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П
олковник Иван Иванов е роден през 1969 а. 
във Враца. Завършил е ВВОУ „Васил Левски“ 
във В. Търново - магистър по специалността 
„Организация и управление на логистичното осигу

ряване на оперативно-тактическите формирова
ния“ през 1993 г., а през 2005 г. - и магистратура 
по специалността „Логистика на отбраната и 
сигурността“ във ВА „Г. С. Раковски“. През 2016 г. 
завършва и „Стратегически курс" във Военната 
академия. Службата си преминава от командир на 
взвод, началник-щаб на учебна база, началник на 
отделение в управлението на Пета механизирана 
бригада. На длъжността началник на Военно окръ
жие е от 2015 г., а от 2018 г. е началник на Военно 
окръжие I степен - Плевен.

Полковник
Иван Иванов: Подготвихме
30 кандидати за служба
в доброволния резерв

- Г-н полковник, с какви 
резултати приключихте 
2021 п?

- Изминалата 2021 г. беше 
сложна за окръжието. Въпреки 
създалата се обстановка по
край пандемията продължихме 
да изпълняваме поставените 
задачи. Подготовката, профе
сионалната и личната квали
фикация на военнослужещите 
и цивилните служители са 
много добри, което допринася 
за качественото изпълнение на 
функционалните задължения. 
Служителите от военното ок
ръжие полагат необходимите 
усилия за рекламиране на во

Съвместно 
занятие с 
формиро
вание 48670

Началото е поставено с 
„Българската земска войска“

Военното окръжие води нача
лото си още със създаването на 
„Българската земска войска“ през 
1878 г. с полагане на основите 
на военното строителство 
в новоосвободена България. С 
Указ N* 165 от 27.09.1880 г. на 
княз Александър Батенберг се 
въвежда длъжността „окръжни 
войнски началници’. изпълнявана 
от командирите на разположени

Работим, за да развиваме взаимовръзката между държавата и 
армията, твърди началникът на Военно окръжие I степен - Плевен

енната професия, информиране 
на гражданите и учениците 
от средните училища за реда 
и начина на кандидатстване 
за военна служба, служба в 
доброволния резерв, срочна 
служба в доброволния резерв, 
за обучение във висшите во
енни училища. Броят на кан
дидатите бележи рлгг спрямо 
предходните години, което се 
дължи предимно на промя
ната на възрастовата граница 
за кандидатстване за военна

те в окръзите пеши дружини. От 
1891 г. са образувани резервните 
полкове и военните окръжия се 
преименуват в полкови такиВа.

Тогава военното окръжие за
почва историята си в състава на 
Девета плевенска дивизионна об
ласт под наименованието .Чет
върто полково военно окръжие*. 
Към края на 1891 г. то преминава 
към 21-ви пехотен резервен полк 

служба, която стана до 40 го
дини. Остава тенденцията за 
бързото намаляване и заста
ряваш: на ресурса от запасни. 
Офицерските длъжности са 
комплектувани преобладаващо 
със запасни пад 45 години, а 
сержантските и войнишките 
със запасни над 35 години.

- Кои са основните задачи, 
конто предстоят в близко и 
в по-далечно бъдеще?

- Голямо предизвикателство 
ще бъдат усъвършенстването

като 21-во плевенско окръжно 
военно управление. От 1918 г. до 
1948 г. окръжието преминава през 
редица военноструктурни рефор
ми, отделя се от 9-а Плевенска 
пехотна дивизия и започва да 
съществува като самостоятелна 
военноадминистративна единица.

От юли 2011 г. окръжието 
влиза в състава на ЦВК. а от юли 
2018 г. то се реорганизира въВ 
Военно окръжие I степен - Пле
вен. където на пряко подчинение 
са военните окръжия II степен на 
областите Видин, Враца, Монта
на и Ловеч. 

на рекламно-информацион
ните кампании по набиране 
на кандидати, качественото 
административно обслужване 
на гражданите, работата със 
средните училища за подго
товка на гражданите за защи
та на отечеството, особено в 
епидемична обстановка. Друга 
важна задача е успешното 
приключване на ремонтните 
дейности на сградата на ок
ръжието.

- Как се изпълнява кам
панията по набиране на 
желаещи за служба в 
доброволния резерв?

- Бих искал да благодаря 
на всички медии и особено 
на в. „Българска армия” за 
отразяването на кампаниите по 
набиране на кандидати. През 
2021 г. стартира набирането на 
кандидати за срочна служба в 
доброволния резерв. Ог Военно 
окръжие - Плевен, и подчи
нените му окръжия - Видин, 
Враца, Ловеч и Монтана, са 
изпратени 30 годни за служба 
кандидати за сключване на 
договори за срочна служба 
в доброволния резерв. През 
настоящата година очакваме 
министерска заповед за наби
рането на кандидата за срочна 
служба в доброволния резерв, 
които ще започнат обучението 
си през юли.

- Какви трудности сре
щате при изпълнение на 
задачите, произтичащи ог 
пандемията COVID-I9, и 
какви противоепидемични 
мерки прилагате?

- Епидемичната обстановка 
в страната ограничава пряката 
ни работа по административно 
обслужване на гражданите и 
възможностите за пълноценно 
провеждане на информацион
но-рекламна дейност по наби
ране на кандидати. Трудно се 
осъществяват контактите ни 

със средните училища поради 
невъзможност за предвиждане 
на датите, в които ще бъдат 
на обучение от разстояние 
в електронна среда. Е5сяко 
училище само решава кога и 
с каква продължителност ще 
бъде обучението в електрон
на среда. Опитваме се да се 
включваме в обучението им 
в електронна среда, но са ни 
необходими съвременни ком
пютърни конфигурации с най- 
различен приложен софтуер за 
връзка, понеже платформите 
за онлайн обучение на учили
щата са много разнообразни. 
На входа на окръжието се 
извършва филтър на ражда
ните за висока температура, 
проява на симптоми за ви
русни и дихателни инфекции. 
Провежда се разговор с тях, за 
да се разбере дали не са под 
карантина, или контактни с 
болен. Извършва се ежеднев
на дезинфекция на работните 
помещения и общите части на 
сградата.

- Каква е зоната на от
говорност на Военно ок
ръжие - Плевен, и как 
работите с общините в 
репюна?

- Във всяка община имаме 
офиси за военен отчет, които 
се обслужват от експерти - 
служители в окръжията. Обик
новено един експерт отговаря 
за от две до три общини. 
Поддържаме тясно взаимо
действие и сътрудничество с 
местните държавни структури 
и обществени организации. 
Подпомагаме военноинвали
дите и военнопострадалите 
при изготвяне и попълване на 
необходимите документи от 
тях, изплащаме им помощи, 
разпоредени от Комисията 
за материално подпомагане 
на МО. Служители от всички 
военни окръжия участват в 
организираните от общински
те администрации чествания 
на национални и регионални 
празници. Участваме активно 
в отчетно-изборните конфе
ренции и събрания на Съюза 
на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва. Имаме во
деща роля при провеждането 
и планирането на тренировки 
по оповестяване и доставяне 
на запас и техника запас от 
общи ните. Boe 11 нослуже 11 щте 
от военните окръжия участват 
активно във военни ритуали 
по общините, в откриването 
и поддръжката на войнишките 
паметници. Подпомагаме със 
собствени сили и средства под
дръжката и модернизацията 
на музейната сбирка и района 
на „Парк Лавров”. Поддър
жаме добра комуникация с 
началниците на регионалните 
управления на образование
то и директорите на средни 
училища в зоната на отговор
ност на военните окръжия. 
Работим, за да поддържаме 
и развиваме взаимовръзката 
между държавата и армията. 
Иска ми се да не забравяме 
думите на генерал-майор То
дор Нейков (б. а. - едни от 
първите началници на плевен- 
ското полково окръжие, тогава 
сз>с звание майор): „Работата 
по подготовката на отчета на 
запаса и мобилизацията трябва 
да имате присърце. На нея да 
гледате с подобаваща сериоз
ност, защото успехът на побе
дата оттук води началото си!“.
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