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У К А З А Н И Я 
 

НА НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 

 
 

 18.09. 2014 г.                      № РД-354                            гр. София  
 

СЪДЪРЖАНИЕ: Планиране и провеждане на подготовката личния състав на 

Централно военно окръжие, военните окръжия, областните 

военни отдели и офисите за военен отчет в общините/районите 

през учебната 2015 г. 

 
Планирането за 2015 година е насочено към повишаване на подготовката на 

личния състав за придобиване на способности, необходими за успешно изпълнение на 

поставените цели и задачи. 

Централното военно окръжие (ЦВО), Военните окръжия и областните 

военни отдели да провеждат подготовка за качествено изпълнение на мероприятията 

по: изграждане на ефективен резерв; осигуряване комплектуването на 

въоръжените сили с личен състав и техника в мирно и военно време; 

комплектуване с ресурси от запаса на структурите от системата за национална 

сигурност за военно време; популяризиране на военната професия; 

организиране на подготовката на учениците от средните училища, свързана с 

отбраната на страната; организиране на обучението в курсове за начална и/или 

специална военна подготовка на български граждани без военна подготовка; 

адаптиране на освободените от военна служба военнослужещи; водене на 

военния отчет на българските граждани и техника; извършване на 

административно обслужване и предоставяне услуги на гражданите; 

взаимодействие с държавни органи, ведомства и организации в страната за 

изпълнение на военновременни задачи в интерес на въоръжените сили на 

Република България. 

За ефективно планиране на подготовката през учебната 2015 г. и 

постигане на максимален ефект от планираните мероприятия и във връзка с 

указания № УНО-3/22.07.2014 г. на началника на отбраната, относно 

подготовката на военните формирования от Българската армия и структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната за периода от 2014 до 2017 г., 

да се има за изпълнение следното: 

          1. До 10.11.2014 г. отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране 

на кадри” да изпрати по АИС на БА за предварително съгласуване ”План за 

дейността на Централно военно окръжие през учебната 2015 г.” до военните 

окръжия. 

2. До 13.12.2014 г. отдел „Планиране, анализ на военния отчет и набиране 

на кадри” да ми представи за подписване окончателно съгласувания с дирекция 

„Операции и подготовка” - МО „План за дейността на Централно военно 

окръжие през учебната 2015 г.” и се изпрати по АИС на БА до военните 

окръжия.  
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3. До 28.11.2014 г. военните окръжия да разработят „План за дейността на 

военното окръжие през учебната 2015 г.”  

4. Предварителното  съгласуване  на  плановете  за  дейността  на  

военните окръжия през учебната 2015 г. ще се извърши чрез АИС на БА на 

адрес:  g.ivanov4@sf.mil.bg, както следва:  

- Военни окръжия - Стара Загора и Плевен на 01.12.2014 г.;  

- Военно окръжие - София и отдел „Столичен” на 03.12.2014 г.; 

- Военни окръжия - Русе и Враца на 05.12.2014 г.; 

- Военни окръжия - Варна и Сливен на 09.12.2014 г.; 

- Военно окръжие - Пловдив на 11.12.2014 г. 

5. Годишното планиране на подготовката на личния състав на Централно 

военно окръжие, военните окръжия, областните военни отдели и офисите за военен 

отчет в общините/районите през учебната 2015 г. да завърши до 17.12.2014 г.  

 6. Годишните планове за дейността на военните окръжия през учебната 

2015 г. ще бъдат утвърдени на 19.12.2014 г. За утвърждаването да се изготвят 

кратки брифинги на началниците на военни окръжия относно представяне на 

основните мероприятия от плановете и ресурсното им осигуряване. 

7. Плановете за дейността на военните окръжия и областните военни 

отдели през учебната 2015 година да бъдат със следната структура: 

          7.1. Основни задачи. 

          7.2. Участие в мероприятия на Централно военно окръжие. 

  7.3. Бойна готовност и комплектуване на формированията с ресурси от 

резерва. 

 7.4. Подготовка на военнослужещите. 

 7.5. Военен  отчет  на  българските  граждани  и  техника  от  резерва  и 

набиране на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв. 

Подготовка на учениците от средните училища и български граждани без 

военна подготовка. 

 7.5.1. Военен  отчет  на  резервисти  и  запасни. 

 7.5.2. Набиране    на  кандидати   за   военна   служба,  служба  в 

доброволния резерв и обучение в курсове по начална и/или специална военна 

подготовка.  

7.5.3. Подготовка на учениците от средните училища и български 

граждани, притежаващи професии и специалности, необходими на военните 

формирования от въоръжените сили. 

7.5.4. Военен отчет на техника-резерв и техника-запас.  

7.6.  Войскови  ред  и  дисциплина. 

7.7.  Контрол  и  помощ.  

7.8. Сигурност  и  опазване  на  класифицираната  информация. 

Информационно-техническо осигуряване. 

7.9.  Логистично и финансово осигуряване (без ОВО). 

7.10. Социална адаптация на освободените военнослужещи. 

7.11. Други мероприятия.  

8. Допълнително, като приложение към плановете на военните окръжия, 

да се разработи ”Разчет за експлоатация и поддръжка на ППС през 2015 г.” - 

Приложение №6 от МЗ №ОХ-881/23.11.2011 г. 
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9. Да се разработят и утвърдят годишните плановете за дейността в 

офисите за военен отчет в общините/районите през учебната 2015 година от 

началниците на областни военни отдели, като се съгласуват с кметовете на 

общини/райони. 

10. Експертите в офисите за военен отчет да изготвят отделно за всяка 

община/район ”План за дейността на офиса за военен отчет в община/район 

през учебната 2015 година”, със следната структура: 

         10.1. Основни задачи. 

         10.2. Участие и осигуряване изпълнението на мероприятия на старшата 

инстанция. 

         10.3. Мероприятия  провеждани от експерта в офиса за военен отчет.  

         10.3.1. Оповестяване и доставяне на ресурсите от резерва.  

         10.3.2. Военен отчет и работа с ресурсите от резерва. 

         10.3.3. Набиране на кандидати за служба в доброволния резерв и за военна 

служба.              

         10.3.4.  Участие в подготовка на учениците в средните училища и 

български граждани без военна подготовка. 

         10.4. Други мероприятия. 

         11. По планиране на мероприятията за 2015 г.:  

         11.1. В плановете да бъдат включени единствено финансово осигурени 

мероприятия. При промяна на утвърдените финансови параметри да се извърши 

преглед и коригиране на плановете. 

         11.2.  При  подготовката  на  личния  състав  усилията  да  се  съсредоточат 

върху повишаване на уменията за изпълнение на задачите при  комплектуване 

на военните формирования с кандидати за военна служба и служба в 

доброволния резерв чрез въвеждане на съревнователното начало между 

областните военни отдели, като за целта се планират съответните мероприятия. 

         11.3. Да  продължи  процеса  по  актуализиране  и  разработване  на 

приложните документи, регламентиращи и подпомагащи провеждането на 

оповестяване и доставяне на ресурси от запаса на ППЗ на военните 

формирования/структури. 

11.4. Да се планират и проведат минимално две самостоятелни 

тренировки за усвояване на плана на военното окръжие за комплектуване на 

военновременните формирования и структури със запас, отчитайки реално 

достигнатото ниво на подготовка от подчинените им за по-качествено и в пълен 

обем изпълнение на поставените задачи.  

11.5. Началниците на военни окръжия да планират и проведат показни 

занятия за усъвършенстване на практическите умения на личния състав по 

оповестяване и доставяне на ресурси от запаса на ППЗ на военните 

формирования/структури в началото на учебната година с групата за 

ръководство, оповестяване и доставяне на запас на един областен военен отдел, 

на които да присъстват и представители от другите отдели. 

11.6. По  време  на  извършване на проверки  на  военните  окръжия  и 

областните военни отдели/отдел „Столичен” да се провеждат изпити под 

формата на тестове по предварително зададени теми. 
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11.7. Да се търси максимална възможност за провеждане на съгласувани и 

съвместни мероприятия с командирите на военни формирования по: 

11.7.1. комплектуване на военните формирования за мирно време; 

11.7.2. комплектуване  с  ресурси  от  запаса  за  военно  време  на 

военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от 

ЗОВСРБ; 

11.7.3. обобщаване на заявените мобилизационни потребности от запаса 

на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 

на ЗОВСРБ; 

11.7.4. съпоставяне на количеството и качеството на ресурсите от запаса 

между военните окръжия, областните военни отдели и заявителите; 

11.7.5. набиране на кандидати за военна служба и за служба в 

доброволния резерв, за обучение във ВВУ и за курсове по начална и/или 

специална военна подготовка; 

11.7.6. организиране  на  началната  и/или  специална  подготовка   на 

български граждани без военна подготовка и на български граждани с 

професии и специалности, необходими на въоръжените сили за военно време; 

11.7.7.  провеждане подготовката на учениците от средните училища; 

11.7.8. провеждане  на  дейностите по социалната  адаптация  на 

военнослужещите, освобождавани от военна служба. 

11.8. При планиране на занятията по вътрешна информация с 

военнослужещите и цивилните служители да се спазват изискванията, указани с 

писмо рег. № 30-18-318/13.08.2014 г. на директора на дирекция „Операции и 

подготовка”- МО. 

11.9. Обучението  по  огнева  подготовка  да  се  провежда  по  заявка  в 

стрелковите полигони на Сухопътни войски и закрити стрелбища на ВВМУ и 

РСС-ВП-София. 

11.10. Мероприятията, включени в годишните планове, да се отменят 

и/или препланират единствено с разрешение на началника утвърдил съответния 

план. 

        

 

 

 НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 

                              ПОЛКОВНИК             / П /            СТОЯН СТАМАТОВ 

                  18.09.2014 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


