ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Централно военно окръжие

Брой 06/ 2022 г.

Национални и регионални празници
София
На 02.06.2022 г. по повод Деня на Ботев и
на загиналите за свободата и независимостта на
България, началникът на Военно окръжие I степен – София, полковник Павлин Велков и личен
състав на окръжието, положиха венци и цветя
пред паметника на загиналите през войните жители на село Комщица.
Русе
На 02.06.2022 г. десетки русенци се
събраха пред мемориала на загиналите във
войните за национално обединение, за да почетат паметта на Христо Ботев и всички
знайни и незнайни герои, пожертвали живота си за България.
„Днес отново се разгаря онзи патриотичен пламък в сърцата ни, който е водил
предците ни и по който сега сме длъжни да
се равняваме, но имаме ли куража да тръгнем
по техния път и да го извървим с гордо изправена глава срещу потисничеството и малодушието, най-точно описано с думите
„Търпи, и ще си спасиш душата?!“ От делата ни зависи какво бъдеще ще съградим, но със
сигурност не трябва да допускаме то да е на измамните мечти. Дошло е време политиката да
заработи за хората и тя да прави живота ни по-добър и по-стойностен, за какъвто Ботев се е
борил. Нека дадем шанс на морала и честността да станат част от нашето ежедневие“, каза
областният управител на Русе, Анатоли Станев в обръщението си към русенци по време на
организираната от Община Русе възпоменателна церемония в чест на Христо Ботев и загиналите за свободата на България.
Церемонията започна с приемане на почетния караул от заместник-командира на в.ф.
32420 – Русе, майор Даниел Димитров. Слово произнесе и кметът на Община Русе Пенчо
Милков. На церемонията присъстваха още председателят на Общинския съвет, Иво Пазарджиев, общински съветници, заместник-кметът по икономика и международно сътрудничество на Община Русе - Златомира Стефанова, ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ - академик Христо Белоев, началникът на Военно окръжие I степен – Русе полковник
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Цанко Недев и неговият заместник, подполковник Васил Петров, както и генералният консул
на Руската федерация в Русе - Андрей Громов.
Ямбол
На 13.06.2022 г. в град Ямбол беше
отпразнуван деня на празника „Свети Дух“,
който е и празник на гр. Ямбол. По традиция този ден започва със Света литургия.
Тази година литургията беше отслужена от
Негово Преосвещенство Агатополския
епископ Иеротей и Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий, архиерейски
наместник на Ямболска духовна околия в
храма „Света Троица” в ямболския квартал
„Каргон“. Празникът продължи с ритуал по
издигане на националното знаме пред община Ямбол и слово на кмета на града - Валентин Ревански. В церемонията участваха, областният управител на област Ямбол - Васил
Александров, председателят на общинския съвет - Антон Шиков, кметовете на общините
Тунджа и Болярово, представителни части от гарнизон Ямбол, командири на военни формирования от областта, общински съветници и много граждани. От името на началника на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, в мероприятието взе участие и заместник-началникът на
окръжието, той и началник на сектор - майор Иван Бъчваров.
Силистра
В различни населени места в област
Силистра, за поредна година с разнообразни
по съдържание прояви, беше отбелязан празникът, посветен на 2 юни – Ден на Ботев и на
загиналите за свободата на България. В град
Силистра, пред паметника на националния
герой Стефан Караджа, открит през 1941 г. в
чест на първата година от освобождението на
Южна Добруджа бе проведен тържествен ритуал, организиран от община Силистра.
Представители на много институции и организации поднесоха цветя на паметника на
войводата. Точно в 12:00 часа прозвуча воят
на сирените, ознаменуващ този патриотичен
ден - една традиция от 1948 г., когато е отбелязан един век от рождението на Христо Ботев поет и революционер. Началникът на Военно окръжие II степен – Силистра, подполковник
Ивайло Александров и представители на окръжието участваха в състоялата се тържествена
церемония в града с която почетоха паметта на загиналите за свободата и независимостта на
България.
През месец юни представители на Военно окръжие II степен – Силистра организираха
съвместно с бюра по труда три трудови борси на територията на област Силистра. Търсещите
работа лица бяха запознати с актуалните работни места във въоръжените сили и им бяха разяснени въпроси, свързани с военната служба, срочната служба в доброволния резерв и изискванията, реда и начина за кандидатстване.
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Враца
На 01.06.2022г., в град Враца се чества официалният празник, който е свързан с подвига
на един от най-видните български революционери – Христо Ботев. На празника присъстваха
подполковник Цоло Цолов – началник на Военно окръжие II степен – Враца, военнослужещи
и цивилни служители от окръжието.
Сливен
На 02.06.2022 г. – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, на площад „Хаджи Димитър” в гр. Сливен
се състоя общоградски ритуал. Церемонията започна със строяване на почетния караул и продължи с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.
Своята почит по повод годишнината изразиха областният управител Веселин Вълчев,
кметът на града - Стефан Радев, председателят
на Общински съвет – Сливен, Димитър Митев,
общински съветници, началникът на Сливенския гарнизон - полковник Любомир Вачев, директорът на ОД на МВР – Сливен, старши комисар Димитър Величков, представители на военно-патриотични съюзи, исторически дружества, граждански сдружения, училища, организации, граждани и началникът на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, подполковник Иван Иванов, както и служители от окръжието.
Точно в 12:00 ч. в целия град проехтя воят на сирените в памет на Ботев и на загиналите
за народната свобода.
Габрово
На 02.06.2022 г. в град Габрово, пред паметника на Никола Войновски – военен командир в Ботевата чета и неин знаменосец, тържествено бе отбелязана 146-тата годишнина от гибелта на Христо Ботев.
На мероприятието, да
отдадат заслуженото
на големия революционер и поет, с поднасяне
на цветя присъстваха
областният управител
и заместник областният управител на област Габрово, кметът на община Габрово, началникът на отдел „Държавен архив“ – Габрово, а от името на Военно
окръжие II степен – Габрово - подполковник Кристиян Гранджан, майор Георги Георгиев, капитан Николай Николов и цивилни служители от окръжието.

Централно военно окръжие, 1000 София, ул. “ Георги Бенковски ” No 12, тел. 02 922 38 01, web: http://www.comd.bg/

3

Търговище
На 02.06.2022 г. представителни групи от детските градини, ученици, неправителствени организации, представители на държавната и местната власт, на институции, както и част от личния състав на Военно окръжие II степен – Търговище отдадоха почит пред саможертвата на героите дали живота си за свободата на България. С минута мълчание под звуците на
сирените, с полагане на венци и цветя
търговищенци преклониха глави по повод 146-тата годишнина от гибелта на Христо Ботев и на загиналите за национално освобождение.
Пазарджик
На 02.06.2022 г. в град Пазарджик бяха отбелязани 146 години от гибелта на Христо Ботев и подвига на Ботевата чета. Церемонията на площад „Освобождение“ в града започна с поетична
композиция по стихове на Ботев, представена от актьора Чавдар
Бозаджиев и с изпълнения на духов оркестър към Симфонично –
оперетно дружество „Маестро Георги Атанасов” Пазарджик. Подполковник Петър Петров – началник на Военно окръжие ІІ степенПазарджик участва в церемонията и поднесе цветя пред паметника на поета революционер. В церемонията участваха областният
управител Андрей Гечев, заместник областният управител Петя
Цанкова, представители на институции, ученици от различни училища, военно-патриотични организации и много граждани. По
традиция, точно в 12:00 ч. със сирени бе почетена паметта на героите, загинали за свободата и независимостта на България.
Важни събития и годишнини
Шумен
На 23.06.2022 г. се навършиха 109 години от
смъртта на един от най-емблематичните командири в
Българската армия – полковник Константин Каварналиев.
Курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и
КИС” - град Шумен, служители на Военно окръжие II
степен – Шумен, представители на Областна администрация Шумен, Община Шумен, Областния съвет на
СВВБ, Областната организация
на
съюза
на
офицерите и сержантите
от запаса и резерва и на
Асоциацията на българските ветерани-миротворци поднесоха венци и цветя пред паметника на полк. Каварналиев в родния му град Шумен.
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В кратко възпоменателно слово полк. о.з. Мишо Йорданов разказа за бойния път и героизма
на полковник Каварналиев.
Връзки с органите на централната и местната власт
Ловеч
На 20.06. и 21.06.2022 г. началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подполковник Красимир Костов проведе поредица от срещи с областния управител на област Ловеч господин Виктор Стойчев, директори на средни училища и директора на ДБТ -Ловеч - госпожа Ирина Митева с цел предоставяне на информация за дейностите на окръжието по набиране на кандидати за срочна служба в доброволния резерв. В резултат от срещите беше организиран и проведен информационен ден с безработни младежи на тема „Срочна служба в
доброволния резерв”, на който беше предоставена информация, относно необходимите документи, реда за кандидатстване и преминаването на службата в доброволния резерв. Участие в мероприятието взеха резервистите от първа смяна, които споделиха своите впечатления
и показаха снимков материал. Областният управител на област Ловеч прие първите резервисти, преминали успешно шестмесечната срочна служба в доброволния резерв с цел да подчертае обществената значимост на тяхното решение да служат във Въоръжените сили на Република България.
Враца
На 03.06.2022г. подполковник Цоло Цолов-началник
на Военно окръжие II степен – Враца, заедно със служители
от окръжието, посетиха Военен клуб – Враца, където беше
организирана фотоизложба, на тема свързана, с честването
на 146-тата годишнина от подвига на четата на Христо Ботев.
На изложбата бяха показани и
фотоси, факсимилета от вестници
и други материали, описващи героизма и битките на войните от
„35-ти пехотен Врачански полк“
и „6-та пехотна Бдинска дивизия“. Изложбата бе представена от
видния врачански родолюбец - о.з. подполковник Иван Джунов,
като част от материалите бяха осигурени от о.з. подполковник
Цветомир Цеков.
Стара Загора
На 28.06.2022 г. по инициатива на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” в
заседателната зала в сградата на Областна администрация – Стара Загора се проведе среща
на която офицерите от магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и
въоръжените сили” бяха запознати с функциите и задачите на Областния съвет по сигурност.
На проведената среща, по искане на Областния управител на Област Стара Загора,
проф. д-р Наско Василев, присъстваха лектори от РД ПБЗН, ОД на МВР, Военно окръжие I
степен – Стара Загора, Община Казанлък и 2 Тунджанска механизирана бригада.
Представителят на Военно окръжие I степен - Стара Загора, майор Емилиян
Христозов, началник на сектор „Военен отчет и комплектуване на резерва на въоръжените
сили” изнесе лекция на тема „Мисия, функции и задачи на Военно окръжие I степен – Стара
Загора". Офицерите от магистърска специалност „Стратегическо ръководство на
отбраната и въоръжените сили” се запознаха с основните задачи на военното окръжие и в
частност с дейността му като част от Областния съвет по сигурност.
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Габрово
На 02.06.2022 г. в град Трявна подполковник Кристиян Гранджан участва в откриването на Националните Славейкови празници под патронажа на президента на Република България. На престижното мероприятие присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова,
областният управител и заместник областният управител на област Габрово и кметът на
община Трявна.
Взаимодействие с военни формирование и структури
Перник
На 09.06.2022 г. началникът на Военно окръжие II степен – Перник, подполковник Петър Петров взе участие в заседание на областната комисия на област Перник по въпроси, свързани с регистрацията и поддръжката на военните паметници на територията на областта.
Добрич
На 24.06.2022 г. с тържествено събрание в Драматичен театър „Йордан Йовков” – град Добрич беше отбелязана 35-тата годишнина от създаването на община „Добрич“. Сред присъстващите на мероприятието гости бяха
и майор Генади Генов – заместник-началник, той и началник на сектор ВОКНА на Военно окръжие II степен –
Добрич, както и цивилен служител Гинка Иванова – експерт в същия сектор. На събранието беше прочетен поздравителен адрес до кмета на общината от името на началника на Военно окръжие II степен – Добрич.
Сливен
В периода 03.06. - 05.06.2022 г. в град Ямбол и местността „Ормана” се проведе десетия конгрес на Съюза
на офицерите и сержантите от запаса и резерва и третия
национален събор на запасното войнство.
На събитието присъства началникът на Военно окръжие
ІІ степен – Сливен, подполковник Иван Иванов, по
покана на Съюза на офицерите и сержантите от
запаса и резерва в област Сливен.

Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации в областта на сигурността и отбраната
Пловдив
На 10.06.2022 г. в Централния военен клуб в град София се проведе дванадесетия конгрес на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ). Като делегати в него взеха участие подполковник Георги Георгиев – началник на Военно окръжие II степен – Шумен и цивилен служител Атанас Хаджиев - експерт в офиси за военен отчет във Военно окръжие I
степен – Пловдив. На конгреса беше отчетена проведената дейност от членовете на съюза за
времето от предния конгрес. Осем активисти от СВВБ, един от които е и Атанас Хаджиев -
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председател на Областния управителен съвет на СВВБ-Пловдив бяха удостоени с награден знак „За признателност“. Конгресът
преизбра доц. д-р Иван Сечанов за председател на СВВБ и избра нови 25 членове на
Централния управителен съвет на организацията, сред които и подполковник Георги
Георгиев – заместник председател на ОУС
на СВВБ-Шумен. Централният управителен
съвет на СВВБ от своя страна избра осем
членове на Изпълнителното бюро на организацията, сред които и Атанас Хаджиев председател на Областния управителен съвет на СВВБ-Пловдив. Конгресът завърши с обръщение към всички държавници и сънародници, направено от ветеранката Мария Стоянова.
Назначаване и освобождаване на военнослужещи и цивилни служители
Русе
Считано от 24.06.2022 г. със заповед на министъра на отбраната, поради навършване на пределна
възраст от военнослужещия, полковник Цанко Бориславов Недев – началник на Военно окръжие I степен –
Русе беше освободен от длъжност и зачислен в запаса.
За постигнати отлични резултати, безупречна
работа, доказани професионални и лични качества,
полковник Недев беше награден с предметна награда
„Почетен кортик на Централно военно окръжие в луксозна кутия“, връчен от началника на Централно военно окръжие, полковник Георги Петков.
Пловдив
На 30.06.2022 г. цивилен служител Емил Попов - експерт в офиси за военен отчет в
район Южен на община Пловдив и община Куклен придоби право на пенсия. По случай пенсионирането си господин Попов получи
предметна на награда „Плакет“ от началника на Централно военно окръжие - полковник Георги Петков, връчена от началника на сектор „Военен отчет и комплектуване на резерва на въоръжените сили” майор Нанко Кинанев в окръжието. Целият личен състав на Военно окръжие I
степен – Пловдив поздрави цивилен служител Емил Попов и му пожела дълъг живот много здраве и късмет.
Ямбол
Считано от 11.06.2022 г., поради навършване на пределна възраст за притежаваното
военно звание, със заповед на министъра на отбраната, договорът за военна служба на
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подполковник Валери Христов – началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол беше прекратен и
същият беше зачислен в запаса. Подполковник о.з.
Христов беше награден от министъра на отбраната
с грамота и плакет „Свети Георги”, както и от
началника на Централно военно окръжие полковник Георги Петков, с предметна награда
„Почетен кортик на Централно военно окръжие
в луксозна кутия”. Личният състав на Военно
окръжие ІІ степен – Ямбол пожела на бившия си
началник
дълъг
живот,
много
здраве,
благополучие и успех във всяко бъдещо
начинание.
Обучения, семинари и стажове
Бургас
За периода 30.05. - 03.06.2022 г. капитан Георги Иванов – заместник-началник на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ степен –
Бургас взе участие в курс „Маркетинг на военната професия“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –
Варна.
За периода 09.06. - 27.06.2022 г. цивилен служител Ангел Желязков – експерт в сектор
ВОКНА на Военно окръжие II степен – Бургас взе участие в курс „Връзки с обществеността“
II ниво във Военна академия „Г.С. Раковски“ – София.
Кюстендил
За периода 30.05. - 03.06.2022 г. цивилен служител Любослава Георгиева – експерт в
сектор ВОКНА във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил взе участие в курс „Маркетинг на
военната професия“, проведен във ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров“ – Варна.
Ямбол
За времето от 13.06. до 17.06.2022 г. във Военно окръжие ІІ степен – Ямбол се проведе
колективна подготовка на резервистите, сключили договор за служба в доброволния резерв.
По време на подготовката същите затвърдиха своите знания и умения, както и
усъвършенстваха своя практически опит за изпълнение на функционалните си задължения.
Сливен
В периода 13.06. - 17.06.2022 г. във Военно окръжие ІІ степен – Сливен се проведе колективна подготовка на резервистите от доброволния резерв, на тема: „Усъвършенстване практическата подготовка на резервистите, сключили договор за служба
в доброволния резерв за изпълнение на функционалните им задължения, съгласно длъжностите, на които са назначени във
Военно окръжие ІІ степен – Сливен”.
В хода на колективната подготовка резервистите участваха
в провеждането на занятие по огнева подготовка, брифинги, презентации, дискусии и практическа дейност в сектор ВОКНА.
Резервистите показаха положително отношение към служЦентрално военно окръжие, 1000 София, ул. “ Георги Бенковски ” No 12, тел. 02 922 38 01, web: http://www.comd.bg/
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бата в доброволния резерв и постигнаха добри резултати в теоретичната и практическа част
на подготовката.
Хасково
В изпълнение на мероприятията от
“План за дейността на Военно окръжие II степен – Хасково през месец юни 2022 г.” и
“План за провеждане на командирски занятия и колективна военна подготовка на резервисти, сключили договор за служба в доброволния резерв във Военно окръжие II степен – Хасково”, за времето от 13.06.
до 17.06.2022 г. в окръжието се проведе
колективната
военна подготовка на
резервистите на тема “Усъвършенстване
подготовката на офицерите от военното окръжие и практическа подготовка на резервистите, сключили договор за служба в доброволния резерв за изпълнение на функционалните" им задължения, съгласно длъжностите на,
които са назначени. В хода на колективната подготовка резервистите участваха в
провеждането на занятие по огнева подготовка, брифинги, дискусии и практическа
дейност в сектор ВОКНА.
Монтана
На 08 и 09 юни 2022 г., военнослужещи и
цивилни служители от Военно окръжие II стестепен – Монтана проведоха практическо занятие
на тема „Дейност на военните окръжия и офисите
за военен отчет на общините при оповестяване и
доставяне на ресурсите от резерва”. С ръководител
полковник Георги Петков - началник на Централно военно окръжие. В занятието освен личният
състав на Военно окръжие II степен – Монтана,
взеха участие и групите за оповестяване и
доставяне от общини, както и представители на
местната власт и администрация на общините
Берковица, Вършец и Георги Дамяново.
Ловеч
На 15.06.2022 г. представители на Военно
окръжие II степен – Ловеч и военно формирование
24480-Ловеч проведоха съвместно практическо
занятие на тема „Доставяне на запасни от Военно
окръжие II степен – Ловеч и организация на работата на пункта за приемане на запас (ППЗ) за
личен състав и техника".

Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение
във висшите военни училища
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София
На 15 и 23 юни 2022 г. представители на Военно окръжие І степен – София взеха участие в трудови борси, организирани от дирекция „Бюро по труда” в градовете Ботевград и
Своге. В мероприятията участваха началникът на сектор ЛСНКА – майор Мирослав Маринов и цивилните служители
Десислава Иванова, Александрия Паскалева, Илинка Райчинова-Петрова и Радослав
Янакиев. Те представиха военната професия на присъстващите лица и ги запознаха с
актуалните вакантни длъжности за приемане на военна
служба и служба в доброволния резерв.
Пловдив
От 01.06. до 04.06.2022 г. в град Пловдив се състоя 15-тото Международно изложение
на отбранителните продукти и услуги „Хемус 2022 г.“ Представители на Централно военно
окръжие участваха на изложението със свой
щанд (шатра). Майор Светослав Драгневски - началник на сектор „Личен състав набиране на кандидати и адаптация“, цивилните служители Ваньо Баев и Атанас Урумов от същия сектор на Военно окръжие I степен – Пловдив, както и представителите на ЦВО, запознаха част от посетителите на изложението с реда и условията за постъпване на военна служба във въоръжените сили
на Република България, службата в доброволния
резерв, срочната служба в доброволния резерв,
както и с кандидат курсантската кампания за
прием във висшите военни училища.
Русе
На 09.06.2022 г. по покана на Дирекция „Бюро по труда” - Русе, капитан Мариета Христова и цивилен служител Янка Петкова – старши експерт в сектор ЛСНКА във Военно окръжие І степен – Русе взеха участие в обща трудова борса, която се проведе в „Доходно здание“Русе.
В помощ на трудовото посредничество и шансовете за осигуряване на заетост на търсещите работа, служителите от Военно окръжие І степен – Русе представиха възможностите
за кандидатстване за военна служба и служба в доброволния резерв, условията и сроковете
за кандидатстване за срочна служба в доброволния резерв, съгласно актуалните заповеди на
министъра на отбраната.
Кандидатите, които отговаряха на условията, но проявяващи колебание, бяха записани
в регистъра на потенциални кандидати на Военно окръжие I степен – Русе.
Карлово
На 28.06.2022 г. в град Карлово се проведе съвместна трудова борса, организирана от
Дирекция „Бюро по труда“-Карлово и Военно окръжие І степен – Пловдив. Цивилен служител Атанас Урумов - старши експерт в сектор ЛСНКА на окръжието представи пред участ-
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ниците (граждани, търсещи работа и работодатели), условията, реда, предимствата и длъ жностите за кандидатстване и приемане на военна служба и служба в доброволния резерв. Раздадени бяха и рекламни материали - флаери и брошури.
Перник
От 02.06.2022 г. до 09.06.2022 г. началникът на Военно окръжие II степен – Перник,
подполковник Петър Петров съвместно със служители от Центъра за кариерно развитие към
МОН проведе няколко срещи с ученици от ОУ „Св. Константин Кирил Философ”, ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий” и ГПЧЕ „Симеон Радев” в град Перник, на които срещи бяха
разяснени предимствата и възможностите за кариерно развитие във военната професия,
както и услови ята и реда за кандидатстване за военна служба.
Ловеч
На 15.06.2022 г. двукратният световен шампион по ски
ориентиране на средна дистанция, Станимир Беломъжев подаде документи във Военно окръжие II степен – Ловеч за кандидатстване за военна служба по заповед № РД-713/27.05.2022
г. на командира на Командване за логистична поддръжка.
Шампионът е мотивиран, подготвен, силно харизматичен и е
пример за човек, който не спира да преследва поставените си
цели. В Командването за логистична поддръжка същият кандидатства за длъжността “Младши специалист по физическа
подготовка и спорт”. Кандидатурата на световния шампион
беше отразена в социалните мрежи и в регионалната преса,
като накратко беше представена и стартиралата процедура по
набиране на кандидати за срочна служба в доброволния резерв.
На 23.06.2022 г. беше проведена, организирана от ДБТ-Луковит обща трудова борса,
насочена към търсещите работа от града. Експертът в офисите за военен отчет в общини Луковит и Угърчин, цивилен служител Любомир Маринов представи по време на борсата възможностите за кандидатстване във висшите военни училища, за военна служба, за служба в
доброволния резерв и за срочна служба в доброволния, чрез посредничеството на Военно
окръжие II степен – Ловеч. Господин Маринов установи контакти с работодатели, на които
представи възможността за наемане на работа на освободени военнослужещи, притежаващи
добри технически умения.
Враца
На 01.06.2022 г., служители от Военно окръжие II степен – Враца, под ръководството на
началника на окръжието – подполковник Цоло
Цолов и в присъствието началника на сектор
ВОКНА – майор Блага Владова, развърнаха информационен център с рекламни материали и презентираха своята дейност с цел да се популяризира висшето военно образование, военната
служба, службата в доброволния резерв и срочната служба в доброволния резерв.
Шатрата беше посетена от кмета на град Враца –
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господин Калин Каменов, който изрази възхищението си от добрата организация на събитието.
Смолян
При приключилата кандидат-курсантска кампания за 2022 г. във Военно окръжие II
степен – Смолян бяха подадени документи от няколко кандидата за кандидатстване във висшите военни училища за ранен и редовен прием. Трима от тях са приети за курсанти,
един във ВВВУ „Георги Бенковски” гр. Долна Митрополия и двама в НВУ „Васил Левски”
гр. Велико Търново. Може да се каже, че се запазва тенденцията в област Смолян младите
хора да проявяват интерес към офицерската професия.
Пазарджик
На 14.06.2022 г. дирекция „Бюро по труда ”- гр. Септември проведе обща трудова
борса в парк "Костница" в града. Борсата беше открита от директора на дирекцията, г-жа
Анна Тодорина. Като представител на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик в борсата
взе участие експертът в офиса за военен отчет към общината, цивилен служител Иван
Тотев. Той запозна присъстващите безработни лица с изискванията на които трябва да
отговарят кандидатите, с обявените вакантни длъжности за военна служба и за служба в
доброволния резерв, както и с предимствата на военната професия.
Шумен
На 16.06.2022 г., служители на Военно окръжие – Шумен
участваха в обща трудова борса, организирана от Дирекция
„Бюро по труда” град Нови пазар.
На трудовата борса ц. сл. Добромир Стоянов, ц. сл. Пламена Грудева и ц. сл. Христо Христов – експерт в офиса за военен отчет в общината представиха възможностите за кандидатстване за военна служба, служба в доброволния резерв и срочна служба в доброволния резерв. Търсещите работа
лица се запознаха с условията, изискванията и реда за
кандидатстване. По време на информационната среща бяха
разпространявани и рекламно-информационни материали.
В същия ден, началникът на Военно окръжие II степен Шумен представи възможността за кандидатстване за срочната
служба в доброволния резерв, в интервю за местната телевизия
„Часът на Нови пазар”.
Подготовка на българските граждани за отбраната на страната
Русе
На 21.06.2022 г. капитан Мариета Христова - младши експерт II степен в отделение
„Набиране на кандидати и адаптация“ в Щаба на Централно военно окръжие, сержант Тихомир Камарашев – старши специалист II степен в ръководството на Военно окръжие I
степен – Русе и цивилен служител Янка Петкова – старши експерт в сектор ЛСНКА във
Военно окръжие І степен – Русе взеха участие в среща с ученици от 10 клас от
„Професионална гимназия“ – град Бяла. Срещата бе по инициатива на ръководството на
училището, което се свърза с експерта в офиса за военен отчет в Община Бяла – цивилен
служител Ганка Желязкова. В рамките на два учебни часа капитан Христова и цивилен
служител Петкова изнесоха презентация на тема: Професия „Войник“. По националната
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програма "Изучаване и съхранение на традициите и историята на Българската армия",
училището е обособило и обзавело кът, касаещ историята на Българската армия.
Учениците проявиха изключителен интерес към военната професия и задаваха въпроси,
свързани с кариерното развитие на военнослужещите.
Сливен
На 01.06.2022 г. във връзка с международния
ден на детето Военно окръжие ІІ степен – Сливен,
съвместно с РС „Военна полиция” – Сливен организираха „Ден на отбраната и отворените врати”, на
който присъстваха ученици от средните училища в
град Сливен.
Домакините бяха обособили демонстративни
центрове, показвайки впечатляващ арсенал от
различни системи стрелково оръжие, техники и
екипировки, автомобили от парка на службата,
криминално-лабораторно оборудване и найсъвременна мобилна автоматична система за
идентификация по биометрични данни. С внимание и търпение ръководителите на центрове приветстваха въпросите, показваха нагледно,
напътстваха средношколците в боравенето с оръжие и апаратура, и задоволиха любопитството им.
Търговище

Шестокласниците от отбор „Левски“ на
Второ СУ „Професор Никола Маринов“ – град
Търговище и деветокласниците от отбор „Механо“ на Професионална гимназия по техника и
лека промишленост – град Попово са първенците
в четвъртите военни игри „Бъди войник“, провели
се на 15 юни 2022 г. на стадион „Неделчо Камов“
в Търговище. По традиция на отличените в
призовата тройка бяха връчени купи, медали,
грамоти, раници и тениски с логото на
Централно военно окръжие. За първа година бяха
раздадени и отборни предметни награди – топки.
Наградите връчиха началникът на Централно военно окръжие полковник Георги Петков, старши лейтенант
Даниела Георгиева – лице на кампанията „Бъди войник“,
заместник-областният управител на Търговище - Десислава
Петрова и началникът на Военно окръжие II степен –
Търговище, подполковник Диян Вълчев.
Игрите се организират за четвърти пореден път от Военно
окръжие II степен – Търговище, под патронажа на началника на
Централно военно окръжие, с цел популяризиране на военната
професия сред подрастващите и утвърждаване на позитивния
образ на Българската армия в съзнанието на младите хора.
Съпричастни на инициативата тази година бяха и
представителите от Националния военен университет „Васил
Левски“ – Велико Търново, в частност факултет "Артилерия,
противовъздушна отбрана и комуникационни и информационЦентрално военно окръжие, 1000 София, ул. “ Георги Бенковски ” No 12, тел. 02 922 38 01, web: http://www.comd.bg/
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ни системи" - Шумен. Те предоставиха учебни автомати „Калаш ников“ АК-47 и оказаха
съдействие на учениците при разглобяване и сглобяване на оръжието на един от центровете
в състезанието.
В тазгодишната надпревара един срещу друг, в две възрастови групи, премериха сили
ловкост и бързина общо двадесет и два отбора, представители на тринадесет училища от
област Търговище. Те преминаваха по разрушен мост и през лабиринт, тунел и траншея.
Преодоляваха препятствия и стена, разглобяваха и сглобява автомат „Калашников“ АК-47.
Приложиха умения и знания по ориентиране, в търсене на десетте букви от мотото на
военните игри „Бъди войник“.
Творческа дейност на военнослужещи и цивилни служители
Русе
Цивилен служител Петър Петров е експерт в офиси за военен отчет в общини Две могили и Борово към Военно окръжие I степен – Русе. Преди четири години със съпругата си
се заселват в с. Широково, община Две могили. Едно от първите им впечатления за селото,
освен красивата природа и добрите хора, е окаяното състояние на църковния храм.
Пожълтелите петна в средата на тавана, които с времето започвали все повече да пропускат
дъждовната вода и да наводняват храма сериозно притеснили нашия колега. Той сам решава
да наеме дрон и да обследва покривната конструкция на църквата. Снимките показали
начупени капаци и керемиди, а хоросановата замазка на капаците била изцяло отлепена. Със
събрания снимков материал цивилен служител Петров се опитал да привлече вниманието
на институциите, но получил само обещания, без реални действия. Времето тече, природните явления следват своята последователност и нищо не спира рушенето на храма, построен през 1881 година. Тогава Петър Петров и съпругата му решават със собствени сили и
средства да направят ремонт на покрива. Привличат в благородното начинание свои приятели, които имат познания и опит в строително-ремонтните дейности и така, заедно
успяват да ремонтират покривната конструкция и да спрат рушенето на църквата „Св.
Архангел Михаил“ в село Широково, която е уникална поради факта, че всички икони в
църквата са изработени специално за нея.
Доброто никога не остава незабелязано. Екип на телевизия БНТ се свързва с
семейство Петрови за да направи репортаж за начинанието им. Репортажът е излъчен на
14.06.2022 г. в предаването „България в 60 минути“, а цялото предаване може да видите
тук.
Репортажът е привлякъл вниманието на доктор Димитър Дивчев, който живее и работи
в Германия. Докторът се свързал с колегата ни Петров и е изявил желанието си да
финансира бъдещи ремонтни дейности на църквата „Св. Архангел Михаил“, за която Петър,
неговата съпруга и всички жители на Широково милеят.
Други
Търговище
Търговище е поредна спирка за военно-историческата и етноложка изложба на етнолога от Великотърновския исторически музей д-р Илия Вълев "Когато момчето става мъж“
или "Казармата през "ОНЕЗИ" 45 години".
Чрез преки спомени и разкази, чрез документи и научен анализ, чрез много фотографии
и напълно автентични предмети от времето на социализма, във временната експозиция разположена в Регионалния исторически музей – Търговище, "Славейковото училище" прослеЦентрално военно окръжие, 1000 София, ул. “ Георги Бенковски ” No 12, тел. 02 922 38 01, web: http://www.comd.bg/
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дява вътрешно-казармения всекидневен живот на войниците,
обичаите и ритуалите, съпътстващи възмъжаването на
момчетата. Изложбата се реализира под егидата и с
финансовата подкрепа на Министерството на отбраната на
Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“.
В Търговище експозицията беше открита на 08.06.2022 г. и
ще гостува в града до 30 октомври същата година. Сред официалните гости бе началникът на Военно окръжие II степен – Търговище, който също бе провокиран да сподели своите спомени за казармата.
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