военно окръжие, пред целия 

личен състав на окръжието, подполковник Мешлинков връчи 

наградата – „Плакет на Централно военно окръжие”, а от името на 

целия личен състав с пожелания за крепко здраве, лично и семейно 

щастие и бе подарена икона на „Св. Богородица Триръка” 

(Троеручица). 

 

24-ти май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

Централно военно окръжие  

Началника на Централно военно окръжие полковник Георги Петков поздрави военнослужещи и 

цивилни служители от Централно военно окръжие и военните окръжия по случай  24-ти май - Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост, и каза в приветствието си следното:  

„Честването на Деня на Светите братя Кирил и Методи - създатели на славянската писменост и 

радетели за прославата на българщината в Европа е най-светлият всенароден празник, разтуптяващ 

всяко българско сърце навсякъде по света. Преклонението пред делото на равноапостолите и 

християнските учители Кирил и Методи датира още от времето на цар Борил през далечния 12 век. В 

епохата на османското владичество българската държава изчезва от политическата карта на 

Европа, но остава „държавата на духа“. В края на ХХ век Светите братя са обявени от папа Йоан 

Павел IIза „покровители на Европа“, защото са от онези велики мъже в историята на човечеството, 

превърнали дълга в себеотдаване, а изпълнението на мисията си в саможертва. 24 май се отбелязва 

първоначално като училищен празник, за първи път на 11 май (по стар стил) 1851 г., по инициатива на 

Найден Геров в гр. Пловдив. Самият химн „Върви, народе възродени“ в прослава на делото на Кирил и 

Методи е създаден по-късно по стихове на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков и 

изпълнен за първи път на 11 май 1901 г. в Ловеч. Оттогава, досега и завинаги огнените думи на химна 

ще възпламеняват патриотичния дух на българите, напомняйки им за принадлежността им към 

българския род и дълга им към България. 24 май е официален празник от март 1990 г. Тържественото 

честване на празника на българската просвета и култура и славянската писменост в цялата страна е 

белег и изява на обединение на народа, на неговото духовно единение и съпричастност към великото 

дело на двамата Солунски просветители - Кирил и Методи. Поздравявам Ви със светлия празник и Ви 

пожелавам здраве, бодрост, щастие и успехи! Останете верни на делото на братята Кирил и Методи 

за прослава на българската духовност- основа на държавността и светлите бъднини!” 

 

Награждаване на военнослужещи  и цивилни служители по случай 24-ти май - Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост 

Във връзка с честване на 24-ти май - Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост и за проявен висок 

професионализъм и отговорност, заслуги и принос при провеждане 

на подготовката на учениците от 9-ти и 10-ти клас от средните 

училища през учебната 2018/2019 г., за усвояване на знания, 

свързани със задълженията им по отбраната на страната, действия за 

оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и 

задачите на Въоръжените сили, със заповед на министъра бяха наградени с „Грамота” следните 

служители:  
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1.  Цивилен служител Димитър Петров Мешков, експерт във военно окръжие I степен – София;  

2. Цивилен служител Цонко Иванов Цонев, експерт в офис за водене на военен отчет в общини 

Казанлък, Гурково и Николаево във Военно окръжие I степен – Стара Загора. 

Във връзка с честване на 24-ти май - Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост, Началника на отбраната генерал Андрей Боцев награди капитан Янко Ангелов Янков – 

младши експерт III степен във Военно окръжие II степен – Пазаржик.  

Във връзка с честване на 24-ти май - Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост, Началника на Централно военно окръжие полк. Георги Петков награди следните служители: 

I.  С предметна награда „Плакет на Централно военно окръжие” на поставка, както следва: 

1. Цивилен служител Николай Атанасов Балабански, експерт в офис за военен отчет в общини Хисаря, 

Съединение и Калояново на Военно окръжие I степен - Пловдив; 

2. Цивилен служител Георги Иванов Колев, експерт в офис за военен отчет в община Харманли на 

Военно окръжие II степен - Хасково; 

3. Цивилен служител Дияна Вълова Маринова, експерт в офис за военен отчет в общини Долен Дъбник 

и Искър на Военно окръжие I степен - Плевен; 

4. Цивилен служител Михаела Йорданова Петрова, експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване, 

набиране и адаптация" на Военно окръжие II степен - Търговище; 

5. Цивилен служител Цветанка Иванова Попова, експерт в офис за военен отчет в район Връбница на 

Военно окръжие I степен - София; 

6. Цивилен служител Николай Иванов Ангелов, експерт в офис за военен отчет в район Слатина на 

Военно окръжие I степен - София. 

II. С предметна награда книга „История на военните окръжия в България”, както следва: 

1.  Цивилен служител Георги Тодоров Петковски, експерт в Ръководство на Военно окръжие II степен - 

Смолян; 

2. Цивилен служител Любомир Петров Боболанов, главен специалист в сектор „Военен отчет, 

комплектуване, набиране и адаптация” на Военно окръжие II степен - Видин;  

3. Цивилен служител Пенка Николова Мортева, експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване, 

набиране и адаптация” на Военно окръжие II степен - Ловеч. 

III. С „Грамота”, както следва: 

1. Цивилен служител Бончо Стайков Иванов, главен специалист в сектор „Военен отчет, комплектуване 

набиране и адаптация” на Военно окръжие II степен - Кърджали; 

2. Цивилен служител Славчо Стефанов Славов, експерт в офис за военен отчет в общини Нова Загора и 

Твърдица на Военно окръжие II степен - Сливен; 

3. Цивилен служител Петър Панев Петров, експерт в офис за военен отчет в община Ямбол на Военно 

окръжие II степен - Ямбол; 

4. Цивилен служител Теменужка Калинова Атанасова, експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване. 

набиране и адаптация" на Военно окръжие II степен - Велико Търново; 

5. Цивилен служител Симеон Костадинов Симеонов, експерт в офис 

за военен отчет в общини Долни Чифлик и Бяла в сектор „Военен 

отчет, комплектуване, набиране и адаптация" на Военно окръжие I 

степен - Варна;  

6. Цивилен служител Димчо Величков Неделчев, експерт в офис за 

военен отчет в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и 

адаптация" на Военно окръжие II степен - Шумен; 

7. Цивилен служител Иван Христов Иванов, експерт в офис за военен 

отчет в район Лозенец на Военно окръжие I степен - София;  

8. Цивилен служител Ваня Желева Маврова, експерт в офис за 

военен отчет в район Надежда на Военно окръжие I степен - София; 

9. Цивилен служител Радослав Петров Янакиев, експерт в офис за военен отчет в общини Своге и Годеч 

на Военно окръжие I степен - София; 

10. Цивилен служител Недялко Иванов Делев, експерт в офис за военен отчет в район Панчарево на 

Военно окръжие I степен - София. 
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60-та годишнина от създаването на Военно окръжие – Търговище 

Началника на отбраната генерал Андрей Боцев отправи най-сърдечни поздрави от името на военното 

ръководство на Министерството на отбраната и лично от негово име към Началника на Централно 

военно окръжие полк. Георги Петков и екипа на Военно окръжие - Търговище по случай 60-та 

годишнина от създаването му.  В приветствието си той каза: ”Използвам случая да изразя 

признателността и уважението си към личния състав на военното окръжие за усилията, които 

положи в последните години по развитие на способностите, свързани с окомплектоването на 

Въоръжените сили и подготовката на гражданите в региона за защита на страната при 

необходимост. Аз съм убеден, че Военно окръжие - Търговище и занапред ще работи активно и 

целенасочено за изпълнение на възложените му задачи в полза на националната сигурност. Като 

дават своя принос за поддържането на мобилизационния резерв, за популяризирането на военната 

професия и набирането на желаещи да се обучават във военните училища, като работят за запазване 

авторитета и достойнството на запасното войнство и за патриотичното възпитание на по-

младите поколения български граждани, военнослужещите и цивилните служители от Военно 

окръжие - Търговище затвърждават своето самочувствие не само на базата на резултатите през 

отминалите 6о години, но и на това, което самите те надграждат и ще оставят след себе. Нека са 

сериозни постигнатите от тях резултати, защото са важни за всички ни” .  

На 31 май 2019 г. Военно окръжие ІІ степен – Търговище отбеляза своята 60-та годишнина. Празникът 

се проведе под патронажа на Централно военно окръжие и във 

връзка с националната кампания за популяризиране на военната 

професия „Бъди войник“. Сред официалните гости на празничните 

мероприятия бяха началникът на Централно военно окръжие 

полковник Георги Петков и областният управител на Областна 

администрация Търговище Митко Стайков.  

В конкурса за рисунка и литературно творчество на тема: „Бъди 

войник” повече от 50 деца, на възраст от 6 до 15 години, изразиха 

чрез боя и слово своята различна гледна точка за професията на 

военнослужещия. Най-добрите от тях бяха отличени с медали, грамоти и предметни награди. 

Специалната награда бе връчена лично от началника на Централно военно окръжие полковник Георги 

Петков.  

Организирани бяха и военни игри под надслов „Бъди войник“. 

Важен момент в организирането им през настоящата 2019 година 

бе, че същите станаха 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 и 

действия за оцеляване при кризи от военен характер.  

В игрите премериха сили, бързина и ловкост ученици от седми, 

осми, девети и десети клас на пет училища от Търговище – ІІ СУ 

„Проф. Никола Маринов”, ПТГ „Цар Симеон Велики”, ПГ по 

електротехника и строителство, ПГИИ „Джон Атанасов” и ІІІ ОУ „Петко Р. Славейков” и ІV ОУ „Иван 

Вазов”. 

Игрите протекоха под формата на щафетно бягане с препятствия и изпълнение на определени задачи. 

Отборите трябваше да направят и превръзка за спиране на силно кръвотечение в полеви условия под 

ръководството на представителите на Български младежки Червен кръст – Търговище - Мартин Павлов, 

Карина Златкова, Пламена Христова и Гергана Димитрова. А онези, които се чувстваха точни в 

стрелбата – участваха в приключение с лък, благодарение на Школа „Вълкашин” – гр. София с 

инструктор Иван Димитров от гр. Търговище. Той заедно с редник 1-ви клас Янина Станчева обучаваха 

и подпомагаха децата в отборната и индивидуална надпревара по стрелба с лък.  

Важни събития и годишнини  
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Силистра 

Личният състав на военното окръжие взе участие в тържественото 

отбелязване на 9-ти май – Ден на победата, 74 години от края на 

втората световна война, Ден на Европа пред паметника на 31-ви 

Силистренски пехотен полк. На тържествената церемония 

присъстваха ветерани от войната, министърът на туризма г-жа 

Николина Ангелкова, областният управител г-н Ивелин Статев, 

кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и други 

официални лица. На Мемориалната стена на славата са изписани 

имената на 563 бойци и офицери. Според историци в списъка са 

446 души, служили в полка и убити на фронта, добруджанци от 

област Силистра. В списъка са и 118 силистренци, загинали като служещи в други бойни части, 

предимно в пехотни полкове, но и в други специализирани военни звена. Стената е съставена от шест 

части. Цялата композиция е дълга почти 20 метра, а отделните части са с височина от 3 до 3.5 метра.  

На 30.05.2019 г. личният състав на Военно окръжие II степен - 

Силистра взе участие в откриването на 34-ти поход „По пътя на 

четата на Таньо войвода” пред паметника на Таньо войвода в 

гр. Тутракан. Проявата се провежда под патронажа на президента 

на Република България Румен Радев. Походът включва преглед 

на маршовата и строева песен, провеждан в крайдунавския град 

Тутракан и поклонения пред паметници на участници в 

национално-освободителното движение по пътя на четата. 

Шумен 

На 09 май подп. Георги Георгиев и капитан Герган Джиновски отдадоха 

почит и поднесоха цветя пред Паметника на загиналите във войните в гр. 

Нови пазар. Церемонията по повод Денят на Европа и 74 години от края на 

Втората световна война започна със слово на Жанета Желязкова – началник 

отдел „ХП и ППСН” от община Нови пазар. 

На тържественото отбелязване присъстваха служители на община Нови 

пазар, служители на Военно окръжие – Шумен, общественици и ветерани от 

Втората световна война. 

98 годишният мл. сержант Димитър Василев, участвал в редиците на 7-ми 

Преславски полк във Втората световна война, сподели спомени от войната 

пред деца от Центъра за настаняване от семеен тип гр. Нови пазар. 

Емоционалният разказ на ветерана, своеобразен урок по родолюбие, събуди 

любопитството им и провокира много въпроси.  Присъстващите имаха 

възможността да видят копието на бойното знаме на 19-ти пехотен Шуменски полк, което се съхранява 

в Националния военноисторически музей - София .  

Бургас 

Честване на 141 години от създаването на Българската армия в 

гр.Поморие 

В навечерието на 6-ти май - Гергьовден, Ден на храбростта и 

Празник на Българската армия, Празник и на община Поморие, на 

3 май 2019 г. тържествено се отбеляза 141-та годишнина от 

създаването на Българската армия.  

От 11.00 часа пред бронзовата фигура на Свети Георги 

Победоносец, Негово преосвещенство Агатополски епископ 

Иеротей отслужи благодарствен молебен за здраве и 

благополучие на българската войска, а началникът на Военно 

окръжие – Бургас подполковник Данчо Мешлинков прочете тържествено слово по случай празника и 

връчи поздравителен адрес на кмета на община Поморие господин Иван Алексиев.  

Почетен караул от военно формирование 48940-Бургас и представители на държавната и местна власт, с 
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военен ритуал поднесоха венци и цветя пред бронзовата фигура на Свети Георги Победоносец.  

Честване на 130 години от създаването на 24-ти пехотен Черноморски полк 

Непосредствено след 6-ти май - Гергьовден, Ден на храбростта и Празник на Българската армия, на 07 и 

08 май 2019 г. Бургаската общественост празнува и 130 години 

от създаването на 24-ти пехотен Черноморски полк. от името 

на началника на Централно военно окръжие, поздравителен 

адрес бе връчен от подполковник Мешлинков на председателя 

на инициативния комитет за отразяване на  130 години от 

създаването на 24-ти пехотен Черноморски полк.  

По време на тържествата по предложение на председателя на 

СВВБ - Бургас, със заповед на председателя на СВВБ доц. д-р 

Иван Сечанов, № 37/02.05.2019 г., бе награден подполковник 

Мешлинков с плакет на Съюза на ветераните от войните на 

България.  

За  достойно представяне при участие в Национален конкурс „На мира в света” и по повод 130 години 

от създаването на 24-ти пехотен Черноморски полк - Бургас, на 15 май 2019 г. в тържествена обстановка 

пред директора, учители и ученици от Професионална техническа гимназия - Бургас, подполковник 

Мешлинков удостои с почетна грамота и чанта за лаптоп с логото на военното окръжие най-добре 

представилия се ученик от гимназията в конкурса за есе - Димитър Петров Христов ученик от 9Б клас. 

 
Видин 

На 16.05.2019 г. в гр. Кула бе проведена трудова борса по проект "Национална EURES мрежа", 

организирана от Дирекция "Бюро по труда" - Кула. Присъстваха 47 безработни лица и 10 фирми - 

работодатели. Безработните лица бяха запознати от цивилен служител Николай Николов – експерт в 

ОВОО - Кула с актуалните обяви и вакантни длъжности за приемане на военна служба, служба в 

доброволния резерв, както и с възможностите за участие в курсове по начална военна подготовка. 

Варна 

На 30.05.2019 г. в заседателната зала на община Долни чифлик 

се проведе годишен учебен сбор по отбранително-

мобилизационна подготовка, под ръководството на Областния 

управител. По покана на господин Стоян Пасев - Областен 

управител на област с административен център гр. Варна 

презентация на тема „Организиране дейността по отсрочване на 

запасни и техника-запас от повикване във ВС при мобилизация” 

изнесе началника на Военно окръжие І степен - Варна капитан I 

ранг Светослав Маринов Попов. 

Шумен 

Със съдействието на община Каспичан, Военно окръжие – 

Шумен организира и проведе практическо занятие по 

взаимодействие между общинските администрации и офисите 

за военен отчет. Занятието беше в сградата на общината, като в 

него взеха участие г-жа Виолета Троянова – секретар на община 

Каспичан и специалистите по отбранително-мобилизационна 

подготовка. 

В създадена условна обстановка бяха отработени следните 

въпроси:  

-дейността по формиране на група за оповестяване и доставяне на запас в община Каспичан, 

представена от г-жа Траянова, служители от Общинска администрация Каспичан и Христо Ал. Христов 

от Военно окръжие – Шумен. 

-дейността на секцията за оповестяване на запасни и техника-запас представена от Димчо Неделчев - 

експерт в офиса за военен отчет в община Велики Преслав. 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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-дейността на секцията за извозване на запасни до ППЗ на военните формирования представена от 

Мирослав Марков – експерт в офиса за военен отчет в община Никола Козлево и служители от 

общината. 

Допълнително бяха разисквани особеностите при оповестяването и доставянето на запасни и техника-

запас в отделните общини. 

Занятието потвърди съществуващото добро взаимодействие между териториалните структури за военен 

отчет и общинските администрации в област Шумен. 

 
Русе 

На 31.05.2019 г. личният състав на Военно окръжие – Русе присъства на тренировка по съвместни 

действия на Военноморските сили на Република България и Регионална дирекция „Гранична полиция“ 

за предотвратяване незаконен трафик на оръжие и хора по река Дунав. 

Събитието е посветено на 140-годишнината от създаването на 

Военноморските сили на Република България. Русе е градът, 

където на 12 август 1879 година е създадена Дунавската флотилия, 

поставила началото на военния флот на България. 

Официални гости бяха вицепремиера и министър на отбраната 

Красимир Каракачанов, началника на отбраната генерал Андрей 

Боцев, заместник-командващия на Съвместното командване на 

силите генерал-майор Иван Лалов, командира на 

Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, командира 

на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев, съветника по военната сигурност на президента 

на Република България бригаден генерал Васил Лазаров, началника на Регионална служба „Военна 

полиция“ – Варна полковник Любомир Дучев, началника на Гарнизон – Русе подполковник Павлин 

Илиев, началника на Военно окръжие – Русе полковник Цанко Недев и заместник-началника на Военно 

окръжие – Русе майор Васил Петров, областният управител на Област Русе Галин Григоров, зам. 

областният управител на Област Русе Валентин Колев, директорът на дирекция „Ръководство на 

корабния трафик - река Дунав“ Валентин Христов, директорът на РД „Гранична полиция“ - Русе 

Димитър Чорбаджиев, кмета на Община Русе Пламен Стоилов и неговия екип, както и множество 

жители и гости на града. 

По покана на началника на Военно окръжие І степен – Русе полковник Цанко Недев, на събитието 

присъстваха и началника на Военно окръжие ІІ степен – В. Търново подполковник Иван Ангелов, 

началника на Военно окръжие ІІ степен – Габрово подполковник Кристиян Гранджан, началника на 

Военно окръжие ІІ степен – Разград майор Диян Желев, началника на Военно окръжие ІІ степен – 

Силистра подполковник Ивайло Александров. 

Русенци и гостите на града имаха възможността да наблюдават тренировка по оказване на съдействие 

на органите на МВР, РДГП-Русе при овладяване на товарен шлеп и 

задържане на криминално проявени лица, заподозрени в незаконен 

трафик на оръжие и хора по река Дунав, както и задържане на 

бързоходна моторна лодка с криминално проявени лица. Част от 

процеса беше и евакуиране на 

ранен военнослужещ. 

Освен лодките и граничния 

катер в учението се включи и 

специализиран вертолет на 

ВМС „Пантер“, като неговата 

задача беше не само да подсигури тактическите групи, а и да 

осигури евакуирането на ранения военнослужещ. 

В събитието взе участие и първият флотски ученически отряд, 

сформиран от ученици от ПГ по речно корабостроене и 

корабоплаване – Русе по инициатива на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Русе и 

Взаимодействие с военните формирования 
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съдействието на Военно окръжие – Русе. Впечатлен от усърдието и амбициозността на младите русенци 

остана дори командирът на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев. „Изключително 

родолюбива инициатива, която има два важни аспекта – от една страна, това е военно-патриотичното 

възпитание на подрастващите, а от друга страна дава кураж на нас, представителите на военната гилдия, 

че усилията, които полагаме, нашият труд не остава незабелязан, напротив получава признанието и 

оценката от младите.” – коментира контраадмирал Петев.  

Благоевград  

На 31 май 2019 година служителите от Военно окръжие ІІ степен Благоевград начело с подполковник 

Петър Митев – Началник на Военно окръжие ІІ степен, взеха участие в посрещането на 37-ия 

контингент от въоръжените ни сили, завърнал се от участие в мисията на НАТО в Афганистан 

„Решителна подкрепа”. На мероприятието присъства 

заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант 

Димитър Илиев, командващият на Съвместното командване на 

силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, заместник-

командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Валери 

Цолов. На тържествения ритуал бяха наградени 

военнослужещи от състава на контингента за проявен висок 

професионализъм и отговорност при изпълнение на задачите в 

мисията на НАТО  „Решителна подкрепа”. 

 

 
Централно военно окръжие 

На 08.05.2019г.  поради навършване на пределна възраст от 

военнослужещия, на основание заповед на министъра на 

отбраната №КВ-220/ 19.04.2019г.  полковник Велчо Петков 

Петков - Заместник-началник на Централно военно окръжие 

беше освободен от длъжност, от военна служба  и зачислен в 

запаса. Колективът на Централно военно окръжие изпрати своя 

колега с пожелания за крепко здраве и лични успехи.   

Със заповед на министъра на отбраната №КВ-283/ 28.05.2019г.  

полковник Павлин Георгиев Велков - Началник на щаба на 

Централно военно окръжие беше назначен на длъжност 

Заместник-началник на Централно военно окръжие. 

На основание заповед  на министъра на отбраната №КВ-234/ 30.05.2019г. бяха приети на военна служба 

и назначени на длъжност както следва: 

1. Владимир Любенов Андреев на длъжност „Началник на отделение „Комуникационно-

информационно осигуряване” в Централно военно оръжие и му бе присвоено военно звание 

„подполковник”. 

2. Йордан Данчев Даков на длъжност „Старши експерт II степен в отделение „Набиране на 

кандидати за военна служба и адаптация” в Централно военно оръжие и му бе присвоено военно 

звание „майор”. 

3. Светослав Йорданов Драгневски на длъжност „Администратор I степен в сектор „Човешки 

ресурси” в Централно военно оръжие и му бе присвоено военно звание „капитан”. 

Назначените военнослужещи встъпиха в служба.  

 
Бургас 

За времето от 07 до 31 май 2019 г. майор Йордан Йорданов - заместник-началник на военното окръжие, 

той и началник на сектор участва в курс по английски език - поддържащо  ниво във ВА „Г С Раковски”. 

За времето от 28 до 31 май 2019 г. ц. сл. Марияна Димитрова - завеждащ РКИ във  военното окръжие 

участва в курс за обучение на служители от регистратури за криптографски материали.  

Обучения и стажове 
 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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Шумен 

На 09 май част от служителите на Военно окръжие – Шумен гасиха 

пожар с прахов, водопенен пожарогасител, кофпомпа и вътрешен 

противопожарен кран. Тези умения бяха показани след инструктаж на 

инспектор Росен Борисов от Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението” – гр. Шумен.  

Възможните източници на огън, видовете пожарогасители и 

необходимите действия при първоначално гасене на пожар, бяха 

обсъдени по време на инструктажа. 

Инструктажът по първоначално гасене на пожар се провежда за поредна 

година във Военно окръжие – Шумен.  

Велико Търново 

За времето от 13.05. до 31.05.2019 г. цивилен служител Теменужка Атанасова от Военно окръжие II 

степен Велико Търново завърши курса “Връзки с обществеността – II ниво“ във Военна академия “Г.С. 

Раковски”. 

Сливен 

В периода 13.05. - 23.05.2019 г. във Военна академия „Г.С. Раковски” се 

проведе курс „Отбранително-мобилизационна подготовка”, в който 

обучаема беше и цивилен служител Екатерина Дончева – експерт в офис 

за военен отчет в община Котел във Военно окръжие ІІ степен – Сливен.  

Обучението беше съвместно с представители и на други държавни 

институции.  

Учебните занятия бяха поднесени интересно и ползотворно под формата 

на лекции и презентации. Курсът завърши с полагане на тест. Успешно 

завършилите получиха удостоверение за допълнителна/следдипломна 

квалификация. Официалното връчване на Удостоверенията се състоя на  

23.05.2019 г. в Царски зали на Военна Академия. 

Курсистите имаха възможност да разгледат залите и района на Военна 

академия „Г. С. Раковски”, както и да се запознаят с историята на учебното заведение.  

Видин 

На 27, 28, 29 и 30.05.2019г. началникът на Военно окръжие ІІ степен-Видин беше на курс в гр. София на 

обучение за работа с автоматизирана система за управление на човешките ресурси – “Рожен” и 

“Витоша”. 

 

 
Национална кампания „Бъди войник“ 

Пловдив 

Карлово 

На 10 май 2019 година в рамките на националната комуникационно-информационна кампания „Бъди 

войник” се проведе събитие на площад „20-ти юли” в гр.Карлово. Статичният и динамичният показ на 

въоръжение и техника, организиран  от 61 механизирана бригада,  и  информационната борса, 

организирана от Централно военно окръжие и Военно окръжие I  степен – Пловдив, бяха посетени от 

ученици от Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”,  Професионална гимназия 

по железопътен транспорт „Хр. Смирненски”, Средно училище „Христо Проданов” гр. Карлово, Средно 

училище „Васил Левски”, Средно училище от гр.Хисаря, офицери и сержанти от запаса,  ветерани, 

много граждани и гости на града. Екипът  на Военно окръжие I степен – Пловдив наброяваше 

дванадесет души - военнослужещи и  експерти от офисите за военен отчет в Карлово, Хисаря, Пловдив 

и Асеновград. На информационната борса в гр. Карлово за  пръв път в историята на кампанията бяха 

развърнати в пълен обем седемте информационните щандове/шатри. На събитието присъстваха: 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища 
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командирът на Сухопътните войски – генерал-майор Михаил Попов, началникът на политическия 

кабинет на министъра на отбраната – Илия Налбантов, кметът на Община Карлово – д-р Емил 

Кабаиванов, командирът на 61-ва механизирана бригада - бригаден генерал Пламен Йорданов, 

представители на Регионално управление на образованието 

– Пловдив, представители на Дирекция "Връзки с 

обществеността" - МО, директори на средни училища в 

общини Карлово, Сопот и Хисаря, офицери и сержанти от  

Военно окръжие II степен – Смолян и  Военно окръжие II 

степен – Пазарджик; 

Събитието приключи успешно с изнесения  на откритата 

сцена на площад „20-ти” юли концерт, който  беше 

наблюдаван с интерес от гражданите  и гостите на града. 

Велико Търново 

Военно окръжие II степен – Велико Търново участва в 

провеждането на националната комуникационно-

информационна кампания “Бъди войник” в гр. Свищов. При създадена предварителна организация на 

10.04.2019 г. в гр. Свищов се проведе работна среща между началника на Военно окръжие II степен – 

Велико Търново подполковник Иван Ангелов, командира на военно формирование 28880-Белене и 

кмета на община Свищов. Бяха обсъдени местата за 

разполагане на техниката за статичен показ, на 

информационната борса и концерта. На 16.05.2019 г. от 16.00 

часа стартира официалната част на кампанията на централния 

площад ”Алеко” в крайдунавския град. Гражданите и гостите 

на града имаха възможност да разгледат образци въоръжение 

и техника от състава в.ф.28880 – Белене. Беше проведена и 

информационна борса за набиране на кандидати за военна 

служба, като бяха обособени информационни щандове на 

Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски 

сили, бригада “Специални сили”, служба “Военна полиция”, 

Националната гвардейска част и Централно военно окръжие. Много полезно беше представянето на 

видовете въоръжени сили на информационната борса за набиране на кандидати за военна служба. Така 

жителите и гостите на града се запознаха с дейността на всяка структура. 

Официални гости бяха кмета на община Свищов – Генчо Генчев, ректора на Стопанска академия 

„Димитър А. Ценов” – доцент Иван Марчевски, директорите на средните училища в общината. 

Събитието беше посетено и от народния представител Весела Лечева. От Централно военно окръжие  

присъстваха полковник Павлин Велков, подполковник Данаил Атанасов и офицерски кандидат 

Красимир Иванов. Най – често задаваните въпроси  към представителите на Военно окръжие II степен 

Велико Търново подполковник Иван Ангелов, капитан Деян Димитров, младши сержант Иван  Иванов, 

цивилните служители Цанко Димов и Марин  Кръстев бяха за възнаграждението на военнослужещите и 

кога ще има конкурси за прием в региона. Със съдействието на Регионалното управление на 

образованието в гр. Велико Търново учениците от пет средни  училища  в  гр. Свищов посетиха 

организирано от директорите и класните ръководители кампанията “Бъди войник”. Деветокласниците и 

десетокласниците проведоха занятия по подготовка за отбрана на страната. С изключителен интерес 

разгледаха военната техника и образци-въоръжение, както и присъстваха на концерта в сградата на 

първото българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови”, основано в далечната 1856 г. Очевидно 

градът Свищов е със стари традиции, които продължават и съвременниците. Жителите на гр. Свищов 

бяха приятно изненадани от провеждането на кампанията в техния град и се надяват тя да продължи, за 

да се популяризира военната професия.  Събитието беше отразено от националните медии „bTV” и 

Военния телевизионен канал, както и от местния телевизионен канал „Нове”.  

Русе 

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на отбраната Красимир 

Каракачанов беше сред официалните гости, взели участие в проявите на националната информационна 
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кампания „Бъди войник“ в Русе.  На 15 май 2019 г. град Русе беше домакин на информационно-

комуникационната кампания „Бъди войник”. Събитието се проведе на централния градски площад, с 

любезното съдействие на Община Русе и Областна 

администрация Русе. То премина при засилен интерес от 

страна на гражданите и гостите на града, които имаха 

възможността да разгледат отблизо техника на Сухопътните 

войски, водолазно оборудване и специална екипировка на 

Военноморските сили, специална екипировка и въоръжение на 

Сухопътните войски, Силите за специални операции и Служба 

„Военна полиция”. 

Паралелно с изложението се проведе и информационна борса, 

на която всеки посетител можеше да се запознае със спецификата на военната професия, условията за 

кандидатстване и начинът за постъпване на военна служба, възможностите за кариерно развитие на 

военнослужещите. Информационни щандове имаха Централно военно окръжие, Националната 

гвардейска част, Служба „Военна полиция“, Силите за специални операции, Сухопътни войски, 

Военновъздушни и Военноморски сили. С не по-малко внимание присъстващите разгледаха щанда с 

колекционерски автентични оръжия от различни епохи, свързани с национално-освободителното 

движение, Руско-турската освободителна война, оръжия от Първата и Втора световна война, любезно 

предоставени за събитието в гр. Русе от представители на военно-патриотичните съюзи в града. 

Кампанията „Бъди войник“ в Русе беше посетена от областния управител Галин Григоров, председателя 

на Общинския съвет и ректор на Русенския университет чл.-

кор. проф. дтн. Христо Белоев, директорът на дирекция 

„Управление при кризи“ в Община Русе Спасимир Димитров, 

началника на Регионалното управление на образованието в 

Русе д-р Росица Георгиева, заместник-командира на 

Военноморските сили флотилен адмирал Георги Пенев, 

заместник-началника на Централно военно окръжие 

полковник Павлин Велков, началника на отделение 

„Набиране на кандидати за военна служба и адаптация” 

подполковник Данаил Атанасов, командирите на в.ф. 32420-

Русе подполковник Павлин Илиев и в.ф. 42520–Щръклево майор Васил Йорданов, началника на Военно 

окръжие ІІ степен – В. Търново подполковник Иван Ангелов, началника на Военно окръжие ІІ степен – 

Габрово подполковник Кристиян Гранджан, началника на Военно окръжие ІІ степен – Силистра 

подполковник Ивайло Александров, началника на Военно окръжие ІІ степен – Разград майор Диян 

Желев, младши експерт ІІ степен във Военно окръжие ІІ степен – Разград капитан Пламена Николова, 

част от личния състав на военни окръжия ІІ степен – В. Търново, Габрово, Разград и Силистра. ”Военни 

и военна техника ”превзеха” центъра на Русе и изпълниха площада с хора.” – с такива заглавия местната 

преса отрази събитието от кампанията „Бъди войник” в Русе. По време на информационната кампания 

министър Каракачанов разговаря с военнослужещите, участващи в статичния показ на военна техника и 

оборудване и представянето на военната професия, както и с много граждани. Пред журналисти той 

заяви, че целта на кампанията „Бъди войник“ е 

популяризиране на военната професия и представяне на 

Българската армия пред обществото. 

Вечерта завърши с тържествен концерт на Представителния 

ансамбъл на въоръжените сили, представителния духов 

оркестър на Военноморските сили, специалното участие на 

Маргарита Хранова и Сунай Чалъков, както и детско-

юношески танцови състави от гр. Русе. Концертът беше открит 

от министър Каракачанов, който благодари за топлото 

посрещане в Русе и приветства присъстващите, пожелавайки 

им здраве и успех, а на армията – кураж, дръзновение и смелост.„Армията не е само декор на 

Гергьовденския парад, не е само онова, което виждаме, тя е онзи гарант на нашата национална 
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сигурност и на съществуването на България!” „Въпреки лишенията, които съществуват и въпреки 

трудностите пред нашите войни – мъже и жени, армията е стълб на своя народ и има нужда от 

неговата подкрепа, защото това е едно цяло!“ – допълни още г-н Каракачанов. 

”Бъди войник” не е обява за работа, а кауза.” „С огромна благодарност към русенската 

общественост за любовта и уважението към българските военнослужещи. С огромна благодарност 

към организаторите от Военното окръжие в Русе, към Община Русе за подкрепата, към всички 

участници в подготовката и реализацията на информационните борси и статичния показ на техника 

и въоръжение. С огромна благодарност към всички тези, благодарение на които се реализира това 

емоционално и вълнуващо събитие на ”Бъди войник” – бяха думите на конферансието Галя Димитрова, 

с които закри концерта от кампанията в Русе. 

Разград 

На 30.05.2019г. в гр.Разград беше проведена Национална информационна кампания „Бъди войник”. 

Мероприятията от кампанията стартираха в 13:30ч на площад ”Независимост” 2 с провеждане на 

единни-комплексни занятия с учениците от 9 и 10 класове от гр.Разград. 

От 16:00ч пред Общински - културен център – гр.Разград, под 

ръководството на майор Диян Желев – Началник на Военно 

окръжие II степен – Разград и капитан Пламена Николова – 

Младши експерт в сектор „ВОКНА”, бяха развърнати 

щандовете на информационна борса и щандовете за показ на 

техника, въоръжение и оборудване на Военноморските сили, 

68-ма бригада „Специални сили”, Сухопътни войски и  

Регионална служба ”Военна полиция”, ВВС и Националната 

гвардейска част. 

В 16:15ч във фоайето на Общински - културен център беше 

открита  съвместна изложба на експонати на военна тематика от 

Регионален исторически музей и изложба на картини на военна 

тематика от ХГ ”Проф.Илия Петров”.  

Целия личен състав на Военно окръжие II степен - Разград взе 

активно участие при привличането на кандидати за военна 

служба, на които им бяха разяснявани условията за 

кандидатстване, социалния статус, възможностите за развитие във 

Въоръжените сили на Република България. 

В 17:00ч по пешеходната част на бул.”България” премина 

тържествено шествие с участието на Представителния духов 

оркестър на Военноморските сили, Мажоретен градски състав, спортисти от Спортно училище, 

футболисти от ПФК ”Лудогорец”, военнослужещи, ученици и граждани. 

В 17:15ч пред Общински – културен център се състоя програма, включваща демонстрации на бойни 

изкуства и концерт на местни изпълнители. Кампанията продължи  в залата на Общински – културен 

център, където гостите бяха посрещнати по стар български обичай с пити и шарена сол.  

Пред многобройна публика се проведе концерт на представителния ансамбъл на Въоръжените сили, 

Представителния духов оркестър на Военноморските сили и местни музикални състави. Края на 

кампанията „Бъди войник”  се отбеляза с тържествена заря на площада пред Общински – културен 

център. Официални гости на кампанията в гр.Разград бяха флотилен 

адмирал Георги Пенев – заместник командир на ВМС и полковник 

Георги Петков - началник на Централно военно окръжие. 

Трудови борси, панаири и срещи 

Плевен 

На 29.05.2019г. от 11:00 часа в заседателната зала „Плевен” в 

Община Плевен се проведе трудова борса, в която взеха участие 18 

работодатели от Област Плевен. 

Представителят на Военно окръжие-Плевен цивилен служител Христо Първанов – експерт в офис за 

военен отчет в община Плевен също взе активно участие в мероприятието. Той презентира пред 
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присъстващите провеждащите се в момента конкурси за военна служба, като бяха разяснени 

процедурата и условията за кандидатстване. 

Презентирани бяха и изискванията за доброволния резерв и бяха връчени документи на желаещите. 

Обърнато бе специално внимание и на предстоящата на 10.09.2019 г. рекламно-информационна 

кампания „Бъди войник”. Борсата посетиха над 130 търсещи работа. Същите бяха мотивирани от 

представителя на Военно окръжие-Плевен за участие в курсоветe по началната и специална военна 

подготовка.  

На 14.05.2019 г. съгласно графика на Агенцията по заетостта към МТСП,  Дирекция „Бюро по труда” – 

гр. Левски беше домакин на  трудова борса.  

На мероприятието присъстваха представители на 12 фирми и над 100 граждани, както и експерта в 

офиса за военен отчет в община Левски ц. сл. Румен Тодоров.   

По време на борсата присъстващите бяха информирани: 

- за обявените вакантни длъжности за военна служба и служба в доброволния резерв, сроковете 

за подаване на документи, както и изискванията и условията за кандидатстване;  

- за условията за обучение във висшите военни училища като курсанти и студенти;  

- за условията и реда за включване в организираните през 2019 г. курсове за начална и специална 

военна подготовка за български граждани, времето за провеждането им, както и сроковете за подаване 

на документи; 

-  за същността и целите на националната комуникационно-информационна кампания „Бъди 

войник“, провеждаща се през 2019 г., както времето и мястото за провеждане на мероприятията в гр. 

Плевен. 

Ц. сл. Румен Тодоров даде допълнителна информация на проявилите интерес младежи и раздаде 

рекламни брошури. 

Кърджали 

В град Кърджали на 17.05.2019г. беше проведена „Обща трудова 

борса” по проект Национална EURES мрежа организирана от 

дирекция „Бюро по труда” – Кърджали в Дом на културата. 

Участници от Военно окръжие, бяха ц.сл. Анастасия Коруева – 

експерт в сектор „ВОКНА” и ц.сл. Цветан Николов експерт от 

офиса за военен отчет – Кърджали. Те разясниха актуалните обяви 

и вакантните длъжности за приемане на военна служба и служба в 

доброволния резерв. На проявилите интерес се разясниха 

условията, реда и сроковете за подаване на документи 

Ловеч 

На 22 май 2019 г. Дирекция “Бюро по труда” - Тетевен организира 

и проведе обща трудова борса, в която взе участие цивилен 

служител Николай Петров Найденов - експерт във Военно окръжие 

II степен - Ловеч в офиси за военен отчет в общини Тетевен и 

Ябланица. Експертът предостави пълна информация по набирането 

на граждани за военна служба, за служба в доброволния резерв и за 

участие в курсове по начална и специална военна подготовка. С 

работодателите бе осъществен контакт, като им бяха 

предоставени телефони за връзка с военното окръжие и офиса в 

Тетевен за целите на социалната адаптация на освободените 

военнослужещи.  

Пазарджик 

На 14.05.2019 г. капитан Янко Ангелов Янков и цивилен 

служител Христо Димитров Христосков участваха в трудова 

борса в гр. Пазарджик, за продължително безработни лица от 

община Пазарджик, организирана от Дирекция “Бюро по труда”. На нея запознаха участниците с 

възможностите за кандидатстване за военна служба и служба в доброволния резерв, както и с 

предимствата на професията. 
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Шумен 

Срещи с граждани: Две фотоизложби, бяха подредени във фоайето на шуменското Военно окръжие 

повече от месец. Над 100 жители и гости на града посетиха 

военното окръжие и ги разгледаха. Сред тях бяха ученици от V, 

VI и VII клас на 199 ОУ и 41 ОУ София, деца от Центъра за 

настаняване от семеен тип гр. Нови пазар, областно 

ръководство на Съюза на ветераните от войните на България, 

Фолклорна група „От извора” към пенсионерски клуб в гр. 

Шумен. Те видяха документи като тайната спогодба между 

Германия и България, бойния дневник на Владимир Вазов, 

документите за висшето командване на военните сили, снимки 

от съдбата на обикновените войници, както и документалното 

табло „Жените и войната”. Тези фототабла бяха част от изложбата „Победа и погромъ…величие и 

падение…”, посветена на 100 годишнината от Първата световна война, предоставена от Държавна 

агенция „Архиви” – София. 

Другата документална фотоизложба представи подвига на шуменеца Марин Куцаров, спасил бойното 

знаме на 19-ти пехотен Шуменски полк и опазил воинската чест.  

Двете фотоизложби „100 години от подвига на подполковник Марин Куцаров и завръщането на бойното 

знаме на 19-ти пехотен Шуменски полк” и „Победа и погромъ…величие и падение…” бяха част от 

национална кампания „Бъди войник” в гр. Шумен.  

Пловдив 

Карлово 

На 16 май 2019 г. в град Карлово се проведе трудова борса. 

Представителят на Военно окръжие Ι степен - Пловдив Стефан 

Райчинов - експерт в офиса за водене на военен отчет в община 

Карлово и община Сопот взе  активно участие в нея , като 

презентира всички възможности за служба в Българската армия. 

 

 
Добрич 

На 09 май цивилен служител Гинка Иванова - експерт в сектор 

ВОКНА на окръжието участва в организирана от Търговско - 

промишлена палата - Добрич трудова борса „ПАНАИР ЗА ЗАЕТОСТ” 

в гр.Добрич. 

По време на трудовата борса бяха презентирани: 

- обявените вакантни длъжности за военна служба и служба в доброволния 

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

условията за постъпване на военна служба и на служба в доброволния 

резерв; 

- условията за обучение във висшите военни училища като курсанти и студенти, както и сроковете за подаване на 

документи; 

- изискванията на чл. 59 от ЗРВСРБ, условията и реда за включване в организираните през 2019 г 

курсове по начална и специална военна подготовка за български граждани отговарящи на изискванията 

на чл. 59 от ЗРВСРБ, сроковете за провеждането им, както и сроковете за подаване на документи; 

- същността и целите на националната комуникационно-информационна кампания „Бъди войник“, 

провеждаща се през 2019 г., както и времето и мястото за провеждане на мероприятията в гр.Добрич, 

като част от кампанията. Раздадени бяха рекламни материали. 

Плевен  

На 22.05.2019г. в зала „Асклепий” на Медицински университет – Плевен се проведе среща между 

Набиране на кандидати за обучение в курсовете по начална 

и/или специална военна подготовка 
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студенти по медицина и представители на Военно окръжие - Плевен. На срещата пред бъдещите медици 

бяха разяснени условията и редът за кандидатстване за стипендианти необходими за нуждите на 

Военно-медицинска академия,  както и за курсове за начална или специална военна подготовка за 

студенти през 2019г.  

 Ловеч 

На 31 май 2019 г. началникът на Военно окръжие II степен-

Ловеч, подполковник Борислав Иванчев посети Военен клуб-

Ловеч. С главен специалист Николай Василев обсъдиха 

съвместни изяви по популяризиране на военната служба, 

службата в доброволния резерв, набирането на курсисти за 

начална и специална военна подготовка, както и дейностите по 

социална адаптация на освободените от военна служба. С 

благодарност за активната съвместна работа подполковник 

Иванчев връчи на Николай Василев книгата “История на 

военните окръжия в България”(1880-2018). 

Пазарджик 

През месеца Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик работи по създаване на организация за набиране на 

кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв. По план за рекламно – информационна 

дейност на Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик са изготвени заповеди на началника на Военно 

окръжие ІІ степен – Пазарджик, с които е организирана дейността по набиране на кандидати. Съгласно 

заповедите и плана за рекламно – информационна дейност са изготвени кратки обяви, които са 

изпратени до офисите за военен отчет в общините на област Пазарджик за поставяне на 

информационните табла и обявени в общинските медии. 

Кюстендил 

През месец май продължи дейността по привличането на кандидати за военна служба, съгласно 

заповеди на министъра на отбраната и на началника на Централно военно окръжие № 3 - РД- 

15/09.01.2019 за набиране на граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на 

въоръжените сили на Република България и желаещи да получат начална и/или специална военна 

подготовка през 2019 г.. 

Търговище 

Попово 

На 01.06.2019 г. децата на гр. Попово празнуваха заедно с лицата 

на Българската армия. Това се случи по време на националната 

кампания "Бъди войник". Млади и стари, жители и гости на 

бялото градче посетиха информационната борса и разгледаха с 

интерес въоръжение и оборудване на видовете въоръжени сили. 

Не пропуснаха да се спрат и при нас - представителите от 

Военно окръжие - Търговище, където получиха подробна 

информация за актуалните заповеди за набиране на кандидати за 

военна служба и служба в доброволния резерв, както и с 

възможностите за обучение в курс за начална военна подготовка 

и за обучение във висшите военни училища. 

 
Пловдив 

Асеновград 

На 7 май във военно формирование 24490 - Асеновград  и  

Регионална служба „Военна полиция” - Пловдив се проведоха 

единни комплексни занятия  по подготовка на учениците, свързана 

отбраната на страната,  на тема „Ден на Българската армия”. 

В регионална служба „Военна полиция” - Пловдив занятието се 

проведе с над петдесет паралелки от девети и десети клас от 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
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Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”, Професионална гимназия по 

машиностроене, Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен 

Петков”, Национална Търговска гимназия – Пловдив, Национална художествена гимназия ”Цанко 

Лавренов”, Езикова гимназия „Иван Вазов” и  Средно училище „Братя Миладинови”.  

Учениците се запознаха с щатното въоръжение, снаряжение и техника,  разпределено на  учебните 

центрове. Активно участие в провеждането на комплексното занятие взе заместник началникът на 

военното окръжие подполковник  Красимир Петов.  

Във военно формирование 24490 - Асеновград на 7 май  се проведе единно комплексно занятие по 

задълженията на гражданите за отбраната на страната  с   

паралелки  от девети и десети клас от пет училища : 

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии 

„Св. Димитрий Солунски” гр.Асеновград, Средно училище  

“Княз Борис I”  гр. Асеновград, Професионална гимназия „Св. 

Патриарх  Евтимий” гр. Асеновград,  Професионална гимназия 

по селско стопанство -  гр. Куклен, Професионална гимназия по 

лозарство и винарство „Христо Ботев”  - гр. Перущица. 

Активно участие в провеждането на занятието взеха капитан 

Емил Григоров от щаба на  военно формирование 24490 – 

Асеновград, както и експертите от Военно окръжие I степен – 

Пловдив - Тодор  Гушев  и  Стефан  Карагегов. 

На 31 май 2019 г. в район № 2 на бригада Специални сили се проведе комплексно занятие с учениците 

от осем училища от гр. Пловдив и областта: Средно училище „Н. Вапцаров”, Средно училище „Св. 

Седмочисленици”, Православна духовна академия „Св. Св. Кирил и Методий”, Средно специално 

училище за  деца с увреден слух ”Проф. д-р Ст. Белинов”, Частна езикова гимназия „Стоян Сариев”, 

Професионална гимназия по селско стопанство с.Белозем, Община Раковски, Средно училище „П. Р. 

Славейков” - гр. Кричим и  Средно училище „Отец Паисий” - гр. Стамболийски. Активно участие в 

провеждането на занятието взеха офицерите и сержантите от бригада Специални сили, както и 

заместник-началникът на военното окръжие подполковник  Красимир Петов и експертите Стефан  

Карагегов  и  Милан Гинов. 

София 

Крумово 

На 16.05.2019 г. в изпълнение 

на „План – график за 

осигуряване подготовката на 

гражданите на Република 

България в 9-ти и 10-ти клас от 

средните училища за втория 

учебен срок на учебната 

2018/2019 г.” се проведе 

комплексно занятие с 

учениците от 9-ти и 10-ти клас от СУ „Летец Христо Топракчиев” 

гр. Божурище във военно формирование 32040 – Крумово. Занятието бе организирано от старши 

експерт в офис за водене на военен отчет в Костинброд на Военно окръжие I степен – София, Цветелина 

Димитрова и Иван Иванов. Зaнятието протече при изключително голям интерес от страна на учениците 

към историята на българската авиация, наличната авиационна техника. Учениците имаха възможност да 

разгледат и да си направят снимки с вертолетите на въоръжение и се срещнаха с пилоти и с авиационни 

специалисти. 

Търговище  

На 29.05.2019 г. граждани от девети и десети клас от ПГ по селско стопанство „Никола Пушкаров” – 

Попово и СУ „Васил Левски” – Опака посетиха полигон „Ново село”. Срещата с военнослужещите от 

българската и американската армии за юношите даде възможност да се запознаят с малка част от 

същността и спецификата на военната служба.  Освен с различните единици техника на въоръжение в 
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Българската армия, те успяха да си направят снимки и с американската машина "БРАДЛИ". 

Плевен 

Във връзка с 1 юни – Ден на детето на 31.05.2019г. 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 общо над 420 ученика. 

Служители от Военно окръжие - Плевен, 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. Силно впечатление сред присъстващите направи 

демонстрацията на зенитната установка ЗУ-23-2 и произведените с 

нея изстрели. 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. 

Началника на Военно окръжие - Плевен полковник Иван Иванов 

поднесе благодарствен адрес от името на Министъра на отбраната, 

на полковник Николай Бешев - началник на военно формирование 22160 - Плевен, за оказаното 

съдействие  във връзка с подготовката на учениците от девети и десети клас. 

За активното си участие в подготовката на учениците от средните училища, благодарност получи и 

цивилен служител Дияна Маринова – експерт в офис за военен отчет в общини Д.Дъбник и Искър. 

Сливен  

На 31.05.2019 г. във връзка с 1-ви юни международния ден на детето 

Военно окръжие – Сливен съвместно с военно формирование 22220 

- Сливен организираха „Ден на отбраната” и „Ден на отворените 

врати”. С учениците от 9 и 10 класове на СУ „Пейо Яворов”, 

СПГСГ „Арх. Георги Козаров”, ППМГ „Добри Чинтулов” и ПГМ 

„Академик Жуковски” гр. Сливен, ПГ по селско стопанство и ПГТТ 

„Атанас Димитров” гр. Нова Загора, СУ „Неофит Рилски” гр. 

Твърдица, СУ „Георги Каравелов” гр. Шивачево, се проведоха 

единни комплексни занятия по ,,Задължение на гражданите по 

отбрана на страната”. Освен заложената теоретична тематика, 

учениците имаха възможност да разгледат откритата и закрита 

музейни експозиции, включващи образци бронетанкова техника, 

униформени облекла и леко стрелково оръжие намирали се на 

въоръжение в Българската армия през годините.  

Домакините от военно формирование 22220 – Сливен представиха 

на средношколците филм, който проследява развитието на военното 

формирование от създаването му до наши дни. В развърнати 

демонстративни центрове на аудиторията беше представено стрелково оръжие, намиращо се на 

въоръжение в Българската армия и дейностите по непълното му разглобяване и сглобяване.  

С внимание и търпение ръководителите на центрове приветстваха 

въпросите, показваха нагледно, напътстваха средношколците в 

боравенето с оръжие и апаратура, и напълно задоволиха 

любопитството им. 

Пазарджик 

За времето от 08.05.2019 г. до 14.05.2019 г. в Центъра за 

специализация и професионална подготовка - Пазарджик се 

проведе осмото областно състезание по военно-приложни 
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дисциплини с учениците от десетите класове на средните училища от област Пазарджик.  

Състезанието традиционно се провежда под патронажа на областния управител на Област Пазарджик 

господин Стефан Мирев. Организатори на състезанието са Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик и 

областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Пазарджик. Гости на 

откриването бяха началникът на Военно окръжие І степен – Пловдив – полковник Лъчезар Демирев и 

началникът на ЦСПП – Пазарджик – комисар Стоян Зайков.  

В състезанията взеха участие 20 отбора от средните училища на Област Пазарджик, същите преминаха 

отлично при добре създадената организация. Състезателите показаха добра подготовка и качества като 

бързина, сила, точност и работа в екип.  

На 31.05.2019 г. пред паметника на 27-ми Чепински полк се проведе 

тържественото награждаване на класиралите се на първите три места 

отборно и индивидуално. Учениците бяха поздравени и наградени с 

купи, медали и грамоти от Областния управител на Област 

Пазарджик господин Стефан Мирев, от началникът на Военно 

окръжие ІІ степен – Пазарджик – подполковник Петър Петров и от 

председателя на Областната организация на СОСЗР о.з. майор 

Костадин Златев. С едноминутно мълчание и поднасяне на цветя се 

отдаде почит на загиналите за свободата на България. Тържеството завърши със снимки пред паметника 

на 27-ми Чепински полк и с пожелания към учениците за успешно завършване на учебната година и 

весела ваканция. 

Варна 

На 13.05.2019 г. в изпълнение на графика за провеждането на занятията с гражданите от 9 и 10 клас от 

средните училища, свързани с отбраната на страната се проведе 

единно комплексно занятие с учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Аврен и частно училище „Юрий Гагарин” к.к. Камчия. 

Занятието премина под ръководството на цивилен служител 

Валерий Великов  – експерт в офиси за военен отчет в общини 

Белослав и Аврен в сектор ВОКНА във Военно окръжие І степен - 

Варна. 

На 20.05.2019 г. в изпълнение на графика за провеждането на 

занятията с гражданите от 9 и 10 клас от средните училища 

свързани с отбраната на страната се проведе единно комплексно 

занятие с учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Белослав. 

Занятието премина под ръководството на цивилен служител 

Валерий Великов  – експерт в офиси за военен отчет в общини Белослав и Аврен в сектор ВОКНА във 

Военно окръжие І степен - Варна. 

Враца 

На 02 и 31.05.2019г в изпълнение на утвърдения от началника на Централно военно окръжие „План-

график за осигуряване подготовката на учениците от средните училища за втория учебен срок на 

учебната 2018/2019г.” бяха организирани и проведени единни комплексни занятия с учениците от девет 

средни училища на територията на област Враца.  

На 02.05.2019 г. занятията се проведоха във в.ф.54990-Враца при отлична организация и при спазване на 

графика за явяване на училищата. 

В началото учениците заедно с класните си ръководители 

присъстваха на презентации изнесени от м-р Илиян Илиев и ц.сл. 

Колев, посветени на 141 години от Освобождението на България, 

141 години от основаването на Българската армия и 143 години от 

избухването на Априлското въстание от 1876г., както и по темите 

от задължителната подготовка на учениците от средните училища. 

След това преминаха през учебни центрове, където се запознаха с 

щатното въоръжение и снаряжение на военното формирование.
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На 31.05.2019 г. учениците от 10-ти клас на Професионална аграрна гимназия “Н.Й.Вапцаров” гр. Бяла 

Слатина участваха в провеждане на комплексни занятия във военно 

въздушна учебна база “Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия, 

обл. Плевен при отлична организация и при спазване на графика за 

явяване на училищата. В началото учениците заедно с класните си 

ръководители присъстваха на презентация изнесена от директора 

на музея на военно въздушна учебна база “Георги Бенковски “.  

След това учениците посетиха авиационната работилница и 

летището. Те бяха запознати с учебно тренировъчните самолети  

"Пилатос”. Ръководител на занятието беше майор Илиян 

Костадинов Илиев, заместник–началника на Военното окръжие, подпомаган от ц. сл. Володя 

Темнишки, експерт в офиса за военен отчет в гр. Бяла Слатина  

Благоевград 

На 31 май 2019 година във военно формирование 26400 Благоевград се проведе „Ден на отворени врати”. 

След предварителната организация, създадена от ц.сл. Венцислав Вакльов – експерт в офис за военен 

отчет в община Белица и Якоруда и ц.сл. Михаил Димитров – експерт в офис за военен отчет в община 

Разлог и Банско и ц.сл. Нина Щуркова – технически изпълнител в 

офис за военен отчет Гоце Делчев  на мероприятието присъстваха 

ученици от средните училища на общини Белица, Разлог и Гоце 

Делчев. Те се запознаха на място със съвременните образци на 

въоръжението и снаряжението, използвани в Българската армия. 

Най-емоционални и развълнувани бяха учениците, като голяма част 

от тях имаха възможност за първи път да се докоснат до стрелково 

оръжие – автомат „Калашников“ и „РПГ“, лека картечница, 

снайперови пушки, танкове, бойна техника. Гостуваха и 

представители на военно-патриотични организации, много 

граждани. 

Белене 

На 31 май в “Деня на отворени врати” на военно формирование 

28880 – гр. Белене, учениците от IX и X клас на  СУ „Крум 

Попов” – гр. Левски  и  СУ „Димчо Дебелянов” – гр. Белене 

проведоха комплексно занятие в изпълнение на План-графика на 

Военно окръжие – Плевен за втория срок на учебната 2018/2019г., 

където имаха възможност да се запознаят със специфичната 

техника и оборудване на въоръжение във формированието. В 

обособените демонстративни центрове бяха показани различни 

въоръжения, техника с висока проходимост, бронирани специални 

автомобили и екипировка, свързана с дейностите, които се 

изпълняват във военното формирование. Интерес предизвика 

техниката, която може да се ползва и в мирно време при бедствия и промишлени аварии, както и 

показването в действие на специални автомобили - ТММ/транспортен механизиран мост/, многоцелеви 

ескаватор и челен товарач. Пред учениците бяха демонстрирани възможностите на специализирано 

инженерно оборудване за откриване и обезвреждане на невзривени бойни припаси. С това занятие 

приключи подготовката на гражданите на Република България в девети и десети клас от средните 

училища в общини Белене, Никопол, Левски и Пордим, свързани със задълженията им по отбраната на 

страната, предвидена за учебната 2018/2019 година. 

 

 

 

 


