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Откриване на футболно игрище  

На 17 септември 2019 г. в двора на СУ "Константин Преславски" град Бургас с общите усилия на 
бизнеса, местната власт, ДФК Звездичка, ФК Звезденбург и СУ "Св. Константин Преславски" бе 
изградено ново футболно игрище за нуждите на подрастващите 
футболисти. То е с размери 50 на 30 метра за "Футбол 7" и се 
намира в непосредствена близост до основния терен на 
"Звездичка Арена" в рамките на гореспоменатото училище в 
ж.к. "Славейков". На официалното откриване присъстваше 
кметът на Бургас Димитър Николов, Людмил Митов - 

управител на "Планекс" Бургас, който помага за развитието на 
ДЮШ на "Звездичка" и майор Йордан Йорданов – заместник-

началник на Военно окръжие – Бургас. Градоначалникът 
пожела на малките талантливи футболисти да носят много 
успехи за отборите си. 
Габрово 
На 9 септември командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Деян Дешков 
беше на посещение в Габрово, в рамките на което проведе работна среща с областния управител Невена 
Петкова. На срещата присъства и капитан Николай Николов от Военно окръжие – Габрово. Пред тях 
генерал Дешков сподели своето желание да се направят презентации пред ученици от 10 и 11 клас, 

какво представлява военната служба. Той отбеляза, че 
от години в Казанлък и Карлово има основани така 
наречените клубове „Приятели на армията“. 

Заниманията в тях се приемат добре от учениците и 
затова той предлага да разширят обхвата, и да включат 
и Габрово. В тази първа среща областният управител 
Невена Петкова приветства инициативата на 
Стрямската бригада. „Отворени сме за вашата работа и 
имате подкрепата на институцията, която 
представлявам“ – заяви тя. Клубовете генералът описва 
като място, където младите хора оползотворяват 
свободното си време със занимания и игри, 
допринасящи за тяхното физическо, психическо и 

нравствено израстване в духа на приятелски отношения, военни ценности и добродетели. Всъщност 
основните неща, които учениците научават през трите години, колкото трае целия курс, са 
изключително полезни и за ежедневието. Курсът съчетава теоретична подготовка и практическа – от 
оказване на първа помощ, до най–атрактивната част – стрелбата. 
Освен с времето, мястото и как ще протече информационната кампания „Бъди войник” в гр. Габрово, 
майор Георгиев запозна слушателите с условията за кандидатстване, социалния статут на 
военнослужещия, възможностите за личностно и професионално развитие във Въоръжените сили на 
Република България. 
Шумен 

Почистването и възстановяването военните паметници в 
област Шумен продължи и през месец септември. На 17 

септември в с. Беджене (община Нови пазар) бяха почистени 
3 военни паметника – „Паметник на загиналите във войните 
1912 – 1918 г.”, „Паметник на загиналите в Отечествената 
война 1944-1945 г.”, „Паметна плоча на загиналите във 
войните 1912 – 1913; 1915 – 1918 г.”.  Служители на 
Общинското социално предприятие в гр. Нови пазар 
почистиха  пространствата около военните паметници като 
отстраниха множество бурени, храсти и треви със 
специализирана техника. Служителите на Военно окръжие – 
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Шумен възстановиха надписите на паметниците с имената на загиналите български войници. По време 
на почистването беше почистен и Паметникът на Св.Св. Кирил и Методий, който се намира в двора на 
закритото училище в с. Беджене. Инициативата по почистване на военните паметници в област Шумен 
получи финансова подкрепа. С Постановление на Министерски съвет № 219/05.09.2019 г. шест общини 
от област Шумен са одобрени за финансово подпомагане за ремонт и възстановяване на военни 
паметници. Общо 16 800 лв.  са средствата за ремонт и довършителни дейности на военните паметници, 
които ще получат Общините Венец, Върбица, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Хитрино. 

Добрич 

Взаимодействие с училищата при откриване на учебната 
година. 

На 16 септември по повод откриването на учебната 
2019/2020 г.: 
-служители от окръжието прочетоха поздравителни адреси 
в 4(четири) училища от гр. Добрич. Поздравителни адреси 
бяха изпратени до всички  училища от областта.  
- със съдействието на служители от военното окръжие 
курсант от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” - Варна прочете 
поздравителни адреси в 2 (две) училища от гр. Добрич. От 
името на началника на училището бяха изпратени 

поздравителни адреси до 7 (седем) училища от гр. Добрич.  
Ямбол 

Откриване на учебната 2019/2020 година в ямболското СУ 
„Св. Климент Охридски”.  

На 16 септември с празнична програма в двора на училището в 
присъствието на ученици, родители и гости с издигане на 
националния флаг под звуците на химна на Република 
България бе открито началото на учебната година от СУ „Св. 
Климент Охридски” – гр. Ямбол. Сред гостите на тържеството 
бяха официални лица от община Ямбол и подполковник 
Валери Христов – началник на Военно окръжие ІІ степен – 

Ямбол. 
 

Кюстендил 

На 14.09.2019 г. личния състав на Военно окръжие Кюстендил се включи в 
кампанията „Да изчистим България заедно”, по индивидуален план на 
служителите в зависимост от района на местоживеене. 
На 30.09.2019г. в община Трекляно се извърши техническия преглед на 
готовността за предоставяне на техника запас с мобилизационно назначение от 
собственици – физически и юридически лица. Подполковник Димитър 
Димитров извърши контрол във връзка с техническия преглед.  
 

Ловеч 

На 16 септември 2019 г. началникът на Военно окръжие II степен-Ловеч, подполковник Красимир 
Костов взе участие в тържественото откриване на академичната учебна година на Технически колеж-

Ловеч. Присъстваха много гости-представители на бизнеса и обществеността. На директора на 
Технически колеж-Ловеч, доц. д-р инж. Пенчо Пенчев, беше връчен поздравителен адрес от името на 
началника на Военно окръжие II степен-Ловеч с пожелание за ползотворна учебна година.   
Разград 

На 14.09.2019 г. личния състав на Военно окръжие II степен – Разград се включи в кампанията „Да 
изчистим България заедно”, като пое инициатива и изчисти района прилежащ на и около Военно 
окръжие II степен – Разград. На 16.09.2019г. представител от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” – 

Варна курсант старшина II степен Алиса Янева и капитан Пламена Николова от Военно окръжие II 
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степен –Разград поднесоха поздравителни адреси по случай 
първия учебен ден в ППМГ”Акад. Никола Обрешков” и ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф”. Поздравителни адреси по случай откриването на 
учебната 2019/2020 г. от името на личния състав на Военно 
окръжие II степен – Разград бяха изпратени до всички училища в 
област Разград. 

 

Сливен 

На 11.09.2019 г. заместник-началникът на Военно окръжие ІІ 
степен – Сливен участва в работна среща с директорите на 
средни училища в област Сливен, общинската управа и 
представители на други институции, която се проведе в 
Регионалния инспекторат по образованието – Сливен.  Майор 
Светлин Денчев запозна присъстващите с целите на 
предстоящата кампания „Бъди войник”, която ще се проведе в 
гр. Сливен на 08.11.2019 г. и ги покани да посетят 
мероприятията. Той пожела успешна учебна година на всички 
ученици и учители. Началникът на инспектората г-жа Милена 
Чолакова подчерта, че съвместната работа между всички 
институции, имащи отношение към образованието, е предпоставка за по-добри резултати в обучителния 
процес. 
Търговище 

За поредна година екипът на Военно окръжие - Търговище се включи в националната доброволческа 
инициатива "Да изчистим България за един ден - Денят на голямото почистване" с грижа за околната 
среда.  

 
Централно военно окръжие 

Със заповед № З-ЛС-62/25.09.2019г. на Началника на Централно военно окръжие, считано от 
01.10.2019г. беше преназначен старшина Георги Василев Костов-старши специалист I степен в 

отделение „Комуникационно-информационно осигуряване” в щаба на Централно военно окръжие в 
длъжност „старши специалист I степен” в сектор„Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” 

на Военно окръжие I степен - София.  

 

Централно военно окръжие 

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

  1. Централно военно окръжие участва активно в кампанията „Бъди войник:  
- Красимир Каракачанов в Плевен: Кандидатите за БА са два пъти повече от обявените места : виж ТУК 

- Кампанията "Бъди войник" идва в Плевен:Вижте отблизо българската армия на 10 септември: виж ТУК 

- Асеновград: "Бъди войник" 24 септември 2019 г.: виж ТУК 

- Кампанията „Бъди войник” в Добрич показва на живо военна техника и оборудване: виж ТУК 

- Вижте отблизо българската армия! Бургас, 19 септември 2019г.: виж ТУК 

- Кампанията „Бъди войник” и във Враца : виж ТУК 

 

  2. Участие на зам.началника на ЦВО полковник Павлин Велков в конференция на тема:  

- Състоянието и перспективите за развитие на отбранителните способности  и сигурността на страната: 

виж  ТУК 

- „Бъди войник“ дава положителни резултати : виж ТУК 

 

Отразяване на дейността на Централно военно окръжие и на 
военните окръжия в медиите  

 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
 

http://www.comd.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=kUU3uHdqJO4
http://www.pleven.utre.bg/2019/09/01/540468-kampaniata_budi_voynik_idva_v_pleven_vizhte_otblizo_bulgarskata_armia_na_10_septemvri_video
https://www.youtube.com/watch?v=R1004fvnPF4
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/kampaniiata-bydi-vojnik-v-dobrich-pokazva-na-zhivo-voenna-tehnika-i-oborudvane-2190013
https://www.youtube.com/watch?v=ZujMXcM0lwY
https://zovnews.com/??????/vratsa-shte-e-domakin-na-informatsionnata-kampanya-budi-vojnik/
http://otbrana.com/??????_13012
http://otbrana.com/??????_13013
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  3. Сбор на началника на ЦВО:  

- Ново признание за община Несебър: виж ТУК 

 

  4. Начална военна подготовка Варна:  
- Готови за отбрана на Родината: виж ТУК  

Бургас 

На 24 септември 2019 г. майор Йордан Йорданов – заместник-началник на Военно окръжие – Бургас взе 
участие в  предаване на местната кабелна телевизия в гр. Бургас „Канал 0”. В предаването с 
продължителност около 40 минути се разясняваха въпроси по изминалата националната 
комуникационно-информационна кампания „Бъди войник” на Министерството на отбраната в гр. 
Бургас. Предаването може да бъде видяно: ТУК   

 

Габрово 

На 27 септември майор Георги Георгиев – заместник-началникът на 
Военно окръжие – Габрово участва в съвместно радио предаване на 
община Габрово и радио Бумеранг ФМ „Часът на Габрово". Основна тема 
на предаването бе предстоящата кампанията "Бъди войник".  
 

 

 

Сбор-семинар на началника на Централно военно окръжие 

От 09.09.2019г. до 12.09.2019г. във ВПД Несебър се проведе сбор на Началника на Централно военно 
окръжие с началниците на отделения/сектори в Централно военно окръжие и началниците на военни 

окръжия в страната. Гости на сбора бяха г-н Людмил Михайлов - 

Директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси” в МО 
и г-н Иво Антонов - Директор на Дирекция „Социална политика и 
политика по военно-патриотичното възпитание” в МО. Активно 
участие в сбора взе и кмета на община Несебър г-н Николай 
Димитров. След приключване на мероприятията началника на 

ЦВО в присъствието на г-н Людмил Михайлов, Директор на 
Дирекция Управление на човешките ресурси в МО и експерта в 
офиса за военен отчет в 
община Несебър ц.сл. 

Красимир Костов, връчи почетен плакет на ЦВО и книга 
"История на военните окръжия в Р.България" на г-н Николай 
Димитров. Наградата е признание и благодарност към община 
Несебър за взаимопомощта и сътрудничеството между 
общинската администрация и ЦВО респективно офиса за военен 
отчет в община Несебър. От своя страна г-н Димитров награди 
началника на ЦВО полковник Георги Петков със "Златна книга 
на Несебър". Взаимно бяха отправени приветствия и 
благодарности и от двете страни.   

Ловеч 

Майор Атанас Христов, заместник-началник на Военно окръжие II степен-Ловеч, той и началник на 
сектор, успешно завърши курс  “Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси”, проведен във 
Военна  академия “Г.С.Раковски” от 09.09. до 20.09.2019 г.  
Пазарджик 

От 09.09.2019 г. до 20.09.2019 г. младши експертът ІІІ степен в сектор “ВОКНА” във Военно окръжие ІІ 
степен – Пазарджик – капитан Янко Янков премина обучение в курс “Комплектуване на войските с 
мобилизационни ресурси”, проведен от Военна академия “Г.С.Раковски”. 

От 16.09.2019 г. до 20.09.2019 г. завеждащият на регистратура за класифицирана информация – цивилен 

Обучения, семинари и стажове 
 

http://nessebarinfo.com/novinite/2019/09/17/priznanie-za-obshtina-nessebar/
https://www.youtube.com/watch?v=dlQwe6iKkg8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=JFuU7AjzTK0&t=45s
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служител Йорданка Петкова премина обучение в курс за работа с АИС “Документооборот за 
класифицирана информация”, проведен от дирекция “Сигурност на информацията”. 

Враца 

Завеждащия Регистратурата за класифицирана информация – цивилен служител Ирина Христова 
Стефанова взе участие в „Курс  за обучение на администратори по криптографска сигурност” за 
времето от 02.09.2019 г. до 05.09.2019 г. 

 
Национална кампания „Бъди войник“ 

Плевен 

На 10.09.2019г. на площад „Възраждане” в град Плевен се 
проведе осемнадесетата по ред национална рекламно-

информационна кампания „Бъди войник”. Събитието е 
организирано от Министерството на отбраната и се проведе с 
любезното съдействие на Община Плевен. Официални гости 
на събитието бяха вицепремиерът и министър на отбраната  

г-н Красимир 
Каракачанов, 
областният 

управител на Област Плевен г-н Мирослав Петров, кметът 
на Община Плевен г-н Георг Спартански и кметовете на 
общини в Област Плевен, командирът на Силите за 
специални операции бригаден генерал Явор Матеев, 
началникът на щаба на Сухопътни войски бригаден 
генерал Николай Караиванов, началникът на Централно 
военно окръжие полковник Георги Петков, началникът на 
Регионално управление на образованието – Плевен г-жа 
Албена Тотева, директорите на училища в областта, 
директорът на Регионалния военноисторически музей г-жа 

Емилия Зорнишка, директорът на Регионалния исторически музей д-р Володя Попов, директорът на 
областна дирекция на МВР - Плевен старши комисар 
Красимир Начев, директорът на регионална дирекция 
”Пожарна безопасност и защита на населението” – 

Плевен комисар Станислав Атанасов и представители на 
военно патриотични съюзи и организации. Целта на 
кампанията беше младите хора да получат повече 
информация за възможностите за личностно и 
професионално развитие във Въоръжените сили на 
Република България, както и да бъдат привлечени 
кандидати за военна служба, като се запознаят 
предварително с условията за кандидатстване и 
социалния статут на военнослужещия.  
На изградените информационни щандове на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, 
Военноморските сили, Силите за специални операции, Националната гвардейска част, служба „Военна 
полиция”, Централно военно окръжие и информационен щанд на Факултет „Авиационен” към 
Националния военен университет, гостите получиха информация за специфичните дейности и задачи 
които изпълняват военнослужещите, и възможностите за личностно и професионално развитие във 
Въоръжените сили на Република България. На обособените центрове с образците въоръжение, военна 
техника и екипировка беше представено следното: 

Набиране на кандидати за военна служба, служба в 
доброволния резерв и за обучение във висшите военни 

училища 
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От Сухопътните войски: Тежка противотанкова 
гранатохвъргачка СПГ-9, товарен автомобил с повишена 
проходимост Мерцедес „Зетрос”, лека противотанкова 
гранатохвъргачка РПГ-7В, специален  автомобил с повишена 
проходимост „Мерцедес” G – 270 FB – 6 с монтирана 
картечница, бойна машина на пехотата БМП-23, надуваема 
лодка „RIB-58C”, зенитна установка ЗУ-23-2 „Ком”, бойна 
машина „ОСА” 9А33БМ3, транспортна зареждаща машина 
ТЗМ-9Т217 и друга техника и въоръжение. 
От Военновъздушните сили: Самолет L-39ZA „Албатрос” и 

самолет „Пилатус” PC-9m, които се използват за обученитето на 
курсантите летци. 

От служба „Военна полиция”: Специален автомобил „Sand Cat” /Пустинна котка/, който има 
противоминна защита и защита срещу експлозии на импровизирани взривни устройства.  
Демонстративен полет над посетителите на площад 

„Възраждане” изпълниха двойка самолети „Пилатус” PC-

9М, които показаха фигури от сложния пилотаж, а 
представители на Служба „Военна полиция” в динамичен 
показ демонстрираха залавяне и обезвреждане на 
нарушители. 
Представители на Силите за специални операции 
демонстрираха своите специални умения.  
След приключване на информационната борса, по 
пешеходната зона на града, дефилираха ученици от 
„Първи ученически гвардейски духов оркестър” и 
мажоретния състав към СУ ”Иван Вазов”- Плевен. 
Гостите и посетителите на мероприятието имаха удоволствието да се насладят на концерт на 

представителния ансамбъл на въоръжените сили с 
участието на самодеен състав към ЕЦНП-Плевен, клуб по 
български народни танци „Веселяци”- Плевен, клуб по 
спортни танци „Дъга” към военен клуб-Плевен, както и 
на естрадните изпълнителки Маргарита Хранова и Росица 
Кирилова. В дните след кампанията, интересът към 
военната служба се прояви в засилено посещения на 
кандидати, търсещи допълнителна информация и 
желаещи да кандидатстват за обявените вакантни 
длъжности. Началникът на Военно окръжие - Плевен 
полковник Иван Иванов, благодари на личния състав на 
окръжието за положените усилия при организацията и 
провеждането на информационната кампания „Бъди 
войник” в град Плевен. 

Бургас 

На 19 септември 2019 г. в гр. Бургас се проведе националната комуникационно - информационна 
кампания „Бъди войник” на Министерството на отбраната. Ученици от бургаските професионални 
гимназии бяха сред основните посетители на кампанията. На Морска гара бе показано специализирано 
оборудване, екипировка, въоръжение и техника на Военноморските сили, Военновъздушните сили, 
служба "Военна полиция" и Съвместното командване на силите.  Пустинна котка и транспортно-

зареждаща машина от зенинтно-ракетен комплекс са сред техниката, която беше изложена край морска 
гара. Посетителите видяха и бординг операции от флотилия Бойни спомагателни кораби, които 
направиха динамичен показ на проверка на кораб в акваторията на пристанище Бургас. По същото 
време пред културен център "Морско казино" бе дадено началото на информационна борса за набиране 
на войници и матроси. В нея със свои щандове участват Военноморските и Военновъздушните сили, 

https://www.burgasinfo.com/
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Сухопътните войски, Силите за специални операции, Националната гвардейска част, служба "Военна 
полиция", Централното военно окръжие. На място младите хора се запознаха с възможностите и 
условията за постъпване на работа в Българската армия. 
От 18,30 ч. на открита сцена "Охлюва" се състоя концерт на Представителния ансамбъл на 
Въоръжените сили и Представителния духов оркестър на Военноморските сили. На сцената излязоха и 
изпълнители към Военния клуб в Бургас: Фолклорен танцов ансамбъл "Лазур" и Вокално студио "Точно 
време", акробалет "Тиара" към Военния клуб в Айтос и ученици от СУ "Добри Чинтулов"- гр. Бургас. 
Пловдив 

На 24 септември 2019 г. до 13:30 часа  бяха развърнати в пълен обем седемте информационни 
щандове/шатри на площад „Академик Николай Хайтов”, срещу сградата на Община Асеновград. 
Информационната борса се проведе от представителен екип в състав от 10 души от Военно окръжие I  

степен -  Пловдив. От 16.00 часа  през щандовете 
на информационната борса преминаха  над 700 
човека,  преди всичко гимназиални ученици от 
Професионална гимназия „Цар Иван Асен ІІ” гр. 
Асеновград , Професионална гимназия по 
хранителновкусови технологии „Св. Димитрий 
Солунски” гр.Асеновград,  Средно училище „Св. 
Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград, Средно 
училище  “Свети княз Борис I”  гр. Асеновград, 
Професионална гимназия „Св. Патриарх Евтимий” 

гр. Асеновград, Средно училище „Христо Ботев” 

гр. Лъки,  Професионална селскостопанска 
гимназия гр. Садово , Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” с. Калековец, Община Марица , 
Средно училище „Васил Левски” с. Маноле, Община Марица , Средно училище „Проф. д-р Асен 
Златаров” гр.Първомай , Професионална гимназия по селско стопанство гр. Куклен , Общинско 
училище „Христо Ботев” с. Дълго поле, Община Калояново. Основния интерес в града се проявява към 
служба в 4 артилерийски полк и 24 авиобаза -Крумово. На събитието взеха  участие : началникът на 
щаба на Сухопътните войски – бригаден генерал Николай Караиванов, кметът на Община Асеновград – 

д-р. Емил Караиванов, командирът на 4 артилерийски полк полковник Лъчезар Мишев,  преставител на 
Дирекция "Връзки с обществеността"- МО – Мария Ганчева, директори на средни училища в общини 
Асеновград, Първомай, Садово, Лъки, Куклен, „Марица”, група от Централно военно окръжие, 
ръководена от полковник Павлин Велков, началникът и заместник- началникът на Военно окръжие II 

степен – Пазарджик, военнослужещи от 4 артилерийски полк , ветерани от Общинска организация на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва – гр. Асеновград с председател подполк. /о.з./ Георги 
Ковачев , Областна организация на ветераните от войните на България с председател -  майор /о.з./ 
Атанас Хаджиев и Общинсака организация на ветераните от войните на България с председател -  Борис 
Филипов. Изнесения   в читалище „Родолюбие” концерт, беше наблюдаван  с голям интерес  и 
артистите се радваха на бурни аплодисменти. Събитието беше отразено от национални телевизии, 
областни  и местни медии от гр. Асеновград и региона и от кореспондента на в. Българска армия – 

Цончо Драгански. 
Добрич  
На 25 септември 2019 г. майор Генади Генов – заместник-началник на военно окръжие ІІ степен, той и 
началник на сектор на Военно окръжие ІІ степен – Добрич и цивилен служител Гинка Иванова - експерт 
в сектор ВОКНА взеха участие в организираната от Дирекция „Бюро по труда” информационната шатра по 
проект “Готови за работа”, която бе разположена на площад „Свобода” в гр.Добрич. Над 50 младежи до 
29 години освен, че получиха информация за проекта, бяха запознати и с: 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, 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. Бяха 
раздадени рекламни материали. 
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Враца 

На 26.09.2019 г гр. Враца се проведе информационната кампания „Бъди войник” на територията на 
парка на военния клуб и в двора на  НУ „Св.Софроний Врачански”. Преди мероприятието се проведоха 
работни срещи с областния управител, кмета на община Враца, началника на Регионално управление на 
образованието – Враца, директора на НУ „Св.Софроний 
Врачански” и младши експерта във Военен клуб-Враца. С 
посочените длъжностни лица бяха уточнени детайлите по 
разположението на въоръжението и техниката, 
информационните шатри и мястото на концерта в 
заключителната част на мероприятието. Гости на 
мероприятието бяха заместник-командира на Сухопътни 
войски бригаден генерал Валери Цолов, командира на 68 
Бригада „Специални сили” бригаден генерал Явор 
Матеев, началника на Централно военно окръжие 
полковник Георги Петков, началника на Военно окръжие I степен –Плевен полковник Иван Иванов, 
както  и представители на военно-патриотичните съюзи, офицери, сержанти и войници от запаса. 
Присъстваха още представители от областната и общинска администрация ирегионалното управление 
на  образованието. В мероприятието взеха участие ученици от началните и средни училища от област 
Враца, жители и гости на града. Поканени бяха местните медии за отразяването на кампанията. 
Военнослужещите от силите за специални операции направиха динамичен показ на техните 
способности. Мероприятието завърши с концерт, в който взе участие Представителния ансамбъл на 
въоръжените сили, Представителния духов оркестър на сухопътни войски, както и творчески колективи 
към военния клуб в гр. Враца. 
Пазарджик 

Съгласно заповеди и плана 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. 

Трудови борси, панаири и срещи 

Кюстендил 

След получаване от Централно военно окръжие на „График на Агенцията по заетостта за провеждане на 
трудови борси през месец  Септември 2019 г.”, във 
Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил беше създадена 
необходимата организация за участие на представители 
в организараната от Дирекция „Регионална служба по 
заетостта” – Благоевград трудовата борса в град 
Дупница. Представители на трудовата борса в гр. 
Дупница от военното октъжие бяха – подполковник 
Димитър Димитров – началник на Военно окръжие ІІ 
степен – Кюстендил, цивилен служител Любослава 
Димитрова Георгиева на длъжност експерт в сектор 
“ВОКНА” във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил и 

цивилен служител  Александър Милев на длъжност експерт в офис за военен отчет в общини Дупница, 
Рила и Кочериново  По време на общата трудова борса в гр. Дупница бяха проведени 2 индивидуални 
беседи от служителите на военното окръжие с лица, участващи в борсата и проявили интерес към 
военната служба. На срещата бяха представени общо 10 работодатели (фирми) от град Дупница със 
своите актуални свободни работни места, като един от работодателите беше Военно окръжие ІІ степен – 

Кюстендил. Към настоящия момент Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил поддържа добри 
взаимоотношения с Дирекция „Бюро по труда” в гр. Кюстендил и гр. Дупница. Редовно се обменя 
актуална информация за приемане на военна служба, служба в доброволния резерв. 
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Ловеч 

На 17 септември 2019 г. Дирекция “Бюро по труда”-Ловеч организира и 
проведе обща трудова борса, в която взе участие цивилен служител Пенка 
Мортева - експерт във Военно окръжие II степен-Ловеч. Експертът 
предостави информация за актуалните към момента длъжности за заемане 
от български граждани, завършили граждански средни или висши училища 
в страната и чужбина. С работодателите бе осъществен контакт, като им 
бяха предоставени телефони за връзка с военното окръжие за целите на 
социалната адаптация на освободените военнослужещи. На 25 септември бе 
проведен информационен ден “Обучения за вас”, организиран и проведен 
от дирекция “РСЗ”-Ловеч, участие отново взе цивилен служител Пенка 
Мортева.              
Хасково 

На 19.09.2019 г., в град Димитровград беше проведена обща трудова 
борса организирана от дирекция „Бюро по труда” – град 
Димитровград. Представител от Военно окръжие II степен – Хасково 
беше експерта в сектор “Военен отчет, комплектуване, набиране и 
адаптация”, цивилен служител Светла Тодорова. На трудовата борса 
цивилен служител Тодорова разясни актуалните заповеди на 
министъра на отбраната, по които желаещите могат да 
кандидатстват, както и възможностите за личностно и 
професионално развитие във въоръжените сили на Република 
България. Присъстваха представители от 8 фирми и бяха обявени 
общо 74 работни места.  
Смолян 

На 09.10.2019 г., в гр. Смолян се проведе трудова борса по проект „Национална EURES мрежа”, 

организирана от  дирекция „Бюро по труда” – Смолян, където Военно окръжие ІІ степен – Смолян взе 
участие. Цивилен служител Веселин Иванов Евтимов от Военно окръжие II степен - Смолян разясни на 
присъстващите свободните места, сроковете, реда и необходимите документи за кандидатстване за 
военна служба, служба в доброволния резерв и участие в курсове по начална и/или специална военна 
подготовка.  

 
Шумен 

Военна клетва във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен 

На 20 септември, на строевия плац във Факултет „Артилерия, 
ПВО и КИС” гр. Шумен, 21 младежи положиха военна клетва 
след успешно преминал курс по начална военна подготовка. 
Тържественият ритуал се проведе в присъствието на декана на 
факултета полк. инж. доц. д-р Дилян Димитров, началника на 
Военно окръжие I степен-Варна капитан I ранг Светослав 
Попов, офицер от резерва и председател на Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса – Шумен полк. доц. Радослав Узунов, 
подп. Георги Георгиев - началник на Военно окръжие-Шумен, 
председателя на Военноморски клуб „Варна“ Живко 
Костадинов, родители и гости. Преди началото на ритуала по 
полагане на военна клетва, курсистите получиха удостоверения 
за завършен курс по „Начална военна подготовка” и за 

Набиране на кандидати за обучение в курсовете по начална 
и/или специална военна подготовка 
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придобита военноотчетна специалност (ВОС), връчени от 
началника на Военно окръжие I степен - Варна капитан I ранг 
Светослав Попов. Майор Ивайло Бозов – зам.-началник на ВО-

Шумен, връчи на всеки курсист награден знак “Начална военна 
подготовка” и военноотчетна книжка. Военноотчетните 
документи на курсистите бяха подготвени от служители на ВО-

Шумен и изпратени до съответните военни окръжия. От името 
на  полк. Георги Петков – началник на Централно военно 
окръжие, началникът на ВО-Варна капитан I ранг Светослав 
Попов поднесе поздравителен адрес: „Полагането на клетва е 
стара и свята воинска традиция, символизираща 

предаността, дълга и честта. Носете клетвата в сърцето си и помнете до сетен дъх нейните слова“. 

След полагането на клетвата отличникът на курса Калоян Сотиров от гр. Кюстендил бе награден от 
полк. инж. доц. д-р Дилян Димитров.  

 
Кюстендил 

През месец септември беше определен окончателния брой на  паралелките от 9-ти и 10-ти клас на 
средните училища за Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил. Определени бяха ръководителите на 
занятията от военните формирования  в зоната на отговорност с цел провеждане на занятията в класно-

урочна форма. 
Пазарджик 

Продължава подготовката за занятията с учениците от 9ти
 и 10ти

 класове за учебната 2019/2020 г. 
Информацията относно прогнозният брой паралелки се получи с писма и по телефона от училищата, 
същата се обобщи и изпрати във ВО - Пловдив. Бяха изпратени писма до Директорите на училищата с 
искане за окончателния брой паралелки и седмични разписания за часа на класа през настоящата учебна 
година. Информация относно окончателния брой паралелки се получава с писма и по електронната 
поща от училищата, същата се обобщи и изпрати във ВО - Пловдив. Военните формирования в зоната 
ни на отговорност няма да провеждат дни на отворени врати, поради това е поискано разрешение от 
Ректора на Академията на МВР – ЕКЗ /единни комплексни занятия/ да се проведат в района на ЦСПП 
/Център специализация и професионална подготовка/- Пазарджик. Продължава уточняването на датите 
за ЕКЗ за посещение на Музей на авиацията – с. Крумово, Национален военноисторически музей – гр. 
София, участие в националната информационна кампания «Бъди войник» и др. 
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