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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                                                               Брой 7/ 2019 г. 
 

 

 
Русе 

В БАТИН БЕШЕ ОТКРИТ ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ  

В НАЦИОНАЛНО-ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ ВОЙНИ 

       На 06 юли 2019 г. в с. Батин, област Русе беше открит войнишки паметник на загиналите в 

Национално-освободителните войни за България жители на село Батин. Паметникът е изграден по идея 

на инициативен комитет с председател проф. д-р Петър Балкански със съдействието на министерство на 

отбраната, а финансовите средства за изграждането му са събрани от дарители. 

      На откриването присъстваха директорът на 

дирекция „Социална политика” към министерството 

на отбраната Иво Антонов, началникът на Военното 

окръжие – Русе полковник Цанко Недев, началникът 

на гарнизона и командир на в.ф. 32420 - Русе 

подполковник Павлин Илиев, о.з. генерал Атанас 

Атанасов, областният управител на област Русе 

Галин Григоров, кметът на община Борово Валентин 

Панайотов, кметът на с. Батин Бахри Ефраимов, 

кметове и общински съветници на населени места от 

региона, както и множество жители и гости на 

селото. 
      В приветствието си към присъстващите, областният управител Галин Григоров изрази 

изключителната си удовлетвореност от изграждането на паметника и заяви, че постоянството и 

усилията, вложени от всички в това достойно дело, са възнаградени. Той каза „Благодарение на всички 

Вас, българската памет е жива! Именно заради хора като Вас нашите деца и нашите внуци ще помнят 

миналото!” Всички представители на инициативния комитет, както и дарителите получиха грамоти от 

името на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на отбраната 

Красимир Каракачанов. 

Пловдив 

ЧЕТВЪРТИ ЮЛИ – „БОЕН ПРАЗНИК НА ГАРНИЗОН ПЛОВДИВ” 

      На 4 юли, за четвърта поредна година, Гарнизон Пловдив отбеляза възстановения си "Боен празник", 

който съществува от 1915 година. Със заповед от 1915 г. по частите на Втора пехотна тракийска 

дивизия, препотвърдена със заповед на министъра на войната от 1926 г., датата 21 юни (4 юли нов стил) 

е обявена за „Боен празник" на полковете от Втора пехотна тракийска дивизия и Пловдивския гарнизон. 

Това е денят на битката при Криволак на 9-и пехотен Пловдивски полк по време на 

Междусъюзническата война (1913 г.). Бойният празник е възстановен  през 2016 г. В честването на 

празника участие взеха военните формирования от Пловдивския гарнизон в лицето на  Силите за 

Специални операции,  Авиобаза – Граф Игнатиево,  Авиобаза – Крумово, логистичния полк, 

инженерния батальон, Регионална служба „Военна полиция”, Военно окръжие І степен – Пловдив, 

Военна болница – Пловдив, Военен съд, Военна прокуратура и други формирования. 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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       Празникът започна с тържествено шествие на 

представителните блокове на военните формирования 

от площад „Стефан Стамболов” до площад 

„Съединение“, където блоковете се построиха за 

Заупокойна молитва за загиналите войни във войните 

от гарнизона отслужена от Негово 

Високопреосвещенство Пловдивски митрополит 

Николай и свещенослужители от Пловдивската 

митрополия. Венци и цветя на признателност към 

подвига на загиналите във войните бяха поднесени на 

паметника на „Съединението“ от името на министъра 

на отбраната Красимир Каракачанов, началника на 

отбраната генерал Андрей Боцев, инженер Иван Тотев – 

кмет на гр. Пловдив, областния управител господин 

Здравко Димитров, председателя на общинския съвет госпожа Савина Петкова, началника на Гарнизон 

Пловдив и командир на Силите за Специални операции бригаден генерал Явор Матеев, началника на  

Военно окръжие І степен – Пловдив, командирите на военните формирования от гарнизона, както и 

депутати, представители от Общината и районните кметства, на политически и обществени 

организации, военно-патриотични съюзи, граждани и гости на град Пловдив. Кулминацията бе 

тържествената заря – проверка. Празничното слово бе на бригаден генерал Явор Матеев. 

Плевен 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА 

ГРАД ЛЕВСКИ 
 

      На 18-ти юли град Левски отпразнува 182 години от 

рождението на великия син на България Васил Левски и 

74 години от обявяването на селището за град. 

На тържествена церемония бяха издигнати знамената на Р. 

България и град Левски. Официални гости на празника на 

град Левски бяха Негово Високо преосвещенство 

Великотърновския митрополит Григорий, Генералният 

консул на Русия в Русе - н. пр. Андрей Громов, инж. 

Емануил Манолов – кмет на община Павликени, Люба 

Петрова от община Никопол, кметове на кметства, 

представители на държавни и общински служби и 

директори на детски градини и училища. С молебен 

изпълнен от Великотърновския митрополит Григорий бе 

отдадена почит и на патрона на нашето отечество 

йеродякон Игнатий – Васил Левски. Кметът на община 

Левски Любка Александрова прочете поздравителен адрес 

по повод празника на града изпратен от Президента на Р. 

България Румен Радев, чрез който той честити празника и 

приветства усилията на общината за  по-добър и достоен 

живот, за подобряване на инфраструктурата в региона и  

изграждането на културен център за съхранение на  

паметта за големия български артист Георги Парцалев. От 

името на служителите на Военно окръжие I степен - 

Плевен поздравителен адрес от полковник Иван Иванов - началник на окръжието за празника на града 

беше връчен от експерта в офиса за военен отчет в община Левски,  г-н Румен Тодоров. 
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Търговище 

      Едно е сигурно, името на Васил Левски ще остане завинаги като символ на безсмъртие и пример за 

родолюбие в сърцата на българския народ. И  когато 

някой от нас изпадне в беда, и се чувства някак унил, ний 

отново се сещаме за думите на Дякона „Времето е в нас и 

ние сме във времето, то нас обръща и ние него 

обръщаме.” Такова бе посланието на художествената 

композиция „Левски в нас”, представена пред барелефа на 

Апостола в Търговище от възпитаници на ІІ СУ „Проф. 

Никола Маринов” по повод честването на 182  години от 

рождението на Дякон Левски. В знак на признателност 

към делата на Апостола на свободата, в ритуала с венец се 

включи и Военно окръжие ІІ степен – Търговище. Сред 

официалните гости на честването бе началникът на 

военното окръжие подполковник Мирчо Добрев.   

Велико Търново 

      На 29.06.2019 г. – в деня на християнския празник  Св.  Петър и Павел началникът на Военно 

окръжие II степен – Велико Търново подполковник Иван Ангелов присъства на тържество, по случай 76 

години от обявяването на Павликени за град. В поздравителния адрес, който връчи на кмета на община 

Павликени   инж. Емануил Манолов, началникът на Военното окръжие се обърна със следните думи: 

“За мен е чест да Ви поздравя с празника, по случай 76 години от обявяването на Павликени за град. От 

мое име и от името на личния състав на Военно окръжие 

II степен – Велико Търново Ви пожелавам да съхраните 

традициите и предадете знанието и трудолюбието в 

поколенията, за да остане античен и вечен Вашия град! Да 

работите за авторитета и превръщането му в желано 

място за нови инвестиции и благодатни начинания, за 

добруването на гражданите в община Павликени! “  

София 

     На  01.07.2019 г . ВО София I степен отпразнува своята 

1-ва годишнина, откакто двата отдела София-град и 

София-област бяха обединени в отделна структура с най-

голяма зона за отговорност. По този повод, 

военнослужещите и цивилните служители от Военно 

окръжие I степен – София проведоха пеши марш по Лозенската екопътека през Лозенски манастир „Св. 

Спас” до връх Половрак . 

Ловеч 

      На 14 юли 2019 г. началникът на Военно окръжие II 

степен-Ловеч, подполковник Борислав Иванчев, навърши 

пределна възраст за военна служба и бе освободен от 

длъжност и зачислен 

в запаса. На 

12.07.2019 г. във 

Военно окръжие II 

степен-Ловеч в 

присъствието на 

началника на 

Централно военно 

окръжие, полковник 

Георги Петков, на 

началника на Военно окръжие I степен-Плевен, полковник 

Иван Иванов в тържествена обстановка бе извършена смяната 
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на началника на Военно окръжие II степен-Ловеч. Подобно събитие винаги се свързва с равносметка за 

извършеното, за приноса на конкретния човек. За постигнати отлични резултати, доказани 

професионални и лични качества, за проявени усърдие, инициативност и отговорност  подполковник 

Борислав Иванчев бе награден от министъра на отбраната с Почетен знак на Министерството на 

отбраната “Свети Георги” III степен, за офицери; от началника на отбраната - с предметна награда 

“Бинокъл Б 8 х 30”; от началника на Централно военно окръжие - с предметна награда “Почетен кортик 

в луксозна кутия”. Личният състав на Военно окръжие II степен - Ловеч подари  картина с Покрития 

мост, като пожелание към подполковник Иванчев никога да не забравя тези четири ползвотворни 

години, в които, благодарение на неговия професионализъм, способност да мотивира своите подчинени, 

военното окръжие изпълняваше успешно всички поставени задачи . 

 

 
Шумен 

По инициатива на Военно окръжие – Шумен започна почистване и освежаване на военните паметници и 

плочи в населените места от област Шумен, които са  86 

(осемдесет и шест) на брой. Родолюбивата инициатива се 

осъществява с помощта на служители от десетте общински 

администрации на област Шумен и служителите на 

окръжието – мл. серж. Р. Райнов, Т. Иванов  и Др. Панов. На 

04 юли служители от общинските администрации в Хитрино 

и Смядово почистиха военните паметници в селата Янково, 

Върбак и Веселиново. На 16 юли фирма „Услуги ВТ” от гр. 

Велико Търново безвъзмездно почисти още 3 военни 

паметника - в шуменския квартал Дивдядово, в с. Дибич и с. 

Овчарово. Допълнително служители от Общинска 

администрация Шумен  отстраниха надвисналите клони  и 

буйната растителност около паметниците. Надписите с имената на загиналите във войните също ще 

бъдат възстановени. Съвместната дейност по почистване и освежаване на военните паметници ще 

продължи и през месец август, като част от подготовката за честванията на Денят на Съединението - 6 

септември и Денят на независимостта - 22 септември. По време на инициативата за почистване на 

военни паметници в област Шумен бяха открити 3 (три) военни паметника, свързани с военната история 

на Българската армия. Те ще бъдат включени в регистъра на военните паметници. След подобряване на 

обликът им, паметниците ще бъдат фотографирани от служители на окръжието, а снимките 

предоставени на Областната комисия с цел актуализация на електронния регистър на военните 

паметници - http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Memorials2013.htm 

      По инициатива на Военно окръжие – Шумен и със съдействието на Военен клуб-Шумен се проведе 

кръводарителска акция под надслов „Дела трябват, а не 

думи”. Акцията „Дари кръв – спаси живот!” се проведе 

на паметния 18 юли – денят, в който преди 182 години 

се е родил Васил Левски, а преди 141 години е 

освободен гр. Шумен. Военнослужещи и граждани 

доброволно дариха кръв в полза на ВМА, със 

съдействието на екипа на д-р Емил Качамилски от 

Центъра по трансфузионна хематология към ВМА. 

Голяма част от доброволците бяха млади хора – 

студенти, курсанти, включително съграждани, които 

живеят в чужбина. Някои сами бяха преживели нуждата 

от кръв, други са търсили спасение за свои близки, трети 

от съпричастност. С цел популяризиране на 

кръводарителската акция и информираността на гражданите за военната професия,  брандираната  уейв 

стена на Централно военно окръжие беше разпъната на пешеходната алея в централната градска част.             

Връзки с органите на централната и местната власт 
 

http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Memorials2013.htm
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На 17 и 18 юли, на обособеното информационно пространство гражданите се информираха за 

кръводарителската кампания, както и за актуалните конкурси  и условията за кандидатстване за военна 

служба. Военно окръжие – Шумен  благодари на всички, които се включиха в инициативата и в деня на 

Апостола направиха едно добро дело, допринесоха за спасяването на човешки живот.  

Кюстендил 

     Във връзка с изпълнение на проект “Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на 

недекларирана заетост в България”, реализиран от КНСБ на 17.07.2019 г. цивилен служител Анна 

Георгиева Митова взе участие в заседание, пресконференция и информационна кампания на 

регионалния съвет на КНСБ Кюстендил в залата на Областна администрация Кюстендил. 

Търговище 

     На 16.07.2019 година, Военно окръжие - Търговище инициира провеждането на беседа за 

пълноценното хранене като ключ към доброто здраве и превенция на затлъстяването. Гост - лектор бе 

старши експерт Маргарита Друмева от отдел 

"Държавен здравен контрол" в РЗИ -Търговище. Тя 

разясни свойствата на видовете храни, правилното им 

приготвяне и съхранение. От какво да се ограничаваме 

и колко е важно да сме физически активни.  

„Водата е извор на живот!” – казва тя. Затова е важно 

да поемаме на малки порции, но често, достатъчно 

количество от живителната течност съобразно теглото 

на човека. Неправилното хранене и липсата на 

разнообразие в храните води до здравословни 

проблеми. Важно е и редовно да посещаваме личния си 

лекар за профилактични прегледи. Но това, от което не 

трябва да се лишаваме и да бъде наш ежедневен спътник е позитивното мислене.  

 

 
Монтана 

      На 16.07.2019 г. в „Конферентна зала” на Военен 

клуб – Плевен, старши специалист ІІ степен във Военно 

окръжие ІІ степен – Монтана младши сержант Милена 

Средкова участва в сбор-инструктаж по пожарна 

безопасност през летния сезон. 

На 19.07.2019 г. на плаца във Военно окръжие ІІ степен 

– Монтана се проведе занятие по пожарна безопасност с 

целия личен състав. Под ръководството на началник на група оперативен център, старши инспектор 

Крум Тодоров, служители от РС „ПБЗН” – Монтана показаха химически автомобил – оборудван за 

работа при биологични, радиационни и химически аварии, автомобил за пожарогасене и спасителна 

дейност – оборудван за спасителни дейности при катастрофи и пожари и автомеханична стълба – 

предназначена за пожарогасене и спасяване на пострадали от високи етажи (до 32 метра). За финал 

личния състав на военното окръжие потуши  пламтяща 

запалена смес в „тавата” с комбиниран прахов 

пожарогасител тип „ВСЕ”.  

Разград 

      На 19.07.2019г. във Военно окръжие II степен –

Разград се проведе съвместно занятие по пожарна 

безопасност със служителите от военното окръжие и 

представители от РСПБЗН –Разград. В началото майор 

Желев обърна внимание на създадената организация 

във Военно окръжие II степен – Разград по пожарна 

безопасност и реда за действие на формираните 

Взаимодействие с военните формирования/структури 
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команди и групи. Инспектор Христов от РСПБЗН –Разград разясни начина на работа с наличните 

противопожарни средства във военното окръжие и практически беше демонстрирано гасене на пожар. 

 
Шумен 

       През месец юли Военно окръжие II степен – Шумен уважи двама 

ветерани по случай рождените им дни - полк. Иван Иванов – Почетен 

председател на Областния съвет на Съюза на ветераните от войните на 

България, който отпразнува навършването на 99 години и р-к Цоню 

Маринов - 97 години. В знак на уважение към дългия и достоен живот, 

Военно окръжие – Шумен им изказа благодарност за изпълнения воински 

дълг при участието им във Втората световна война. Майор Ив. Бозов 

връчи на всеки поздравителен адрес от името на целия личен състав на 

окръжието. 

 

 

                                            
Ловеч  

       На 12 юли 2019 г. в присъствието на  началника на 

Централно военно окръжие, полковник Георги Петков, на 

началника на Военно окръжие I степен-Плевен, полковник 

Иван Иванов, в тържествена обстановка  бе обявено  

назначаването на длъжност “Началник на Военно окръжие 

II степен - Ловеч” и повишаване във военно звание 

“подполковник” майор Красимир Иванов Костов, считано 

от 14.07.2019 г.  

      Във Военно окръжие II степен-Ловеч, считано от 

14.07.2019 г.   бе назначен на длъжност “Заместник-

началник на Военно окръжие II степен-Ловеч, той и 

началник на сектор” и повишен във военно звание “майор” 

капитан Атанас Христов Христов.  

Монтана 

      Със заповед на началника на 

отбраната № РД-83-23/26.06.2019 г.  

заместник-началника, той и началник 

на сектор „Военен отчет, 

комплектуване, набиране и 

адаптация”  във Военно окръжие ІІ 

степен – Враца майор Илиян 

Костадинов Илиев е назначен за 

началник на Военно окръжие ІІ степен 

– Монтана и е повишен във военно 

звание „подполковник”. На 22.07.2019 

г. началника на Централно военно 

окръжие полковник Петков представи 

пред личния състав новия  началник 

на Военно окръжие ІІ степен – Монтана и му пожела и занапред да работи активно и целенасочено за 

изпълнение на възложените му задачи в полза на националната сигурност. На представянето присъства 

и полковник Иванов, началник на Военно окръжие І степен – Плевен.  

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
 

Сътрудничество с военно патриотични съюзи и организации 

в областта на сигурността и отбраната 
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Кърджали 

      На основание заповед З-ЛС-45 от 27.06.2019 г. на началника на Централно военно 

окръжие полковник Георги Петков, беше приет на военна служба в доброволния 

резерв Георги Ставров Ставров и му бе присвоено военно звание по резерва 

„лейтенант”. Същият беше назначава на длъжност младши експерт III степен във в.ф. 

54 390 Кърджали. 

 

 
Централно военно окръжие 

В сайта на Централно военно окръжие  http://www.comd.bg се отразява 

актуална информация, свързана с дейността на Централно военно 

окръжие.  

ФИЛМ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 

„БЪДИ ВОЙНИК” ВЪВ ВИДИН 
https://www.facebook.com/100006053616043/videos/2308103442734754/ 

Кръводарителска акция „Дари кръв – спаси живот” в деня на 

навършване на 182 години от рождението на Васил Левски - Линкове : 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5uhWWsE3xI 

https://www.youtube.com/watch?v=oJq_AbpRIyA 

http://www.pan.bg/view_article-4-485919-kryvodaritelska-akciya-v-shumen-organizira-

voennoto-okryzhie-dopylnitelno-za.html 

https://24shumen.com/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82

%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D1%81-

%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-

%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2/ 

http://www.shum.bg/article/186890/ 

https://www.credoweb.bg/publication/116493/desetki-dariha-krav-v-shumen 

http://bnr.radio/shumen/post/101145256/darete-krav 

http://infoshumen.info/novina/na-kino-sreshtu-kryvodarqvane 

https://armymedia.bg/archives/157010 
 

 
 

Национална кампания „Бъди войник“- Смолян 
       На 20.06.2019 г. Смолян беше домакин на събитие от 

информационната кампания на Министерството на 

отбраната „Бъди войник“, която преминава при 

изключителен интерес от страна на младите хора от града 

и областта. Проявата се осъществи  със съдействието на 

община Смолян. На площад „България“ бяха обособени 

щандове с информационни материали за военната 

професия и за служба в доброволния   резерв от Военно 

окръжие ІІ степен - Смолян.  

      С информационни материали се представиха 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 

доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища  
 

Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и на 

военните окръжия в медиите  
 

http://www.comd.bg/
https://www.facebook.com/100006053616043/videos/2308103442734754/
https://www.youtube.com/watch?v=Z5uhWWsE3xI
https://www.youtube.com/watch?v=oJq_AbpRIyA
http://www.pan.bg/view_article-4-485919-kryvodaritelska-akciya-v-shumen-organizira-voennoto-okryzhie-dopylnitelno-za.html
http://www.pan.bg/view_article-4-485919-kryvodaritelska-akciya-v-shumen-organizira-voennoto-okryzhie-dopylnitelno-za.html
https://24shumen.com/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2/
https://24shumen.com/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2/
https://24shumen.com/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2/
https://24shumen.com/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2/
http://www.shum.bg/article/186890/
https://www.credoweb.bg/publication/116493/desetki-dariha-krav-v-shumen
http://bnr.radio/shumen/post/101145256/darete-krav
http://infoshumen.info/novina/na-kino-sreshtu-kryvodarqvane
https://armymedia.bg/archives/157010
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Сухопътните войски, Военноморските, Военновъздушните сили и Силите за специални операции, 

Националната гвардейска част и Служба „Военна полиция“. Присъстващите имаха възможност да 

задават своите въпроси за военната професия директно на хората в униформа, а от представителите на 

Военното окръжие се информираха за текущите конкурси 

за длъжности във Въоръжените сили. Имаше статичен 

показ на бойна техника, снаряжение, ски и алпийско 

оборудване на 101-ви алпийски полк.  

       Официални гости на събитието бяха началникът на 

отбраната генерал Андрей Боцев, командирът на 

Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов,  

секретарят на община Смолян Момчил Николов, зам.-

областните управители Адриан Петров и Владимир 

Гърбелов и др. Информационната кампания продължи в 

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов”, където 

имаше прожекция на филма на Военния телевизионен 

канал за 101-ви алпийски полк „Орисани да покоряват 

върхове“ и концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили, формация „Армейска песен“ и 

други изтъкнати наши изпълнители.  

Трудови борси, панаири и срещи 
 

Кърджали 

      На 10.07.2019 г. от 10.00 часа Дирекция „Бюро по 

труда” гр.Ардино организира и проведе „Обща трудова 

борса” на която взе участие цивилен служител Валентин 

Цеков Вълов – експерт в офиси за военен отчет 

Момчилград, Джебел и Ардино. На участниците в борсата 

бе предоставена пълна информация по набирането на 

граждани за военна служба, служба в доброволния резерв 

и за участие в курсове по начална/специална подготовка. 

На проявилите интерес се разясниха условията, реда и 

сроковете за подаване на документи. 

 

 

 
Велико Търново 
       През месец юни  продължи дейността на Военно окръжие II степен – Велико Търново по 

привличането на кандидати за военна служба и  за служба в доброволния резерв, съгласно заповеди на 

министъра на отбраната, както  и на началника на Централно военно окръжие № 3 -РД-15/09.01.2019 г. 

за набиране на граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените 

сили на Република България и желаещи да се обучават в курсове по начална или специална военна 

подготовка. Завършилите курса по начална военна подготовка за периода от 13.05.2019 г. до 07.06.2019 

г. в НВУ “Васил Левски,” регистрирани във военното окръжие се явиха своевременно за зачисляване в 

резерва. При връчване на военноотчетните книжки курсистите разказаха въодушевено за преживяните 

моменти и обучението по време на курса. Същите са запознати с възможностите за  обучение в курсове 

по специална военна подготовка и за участие в конкурси за приемане на военна служба. 

Кюстендил 

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

заповеди на министъра на отбраната № ОХ–182/15.02.2019 г. за обявяване на вакантни длъжности, 

определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна 

Набиране на кандидати за обучение в курсовете по начална 

и/или специална военна подготовка 
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служба без провеждане на конкурс, № ОХ–317/28.03.2019г. за организиране на специална военна 

подготовка на български граждани в съответствие с чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на 

Република България, № ОХ–474/20.05.2019г. за обявяване на вакантни длъжности за военни 

оркестранти, № ОХ – 499/29.05.2019г. за обявяване на вакантни длъжности  в Централния артилерийски 

технически изпитателен полигон, № ОХ–564/19.06.2019г. за обявяване на вакантни длъжности във 

Военномедицинска академия, № ОХ–582/24.06.2019г. за обявяване на вакантни длъжности във 

Военновъздушни сили, № ОХ–682/25.07.2019г. за обявяване на вакантни длъжности в НВУ “Васил 

Левски” за приемане на военна служба на лица, изпълнявали кадрова военна служба,                                  

№ ОХ–679/25.07.2019г. за обявяване на вакантна длъжност във ВВМУ “Н.Йонков Вапцаров”,               

№ ОХ–655/17.07.2019г. за обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част,               

№ ОХ–695/30.07.2019г. за обявяване на вакантни длъжности в  НВУ “Васил Левски” за приемане на 

военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и 

заповед 3-РД-15/09.01.2019 г.  на началника на Централно военно окръжие за набиране на граждани, 

отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България 

желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка през 2019 г.. 

 

 
Шумен 

       На 11 юли деца от „Комплекс за социални услуги за деца 

и семейства” – Шумен се запознаха с военната професия. 

Майор Ив. Бозов и мл. сержант Р. Райнов представиха част от 

индивидуалното снаряжение на войника и различните видове 

въоръжение и техника в Българската армия. Любопитството 

на децата, които бяха на възраст между 6 и 14 години, беше 

провокирано както от снимки и видео материали, свързани с 

военната професия, така и от интересния разказ на майор 

Бозов, който отговори на всички техни въпроси. Тематичната 

среща бе част от инициативите на занималня „Лятно веселие”, 

съвместно с Центъра за социални услуги и Народно читалище 

„Стилиян Чилингиров – 1963” гр. Шумен.  

 

 
 

        

       На основание Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България, в изпълнение на „План за дейността на 

Централно военно окръжие през месец юли 2019 г.” и с цел 

повишаване физическата и  психическата издръжливост и 

усъвършенстване на двигателните навици на личния състав, на 

19.07.2019г. се проведе пеши марш с личния състав на Централно 

военно окръжие по маршрута: гр. София – кв. Бояна – Витоша, 

горски дом „Ветровала” и обратно.  

 

 

Пеши марш   
 

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството 
 


