ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно издание на Централно военно окръжие

Брой 09/ 2022 г.

Национални и регионални празници
Ямбол
На 06.09.2022 г., гражданите и гостите
на град Ямбол почетоха 137 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
Празничната програма започна пред
сградата на община Ямбол с маршове и патриотични мелодии, изпълнени от духовия оркестър при Народно читалище „Съгласие1862”. Празникът продължи с ритуал по издигане на националното знаме пред община Ямбол и слово на кмета Валентин Ревански. В
церемонията участваха представителни части от гарнизон Ямбол, областният управител на
област Ямбол - Георги Чалъков, председателят на общинския съвет - Антон Шиков, ВРИД
началникът на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, майор Иван Бъчваров, командири на военни формирования, общински съветници и много граждани. Благодарствен молебен за делото на Съединението отслужи Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий - архиерейски наместник на Ямболска духовна околия. Празникът продължи с шествие, което се
насочи към Паметника на героите, дали живота си за националното ни освобождение. На него
бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност към родолюбците.
На 22 септември Ямбол чества и 114-та годишнина от обявяването на България за независима държава. Празничната програма започна с маршове и патриотични мелодии, изпълнени от Духовия оркестър при Народно читалище „Съгласие-1862”. Празникът продължи с
ритуал по издигане на националното
знаме пред община Ямбол и слово на
кмета Валентин Ревански. В церемонията
участваха представителни части от гарнизон Ямбол, областният управител на област Ямбол - Георги Чалъков, председателят на общинския съвет - Антон Шиков,
ВРИД началникът на Военно окръжие ІІ
степен – Ямбол, майор Иван Бъчваров, командири на военни формирования, общински съветници и много граждани.
Отец Стоян от православния храм „Свети
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великомъченик Георги Победоносец“ и отец Янко от храма „Успение на Пресвета Богородица“ отслужиха благодарствен молебен. Любителите на колоезденето използваха случая и
след проведената церемония се записаха за участие във Вело похода „Независимост“. Над
160 велосипедисти потеглиха от сградата на община Ямбол и се насочиха към Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“. Там те разгледаха представените експозиции, а служители на Регионален исторически музей – Ямбол ги запознаха с археологическите находки.
Кюстендил
По покана на командира на
военно формирование 34690Добри дол, на 21.09.2022 г. подполковник Димитър Димитров –
началник на Военно окръжие II
степен – Кюстендил и майор Росен Наков – заместник-началник
на Военно окръжие II степен –
Кюстендил, той и началник на
сектор участваха в тържествено отбелязване на празника на военно формирование 34690Добри дол, по повод 70-тата годишнина от неговото създаване.
Търговище
Началникът на Военно окръжие II степен - Търговище и част от
личния състав на окръжието положиха венци и цветя, редом с представители на местната власт и институции, по повод 137 г. от едно от найпаметните събития в нашата история – Съединението на Княжество
България с Източна Румелия. Водени от убеждението и думите на Апостола, че „Всичко се състои в нашите задружни сили“, с поклон пред
войнишкия паметник, под звуците на Общинския духов оркестър, търговищенци почетоха делото на всички родолюбци, посветили се на каузата на Съединението.
Русе
„Днес е един от най-светлите и паметни дни в новата българска история.
Ден, който ни напомня за нашето достойнство и отговорност. Ден, който ни напомня
за куража на предците ни. За това, че те съумяха да поставят националния интерес на
първо място, без да се съобразяват с желанията на великите сили и без да позволят
някой отвън да диктува това, което трябва
да се случи в страната ни. Ден, който ни
вълнува, обединява и ни кара да се чувстваме горди. Гордост, все по-далечна напоследък“, това заяви областният управител
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низираната от общината в крайдунавския град церемония по случай 137-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България.
По традиция беше строен почетен караул, а слово произнесе кметът на община Русе Пенчо Милков. Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум, заедно със свещениците от Русенската Света Митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен в чест на Съединението на България. Присъстващите имаха
възможността да чуят част от „Възвание на Българския таен централен революционен комитет за провъзгласяване на Съединението“, а също и тържествени маршове, изпълнявани от
общинския духов оркестър. Тържествената церемония завърши с полагане на венци и цветя
пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война. На площада пред паметника
прозвуча и стихотворението на Иван Вазов „Новото гробище над Сливница“.
Сред официалните гости бяха още заместник-кметовете на община Русе, председателят
на общинския съвет в града - Иво Пазарджиев, ректорът на Русенския университет „Ангел
Кънчев“ - академик Христо Белоев, началникът на Военно окръжие I степен – Русе, подполковник Васил Петров и ученици от русенските училища.
Бургас
На 22.09.2022 г. в гр. Поморие се честваха
114 години от провъзгласяването на България за
независима държава. Празникът започна с въздействащ текст и издигане на националния трибагреник от почетен караул от военно
формирование 48940 – гр. Бургас, под звуците на
националния ни химн.
За да бъде почетена паметта на героите,
посветили живота си в името на Родината,
протойерей Борис Георгиев от храм „Свето
Рождество Богородично” отслужи благодарствен молебен. Пред лика на Левски и пред паметните плочи на участниците в борбата за
национално освобождение, венци и цветя поднесоха кметът на община Поморие - Иван
Алексиев, председателят на общински съвет – Поморие, Адам Адамов, заместник-кметът Янчо Илиев, експертът в офис за военен отчет в общини Поморие и Несебър – ц. сл. Красимир
Костов, общински съветници, общественици, жители и гости на града.
Важни събития и годишнини
Плевен
На 06.09.2022 година, гражданите и
гостите на град Плевен честваха Деня на съединението на Княжество България и Източна Румелия с тържествен ритуал пред паметника на Четвърти пехотен полк в Градската градина. В памет на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. бе отслужена панихида. Събитието уважиха областният управител - Иван Петков, заместник
областният управител - Александър Трайков, кметът на Плевен - Георг Спартански,
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заместник-кметът - Стефан Милев, кандидати за народни представители, представители на
граждански организации, членове на клуб „Млади възрожденци“ при начално училище
„Христо Ботев“ и много граждани. В тържествения ритуал участие взеха и военнослужещи
от Плевенския гарнизон. Слово произнесе кметът на община Плевен - Георг Спартански. С
минута мълчание бе почетена паметта на загиналите за Съединението на България, а в знак
на признателност към делото им пред паметника бяха поднесени венци и цветя. Военно окръжие I степен – Плевен беше представено на честването от майор Стефан Богданов – началник на сектор „Личен състав, набиране на кандидати и адаптация“.
Сливен
На 14.09.2022 г., в град
Сливен тържествено беше чествана 110-тата годишнина от
създаването на Трета българска армия. Организатори на
събитието бяха областният и
общинският съвети на Съюза
на офицерите и сержантите от
запаса и резерва, както и Центърът за подготовка на специалисти с командир полковник
Любомир Вачев. Празникът
започна с военен ритуал, изпълнен от почетен караул и
продължи с полагане на венци
и цветя на паметника „Орлето“, издигнат в чест на воините от Седми конен полк,
участвал във всички войни за национално обединение на страната, и на паметната плоча поставена по повод 100 години от създаването на армията.
Начело с Военния духов оркестър на военно формирование 22220 - Сливен всички
участници преминаха в тържествено шествие по главната улица на гр. Сливен, където имаше
разположена и фотоизложба за историята на Трета българска армия. Малко по-късно във Военен клуб – Сливен се проведе тържествено събрание-концерт с участието на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.
Кметът на община Сливен - Стефан Радев поздрави третоармейци и връчи почетен
знак-плакет за принос в развитието на обществения живот на град Сливен и по повод 110
години от създаването на Трета българска армия. Поздравления към служилите в Трета българска армия и техните потомци от войсковите формирования в града изпрати и президентът
и върховен главнокомандващ Въоръжените сили - Румен Радев. Бяха получени приветствия
от началника на отбраната - адмирал Емил Ефтимов, командира на Сухопътни войски - генерал-майор Михаил Попов, председателя на СОСЗР генерал от резерва Златан Стойков, председателя на СВВБ - доц. д-р Иван Сечанов и други институции и неправителствени организации. Честването е ясен знак за голямата наша любов към Отечеството, военната служба и
дълга, каза председателят на Областния съвет на СОСЗР в Сливен полковник от запаса Божидар Борденяшки.
На тържеството присъстваха областният управител на област Сливен - Минчо Афузов,
кметът на община Сливен - Стефан Радев, представители на местната власт, командирът на
Втора тунджанска механизирана бригада - бригаден генерал Станимир Христов, началникът
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на Военно окръжие II степен – Сливен, подполковник Иван Иванов, генерали, офицери, сержанти и войници, служили в армията, представителна войскова част, граждани и част от личния състав на Военно окръжие II степен – Сливен.
Добрич
Жители и гости на община Добрич се събраха на 07.09.2022 г. на Мемориала в памет на загиналите от VI-та пехотна Бдинска дивизия за освобождението на Добруджа край село Козлодуйци, за да отбележат 106-тата годишнина от
Добричката епопея. На събитието присъстваха
началникът на Военно окръжие II степен – Добрич, капитан II ранг Бисер Бонев и майор Генади
Генов – заместник-началник на окръжието, той и
началник на сектор ВОКНА, които положиха венец на мемориала в памет на загиналите.
Шумен
На 24.09.2022 г. с военно-историческа възстановка в гр. Шумен
беше отбелязана 110-тата годишнина
от Балканската война. Община Шумен и Регионален клуб „Традиция” –
клон Шумен, подкрепени от Военно
окръжие II степен – Шумен, областната администрация и представители
на бизнеса организираха инициативата „Споменъ от балканската
война”. В парка до Общинска администрация, което е историческото място на казармите на полка, бяха пресъздадени събития
от подготовката и мобилизацията на 7-ми пехотен Преславски полк за участие във военните
действия.
На историческата възстановка присъстваха курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и
КИС” на НВУ и резервистите от втория випуск на срочната служба в доброволния резерв,
които изпълняват службата си в същия факултет.
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Връзки с органите на централната и местната власт
Варна
На 04.09.2022 г. в село Тополи, община Варна се проведе културно-исторически спектакъл „Българската армия - от
Аспарух до наши дни”. По покана на кмета
на село Тополи, Благовест Георгиев, представители на Военно окръжие I степен –
Варна участваха в мероприятието със своя
шатра. В рекламирането на службата в Българската армия взеха участие капитан I ранг
Светослав Попов – началник на Военно окръжие I степен – Варна и майор Николай
Николов – началник на сектор „Военен отчет и комплектуване на резерва на въоръжените
сили от окръжието.
Русе
За първи път Русе ще има Младежки гвардейски отряд. Идеята е на Виктория Шекерова
– ученичка в 10 клас в СУ „Христо Ботев”,
която я представи на кмета Пенчо Милков в
един от седмичните му приемни дни. Господин Милков се ангажира за създаването на такъв отряд, който ще бъде част от Общинския
младежки дом в най-кратки срокове. „Русе
има нужда от млади хора, които милеят за нашата история и почитат традициите ни“, каза
в допълнение кметът. Той благодари на Виктория Шекерова за инициативността ѝ, след
което ѝ пожела все така да носи родолюбието
в сърцето си. В гвардейския отряд ще бъдат
включени 28 младежи и девойки от 8 до 10 клас от всички средни училища в града. За сформирането му в Русе дойдоха представители на Националната гвардейска част, които подбраха
участниците и определиха командир, знаменосец и асистенти на знаменосеца. Младежките
гвардейски отряди са създадени, за да популяризират доброволното обединяване на младежи,
които имат интерес към съхраняване на изворите на националното ни достойнство, самочувствие и патриотизъм. Те поощряват младите хора да се изявяват и да покажат творческите си
способности, както и да участват в представителни и официални церемонии. Така те поддържат патриотичната си мотивация и утвърждават българската национална идентичност. Строевата подготовка на младежите и девойките от Младежките гвардейски отряд на град Русе
ще се осъществява от военнослужещи от Военно окръжие I степен – Русе.
Ловеч
На 20.09.2022 г. началникът на Военно окръжие II степен – Ловеч, подполковник
Красимир Костов, участва в заседание на областната комисия “Военни паметници”,
председателствана от областния управител, Светослав Славчев. Комисията реши да бъде
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вписана в областния регистър “Военни паметници”
паметна плоча на загиналите в Балканската и Първата
световна войни. Паметната плоча, на която са
изписани имената на 57 загинали във войните вече е
поставена в с. Сопот, община Угърчин. С нея
включените в областния регистър военни паметници
и паметни плочи стават 84.
На
27.09.2022 г. във връзка с получено писмо от господин
Гълъб Донев - министър-председател на Република
България, областният управител - Светослав Славчев,
свика разширено заседание на Областният съвет за
сигурност на област Ловеч по въпроси, касаещи броя и
настаняването на украински граждани. В заседанието взе
участие майор Атанас Христов- заместник-началник на
Военно окръжие II степен – Ловеч, той и началник на
сектор в окръжието.
Сливен
На 27.09.2022 г. в Областна управа се проведе заседание на Областния съвет по сигурност, председателствано от областният управител на област Сливен г-н Минчо Афузов. На
заседанието присъства заместник-началникът на Военно окръжие II степен – Сливен майор
Слави Йовков. В работен порядък се дискутираха въпроси свързани с дейностите по приемане, настаняване и интегриране на украинските граждани на територията на област Сливен.
Добрич
На 15.09.2022 г. беше открита новата
учебна година в училището по изкуства „Св.
Климент Охридски”, едно от най-големите
средни училища в гр. Добрич. По традиция, на
празника присъстваха официални гости, сред
които бяха областният управител - Здравко
Здравков, заместник-кметът, Емилия Баева и заместник-началникът на Военно окръжие II степен – Добрич, той и началник на сектор - майор
Генади Генов, който прочете поздравителен адрес от името на окръжието.

Шумен
През месец септември със съдействието на Военно
окръжие – Шумен, след ремонтни дейности беше поставено
реставрираното
оръдие на Паметна стеначешма на загиналите от Vти
и XV-ти артилерийски
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полкове в гр. Шумен. По инициатива на шуменеца Никола Николов оръдието беше демонтирано за ремонт. С подкрепата на Общинска администрация – Шумен се извърши и ремонт и
на покривната част на военния паметник.
Кюстендил
На 27.09.2022 г., във връзка с получено писмо в областната администрация на Кюстендил от министър-председателя на Република България, майор Росен Наков – заместникначалник на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, той и началник на сектор участва в заседание на областния съвет по сигурност на тема „Брой украински граждани в област Кюстендил към 25.09.2022 г.
Търговище
Във връзка с възникнала необходимост от планиране на допълнителни мероприятия по
осигуряването на дейности по приемане, настаняване и интегриране на украински граждани
на територията на Република България, упълномощен служител на Военно окръжие II степен
- Търговище на 27.09.2022 г. взе участие в заседание на областния съвет по сигурност. Основна точка от дневния ред на заседанието беше обсъждане на възможностите за настаняване
в общински и ведомствени сгради, които не са почивни бази на украинските граждани. Уточнен е броя на такива лица, пребиваващи на територията на област Търговище – 32 (по данни
на МВР), регистрирани на частни адреси. Поради предстоящ ремонт на Националния детски
комплекс „Ястребино“, след 17.09.2022 г. настанените украинци в него са разселени в общежития и помещения в други областни центрове на страната.
Взаимодействие с военни формирование и структури
Шумен
На 28.09.2022 г., в района на факултет „Артилерия,
ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски” в гр. Шумен след
дълги години прекъсване бе възстановена Военно-историческата експозиция.
Официални гости на събитието бяха началникът на Националния военен университет – бригаден генерал Иван Маламов, заместник-началникът по учебната и научната част на
НВУ – полковник Николай Урумов, деканът на факултет
„Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен, полковник Дилян Димитров и заместник-кметът в
направление „Образование и култура” - Найден Косев. На откриването присъстваха още офицери от военни академии от Румъния, Гърция, Франция и
Полша, представители на областния съвет на съюза на ветераните от войните на България, областната организация на
съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Военно окръжие II степен - Шумен, граждани и гости на града.
Бригаден генерал Маламов връчи грамота на главния
дарител - Владимир Йолов и изрази благодарност и признателност, че след години прекъсване експозицията отново е
открита: „Днес, при откриването на Военно-историческата
експозиция ние ще видим участничка от нашата история.
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Уверен съм, че всеки един от вас ще намери свой личен повод да посети Военно-историческата експозиция. Няма по-добър начин от това ние, чрез примера от нашата история да възпитаваме” - посочи бригаден генерал Маламов.
Служители на Военно окръжие – Шумен оказаха съдействие при строително-монтажните работи и допринесоха след години прекъсване, Военно-историческа експозицията да бъде достъпна за
граждани. От ръководството на факултет „Артилерия,
ПВО и КИС” - гр. Шумен планират да работят съвместно
с училищата и в бъдеще Военно-историческата експозиция да бъде посещавана от ученици. Експозицията разполага с богата колекция, ценни образци и реликви от средновековно, огнестрелно и артилерийско оръжие, униформи, знамена, фотоси и други реликви свързани с бойната слава и история на Шуменския гарнизон.
Стара Загора
На 16.09.2022 година, по покана на командира на 2-ра Тунджанска механизирана бригада - бригаден генерал Станимир Христов, ВРИД
началникът на Военно окръжие I степен – Стара
Загора, подполковник Веселин Иванов, участва в
коктейл по случай 50 годишния юбилей на бригаден генерал Христов. На тържеството, което се
проведе в района на Историческия музей – Стара
Загора, подполковник Иванов, връчи на бригаден
генерал Христов подарък и поздравителен адрес, в
който от свое име и от името на личния състав на
военното окръжие му пожела крепко здраве, лично
и семейно щастие и силна воля за справяне с предизвикателствата на нашето съвремие.
Сътрудничество с военно-патриотични съюзи и организации в областта на сигурността и отбраната
Пловдив
На 21.09.2022 г. в дома си, ветеранът Иван Райчев Иванов
отпразнува 100 годишнината си. Той бе поздравен лично от експерта в офиси за военен отчет във Военно окръжие I степен –
Пловдив, който е и председател на Областния управителен съвет
на СВВБ-Пловдив Атанас Хаджиев.
Иван Иванов получи грамота и плакет от министъра на отбраната, плакет на СВВБ и няколко поздравителни адреси. Юбилярят е роден на 21.09.1922 г. в с. Васил Левски, община Карлово
обл. Пловдив. Учи в родното си село. По време на войната е бил
войник в първа рота на втори инженерен полк, като взима участие в много битки на територията на Северна Македония - Деве
баир, Куманово, Страцин и Скопие. На поредното сражение в
близост до него избухва бомба, шрапнел от която го ранява в лявото рамо. Приет е в лазарета, където продължава лечението си,
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заедно със своя приятел - Юрука. Иван Иванов е награден с орден за храброст за това, че
спасява същият този приятел от тотална загуба на кръв. На 18 март 1945 г. юбилярят се уволнява и се завръща в родното си село. Доста време работи в тракторния завод до Карлово.
Работи и в мини в Родопите, Шумен и Варна. След пенсионирането си ветеранът отива да
живее в с. Васил Левски. Иван Иванов бе поздравен лично и от кметовете на град Карлово и
село Васил Левски. Ветеранът има един син, три внука и пет правнука.
Назначаване и освобождаване на военнослужещи и цивилни служители
Варна
На 12.09.2022 г., в тържествена обстановка бе
прочетена заповедта за назначаване на старши сержант Красимир Милков Митев – старши специалист II степен в Ръководство на Военно окръжие I
степен – Варна на длъжност „Старши специалист I
степен в сектор „Военен отчет и комплектуване на
резерва на въоръжените сили” и повишаване в
следващо военно звание „Старшина“. Началникът
на Централно военно окръжие - полковник Георги
Петков лично връчи пагоните на старшина Красимир Митев и му пожела следващо военно звание –
офицерски кандидат.
Обучения, семинари и стажове
Централно военно окръжие
За времето от 26.09.2022 г. до 28.09.2022 г. в хотел „Хармония“ – курортен комплекс
Пампорово, беше проведен семинар на началника на
Централно военно окръжие на тема „Изпълнение на задачите, свързани с планирането и поддържането на бойната и мобилизационната готовност, организацията и
контрола на войсковата
служба, подготовката на
личният състав и ресурсното осигуряване на военните окръжия.“ По време
на семинара бяха чествани
и 142 години от създаването на териториалните органи за водене на военен
отчет, както и бяха наградени военнослужещи и цивилни служители за постигнати високи резултати в професионалната си
дейност.
Сливен
На 13.09.2022 г. във военно формирование 22220-Сливен, се проведе съвместно практическо занятие на представители на Военно окръжие II степен – Сливен и личния състав на
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мобилизационния модул на Център за подготовка на специалисти (ЦПС). Занятието бе проведено на изградения пункт за приемане на запасните в ЦПС от началника на Военно окръжие
II степен – Сливен, подполковник Иван Иванов, като началник на пункта за приемане беше
подполковник Апостол Николов, заместник-началник майор Жанет Господинова. Мероприятието беше наблюдавано от заместник-командира на ЦПС - полковник Данчо Николов и на
него присъства целия личен състав на Военно окръжие II степен – Сливен. Военнослужещите
от ЦПС се справиха отлично с определените им задачи като бяха осигурени необходимите за
случая медицинско лице, регистратор, дозиметрист, приемници, водачи и охранители.
Занятието започна с явяването на запасните пред представителя на Военно окръжие II
степен – Сливен, който носеше сведение за броя на запасните, на които са изпратени повиквателни и азбучните служебни карти на запасните от командата. Той извърши проверка на
личните карти и повиквателните заповеди на запасните, записа явилите се в численото сведение, отдели резерва и го изпрати на предварително определеното място. Под строй запасните се явяваха пред заместник-началника на пункта за приемане на запас, който ги приемаше, даваше конкретна информация и препращаше към медицинското лице заявилите, че са
болни към момента. Отпадналите по здравословни причини бяха заменени с лица от отделения резерв. Като част от военното формирование, запасните се явиха пред началника на пункта за приемане на запас. Мобилизационната тренировка протече в пълен синхрон, добра работна обстановка, с ясно определени задачи, роли и сценарий.
Набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение
във висшите военни училища
София
На 20.09.2022 г., представители на Военно окръжие І степен – София взеха участие в трудови борси,
организирани от дирекция „Бюро по труда” в град Пирдоп. В мероприятието участваха, ст. сержант Николай
Попов и цивилните служители Десислава Иванова,
Ива Георгиева и Селда Шакир. Те представиха военната професия и запознаха присъстващите лица с военната служба, службата в доброволния резерв и възможностите за обучение във висшите военни училища.
Плевен
На 08.09.2022 г., в гр. Червен бряг се проведе Обща трудова борса. Тя беше организира
от Дирекция „Бюро по труда” – Червен бряг. Борсата бе открита от директора на ДБТ – Червен бряг, Ани Здравкова. Тя увери, че работодателите и търсещите работа, винаги
могат да разчитат на професионализма на
служителите, работещи в дирекцията.
Трудовите борси са част от проекта на
Агенцията по заетостта „Да успеем заедно” и с тях се цели да се срещнат интересите на работодатели и безработните
лица, използвайки посредническата роля
на бюрата по труда в съответните обЦентрално военно окръжие, 1000 София, ул. “ Георги Бенковски ” No 12, тел. 02 922 38 01, web: http://www.comd.bg/
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щини. 11 работодатели се отзоваха на поканата за участие в борсата, включително и представител на Военно окръжие I степен – Плевен, цивилен служител Евгени Дреновски – експерт
в офис за военен отчет. Той представи актуалните към момента обяви за набиране на кандидати за военнослужещи и информира присъстващите за възможностите за старт във военната
кариера. На борсата бяха обявени свободни работни места в областта на производството на
подемно-транспортни машини, производство на трикотажни облекла и текстилни изделия,
производство и монтаж на печатни платки, ресторантьорство, хотелиерство, производство на
електронни, и електрически части, устройства за автомобили и др.
Перник
На 21.09.2022 г. представители на Военно окръжие II степен – Перник взеха участие в
обща трудова борса, организирана от дирекция „Бюро по
труда” - гр. Перник. В нея участваха 13 работодатели,
предлагащи 56 свободни работни места. Военно окръжие
ІІ степен – Перник беше представено от ст. сержант Людмил Кирилов, ц. сл. Милена Кандилова и ц. сл. Цветелина
Ивкова. Присъстващите бяха запознати с актуалните вакантни длъжности за военна служба и служба в доброволния резерв, социалния статут на военнослужещите и
възможностите за личностно и професионално развитие
във въоръжените сили на Република България. На проявилите интерес, в пълен обем бяха разяснени условията,
реда и сроковете за подаване на документи за кандидатстване за военна служба. Бяха им раздадени рекламни брошури и флаери, свързани със службата. Срещата между
работодатели и безработни лица се състоя в сградата на
Младежкия дом в гр. Перник, като трудовата борса бе посетена от 94 души.
Кърджали
На 29.09.2022 г. представителят на Военно окръжие II степен – Кърджали, цивилен служител Цветан Николов - експерт в офиси за военен отчет в Кърджали и Черноочене, участва
в организираната от „Бюро по труда” – Кърджали обща трудова борса. Присъстващите бяха
запознати с актуалните обяви за военна служба и служба в доброволния резерв. Разяснени
бяха условията, реда и сроковете за подаване на документи за кандидатстване. Раздадени бяха
брошури и флаери, свързани със службата.
Кюстендил
На 24.09.2022 г. от 09:00 до 15:00 часа пред сградата на областна администрация в гр.
Кюстендил се проведе информационна борса.
С цел издигане авторитета на Българската армия,
привличане на кандидати за военна служба, служба в
доброволния резерв и срочна служба в доброволния
резерв беше обособен щанд на Централно военно окръжие. В борсата взеха участие подполковник Димитър Симеонов Димитров – началник на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, майор Росен Стоянов Наков – заместник-началник на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, той и началник на сектор, сержант
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Людмил Руменов Кечев – старши специалист ІІ степен и цивилен служител Любослава Димитрова Георгиева – експерт в сектор ВОКНА във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил.
Информационната борса премина при изключителен интерес.
Търговище
На 20.09.2022 г. представители на Военно окръжие II степен – Търговище се срещнаха
с лица, търсещи работа. Домакин на срещата бе териториална дирекция „Бюро по труда“ –
Търговище. В трудовата борса участваха шестима работодатели и над петдесет граждани,
търсещи работа. Проявилите интерес, получиха подробна информация за условията за кандидатстване и предимствата на военната служба, службата в доброволния резерв, срочната
служба в доброволния резерв и за възможностите за обучение във висшите военни училища.
Ловеч
На 27.09.2022 г. в област Ловеч бяха проведени две трудови борси - обща трудова
борса, организирана от ДБТ - Ловеч и специализирана младежка трудова борса, организирана
от ДБТ - Троян. На борсите експерти от
Военно окръжие II степен - Ловеч представиха
актуалните вакантни длъжности, условията и
реда за кандидатстване за военна служба.
Особено внимание беше отделено на реда за
кандидатстване за срочна служба в
доброволния резерв, като беше акцентирано
на
благоприятната
възможност
за
кандидатстване без конкурс. При срещи с

работодателите беше обсъдена и възможността
освободени военнослужещи да започват работа с
предимство, като се отчитат техните качества и
компетенции.
Хасково
Цивилните служители от Военно окръжие II степен – Хасково, Дарина Вълчева, Светослав Василев и Ангел Димов взеха участие в трудовите борси в градовете Хасково и Димитровград, които бяха проведени на 20 и 27 септември 2022 г. Тринадесет фирми от региона
предложиха свободни работни места на търсещите работа лица. На трудовите борси бяха
представени необходимите документи и рекламни материали за популяризиране на военната
професия и службата в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България. Експертите от военното окръжие разясниха актуалните заповеди, по които желаещите могат да
кандидатстват, както и възможностите за личностно и професионално развитие във въоръжените сили на Република България.

Сливен
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На 07.09.2022 г. представители на Военно окръжие II степен – Сливен участваха в организираната от ТД „Бюро по труда” - Нова Загора трудова борса по проект „Готови за работа”. Военното окръжие беше представено от майор Слави Йовков - заместник-началник,
той и началник на сектор ВОКНА и ц. сл. Евгени Генчев - експерт в офиси за военен отчет в
общини Нова Загора и Твърдица. Присъстващите на борсата бяха запознати с актуалните вакантни длъжности за военна служба и служба в доброволния резерв, социалния статут на
военнослужещите, както и възможностите за личностно и професионално развитие във въоръжените сили на Република България. На лицата търсещи работа и проявили интерес за военна служба в пълен обем бяха разяснени условията, реда и сроковете за подаване на документи и им бяха раздадени рекламни материали представящи военната служба, службата в
доброволния резерв и срочната служба в доброволния резерв.
Смолян
На 16.09.2022 г. беше проведена трудова борса, организирана от Бюро по труда – Златоград. На борсата бяха представени актуални вакантни длъжности в Българската армия, към
които проявиха интерес не само младежи и девойки, но и близки на потенциални кандидати
за военна служба. Представителят на Военно окръжие II степен – Смолян, ц. сл. Красимир
Кинанев разясни условията, реда за кандидатстване и ползите, които младите хора биха
имали ако постъпят на военна служба.
Шумен
На 07.09.2022 г. във факултет
„Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен на Националния военен университет „Васил Левски“ (НВУ) на
срочна служба в доброволния резерв
постъпиха 28 български граждани, 12
от които са от област Шумен. През
следващите шест месеца резервистите ще изпълняват своята служба,
преминавайки през три етапа на военна подготовка. Първият етап
включва начална военна подготовка в рамките на един месец, вторият - специална военна
подготовка за придобиване на квалификация „Номер от разчет”, в продължение на 2 месеца,
а третият завършващ етап е колективна подготовка в рамките на 3 месеца.
Двама резервисти от гр.
Шумен, с вече
премината
начална военна подготовка, ще се
присъединят към
групата през месец октомври за
втория етап на
срочната служба.
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На 14.09.2022 г., в гр. Велики Преслав се проведе обща трудова борса, организирана от
дирекция „Бюро по труда” – В. Преслав, в която взеха
участие и служителите на Военно окръжие II степен – Шумен, ц. сл. Добромир Стоянов и ц. сл. Димчо Неделчев.
Представителите на окръжието запознаха търсещите работа лица с възможностите за присъединяване към редиците на Българската армия, като ги информираха за актуалните конкурси за приемане на военна служба и служба
в доброволния резерв, за условията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и предимствата на военна професия. Трудовата борса се проведе в народно читалище
„Развитие - 1874” в града и премина при силен интерес от
страна на работодателите и търсещите работа.
Подготовка на българските граждани за отбраната на страната
Шумен/Добрич/Разград И Търговище
На 29.09.2022 г. по инициатива на началниците на военни окръжия в градовете Шумен, Добрич, Разград и Търговище бяха организирани демонстративни стрелби на артилерийски полигон
„Марково” край гр. Шумен, които бяха посетени от
приблизително 700 ученици от девети и десети клас
от населени места в Североизточна България. Учениците са от средни и обединени училища, както
следва: СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр.
Смядово; СУ „Г. С. Раковски“ - гр. Каолиново; СУ
„П. Волов“ - гр. Каспичан; ОУ „Кирил и Методий“ - гр. В. Преслав; ОбУ „Христо Ботев“ гр. Каспичан; ОбУ „Пенчо П. Славейков“ - с. Марково; ОбУ „Й. Йовков“ - с. Браничево; СУ
„Н. Й. Вапцаров“ - с. Венец; СУ „Д-р Петър Берон“ - с. Хитрино; СУ „Цанко Б. Церковски“
- с. Н. Козлево; СУ „Св. Св. Климент Охридски” - гр. Добрич; СУ „Димитър Талев” - гр.
Добрич; СУ „Йордан Йовков” - гр. Тервел; СУ „Никола Вапцаров” - гр. Генерал Тошево; СУ
„Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Антоново; СУ „Васил Левски” - гр. Опака и ПГТС „Хр.
Смирненски” - гр. Разград. Младите хора наблюдаваха с интерес стрелбата с леко и тежко
стрелково оръжие, различните артилерийски системи и бяха впечатлени от ефективното поразяване на целите и отличните резултати при стрелбите на курсантите от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен. Събитието повиши интереса
към военната професия и припомни на учениците възможностите за бъдеща професионална реализация в армията.
Възпитаниците на СУ „Панайот Волов” - гр. Каспичан и ОУ
„Кирил и Методий” - гр. Велики Преслав бяха не само наблюдатели, но и участници в мероприятието като представиха възстановка на строева подготовка на четниците от
Априлското въстание. Тази възстановка е част от подготовката им за придобиване на статут на Младежки гвардейски
отряд.
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Награждаване на военнослужещи и цивилни служители
Ловеч
За проявен професионализъм, отговорност и постигнати
високи резултати при изпълнение на служебните им задължения
и във връзка с отбелязването на 27-ми септември - празник на
военните окръжия, началникът на Централно военно окръжие,
полковник Георги Петков, награди с “Юбилейна монета 10
години Централно военно окръжие” цивилен служител Норка
Денчева Хитова - експерт в ръководството на Военно окръжие II
степен – Ловеч.
Силистра
На 27.09.2022 г., за проявен професионализъм, отговорност
и постигнати високи резултати при изпълнение на служебните му
задължения и по случай празника на военните окръжия,
началникът на Централно военно окръжие полковник Георги
Петков награди с „Грамота” цивилен служител Владимир Добрев,
експерт в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и
адаптация“ във Военно окръжие II степен – Силистра. Наградата
беше връчена от началника на военното окръжие - подполковник
Александров.
Русе
В Деня на независимостта, подполковник Васил Петров - началник на Военно окръжие
I степен – Русе беше удостоен със знака на областния управител на област Русе. Церемонията
се състоя в сградата на Областната администрация и на нея почетното отличие бе връчено
лично от областния управител Анатоли Станев. Почетният знак се присъжда за висок професионализъм, всеотдайност и отлично партньорство между институциите, както и за успешно
сътрудничество и подкрепа в съвместните дейности. „За мен е чест да бъдем днес заедно.
Благодаря ви за отделеността с която работите . Това отличие е заслужено признание за вашата достойна служба във въоръжените сили и към обществото“ заяви господин Станев.
Кюстендил
Със заповед на началника на Централно военно окръжие, за проявен професионализъм, отговорност и постигнати
високи резултати при изпълнение на служебните му задължения, по случай 27-ми септември – празник на военните окръжия, сержант Людмил Руменов Кечев – старши специалист ІІ
степен в ръководството на Военно окръжие II степен – Кюстендил беше награден с предметна награда „Юбилейна монета
10 години на Централно военно окръжие” Предметната награда беше връчена лично от началника на Централно военно
окръжие – полковник Георги Петков.
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Други
Силистра
На 05.09.2022 година заместник-началникът на Военно окръжие II степен – Силистра,
заедно със служители от окръжието присъстваха на представянето на проект „LAbedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите“ в лапидариума на Археологическия музей в
град Силистра. По време на представянето беше направена демонстрация на стрелба с лък и
бой с меч от участниците в семинара „Военно дело и въоръжение през Античността и Средновековието“, в която взе участие и майор Михайлова – заместник началник на Военно окръжие II степен – Силистра.
Шумен
На 29.09.2022 г. служители на Военно окръжие II степен – Шумен и ученици от девети клас на
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Смядово отдадоха почит на загиналите във войните от село Овчарово (община Шумен, област Шумен) и поднесоха
цветя пред Обелиск-паметника на загиналите във
войните от село Овчарово. Домакин на проявата
беше г-жа Светлана Маркова – кмет на селото.
През месеците септември и октомври, по случай 110
години от Балканската война, на площада пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев” в гр. Шумен е подредена фотодокументална изложба под надслов „Споменъ от
Балканската война”. Изложбата разказва за участието на
шуменските части в Балканската война. На част от таблата са
представени списъците с 464 загинали и 1583 наградени воини
от 7-ми пехотен Преславски
полк.
Фотодокументалната изложба е реализирана от фотографа
Даниел Христов - Рафал с осигурени от Военно окръжие II степен
– Шумен материали. До края на месец октомври шуменци и гостите
на града ще могат да разгледат историческата сбирка снимки, карти
и други документи, свързани с един от най-драматичните военни
конфликти в нашата история – Балканската война.

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

17

