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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                               Брой 12/ 2022 г. 

 

 
Ловеч 

 

На 02.12.2022 г. в град Плевен 

бяха отбелязани 75 години от създава-

нето на Единен център за начална под-

готовка. Честването на годишнината се 

проведе пред параклис-музей „Св. Ге-

орги Победоносец“ на площад „Въз-

раждане“ в града. Началникът на Воен-

но окръжие II степен – Ловеч, подпол-

ковник Красимир Костов, беше поканен 

и присъства на тържествата по случай 

годишнината.  

 

 
Централно военно окръжие 

 

 За времето от 13 до 15 декем-

ври 2022 г., в хотел „Флагман”, ку-

рортен комплекс „Св. св. Констан-

тин и Елена”  се проведе семинар на 

началника на Централно военно ок-

ръжие на тема: „Отчет по изпълне-

нието на заповяданите мисия, функ-

ции и задачи през 2022 г. и повиша-

ване ефективността на работата в 

Централно военно окръжие и воен-

ните окръжия през 2023 г.“. Целта 

на семинара беше да бъде отчетено 

изпълнението на заповяданите ми-

сия, функции и задачи през 2022 г., 

както и да бъдат набелязани мерки 

за повишаване ефективността на ра-

ботата в Централно военно окръжие и военните окръжия през 2023 г.  

В мероприятието взеха участие началниците на отделения и сектори от Централно во-

енно окръжие, както и началниците на военни окръжия I и II степен. За проявен професио-

нализъм, отговорност и постигнати високи резултати от личния състав при изпълнение на 

Обучения, семинари и стажове 
 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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задачите, произтичащи от възложените мисии и функ-

ции на военните окръжия през 2022 година, от името на 

полковник Георги Петков – началник на Централно во-

енно окръжие, бяха връчени предметни награди на Во-

енно окръжие I степен – Стара Загора, Военно окръжие 

II степен – Разград и Военно окръжие II степен – Смо-

лян. 

 

 

 

 

Кюстендил 

На 20.12.2022 г. подполковник Димитър Симеонов Димитров – началник на Военно 

окръжие ІІ степен – Кюстендил и част от личния състав на окръжието участваха в семинар 

на началника на Военно окръжие I степен – София. Семинарът беше проведен в курортен 

комплекс „Боровец“ като целта му беше набелязване на мерки за провеждане на по-активна 

рекламно-информационна кампания, свързана с популяризирането на военната служба, 

службата в доброволния резерв и срочната служба в доброволния резерв през 2023 г. от 

служителите на Военно окръжие I степен – София и подчинените му военни окръжия.    

 

На 22.12.2022 г. личният състав на Военно ок-

ръжие II степен – Кюстендил проведе пеши марш до 

Рилския манастир „Свети Иван Рилски“. Целта на 

мероприятието беше повишаване на физическата ус-

тойчивост, издръжливостта и усъвършенстване на 

двигателните навици на личния състав на Военно 

окръжие II степен – Кюстендил. 

 

 

 

Враца 

За периода от 21 до 22 декември 2022 г. пред-

ставители на личния състав на Военно окръжие II 

степен – Враца взеха участие в семинар на начал-

ника на Военно окръжие I степен – Плевен на тема: 

„Предизвикателства пред военните окръжия и офи-

сите за военен отчет при изпълнение на дейностите 

по отсрочване на запасни и техника-запас от по-

викване във въоръжените сили при мобилизация, и 

при набиране на кандидати за служба в добровол-

ния резерв“. Презентации на теми: „Отсрочване на 

запасни и техника-запас от повикване във въоръ-

жените сили при мобилизация“ и „Подобряване на 

рекламно-информационната дейност при набиране на кандидати за служба“ представиха 

съответно началникът на Военно окръжие II степен – Враца, подполковник Илиян Илиев и 

началникът на сектор ВОКНА в окръжието – майор Блага Владова. 
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Смолян 
 

През месец декември 2022 г. 

стартира процедура по прием на канди-

дати за военна служба по обявени над 

500 вакантни места в Българската ар-

мия, както следва:  

- Сухопътни войски – 225 вой-

нишки длъжности; 

- Командване на логистична под-

дръжка – 280 войнишки длъжности; 

- Съвместно командване на спе-

циалните операции – 30 войнишки длъжности.  

По тази процедура, за военно формирование 28330 – Смолян, намиращо се в зоната на 

отговорност на Военно окръжие II степен Смолян бяха обявени 15 вакантни длъжности.  

Цивилен служител Васил Щонов от окръжието извърши разяснителна кампания по време на 

която обясняваше стартиралата процедура за прием на потенциалните кандидати за горес-

поменатите длъжности. В резултат на това вече има подадени заявления за кандидатстване 

за военна служба. 

 

Габрово 
Във връзка с получените през месец декември 2022 г. заповеди, относно обявяване на 

вакантни длъжности във военни формирования от състава на Сухопътни войски, Командва-

не за логистична поддръжка и Съвместното командване на специалните операции, на 29 де-

кември подполковник Кристиян Гранджан и цивилен служител Малина Васкова участваха в 

радиопредаване „Часът на Габрово” по „Бумеранг радио FM“. По време на предаването, 

двамата представиха информация, касаеща обявените към момента вакантни длъжности за 

войници във военно формирование 22960 – Царева ливада (единствено на територията на 

област Габрово) и подробно разясниха реда, условията и възможностите за кандидатстване. 

 Същия ден - 29.12.2022 г., по инициатива на Военно окръжие II степен - Габрово, бе-

ше проведена специализирана трудова борса, насочена към потенциални кандидати за 

длъжността „Автоматчик в охранителен взвод” във военно формирование 22960 – Царева 

ливада. По време на борсата, подполковник Гранджан и експертът в офиса за военен отчет в 

община Трявна отговаряха задълбочено и компетентно на зададените им въпроси. На при-

състващите кандидати бяха раздадени флаери, съдържащи информация за военната служба 

и службата в доброволния резерв. Част от присъстващите български граждани пожелаха и 

получиха образци на заявления за кандидатстване на военна служба. 

 

 
 

Враца 
 

На 23.12.2022 г. ученици от Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапца-

ров“ - град Бяла Слатина, с ръководител господин Борислав Борисов посетиха Военно ок-

ръжие II степен – Враца. Учениците бяха посрещнати от началника на окръжието - подпол-

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 

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

във висшите военни училища 
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ковник Илиян Илиев и началника на сектор 

ВОКНА - майор Блага Владова. Учениците пода-

риха на служители от окръжието ръчно израбо-

тени от тях сувенири по случай коледните и но-

вогодишни празници. По време на срещата под-

полковник Илиев подробно запозна гостите с 

възможностите за кандидатстване и прием във 

висшите военни училища. 

 

 

 
 Кюстендил 

 

За проявен професионализъм, отговорност и постигнати ви-

соки резултати при изпълнение на служебните си задължения, във 

връзка с 1-ви  декември – празник на звената по сигурност на ин-

формацията в Българската армия, със заповед на началника на 

Централно военно окръжие, беше наградена цивилен служител 

Илиана Манолова Илиева – старши специалист в РКИ във Военно 

окръжие II степен – Кюстендил. Наградата „Грамота“ беше връ-

чена от началника на окръжието. 

 

 

 

Търговище 

Във връзка с 1-ви декември - празник на звената по сигурност на информацията в Бъл-

гарската армия, за проявен професионализъм и постигнати високи резултати в дейността ѝ, 

със заповед на началника на Централно военно окръжие, бе наградена цивилен служител 

Камелия Петрова Христова. Госпожа Христова е старши специалист в регистратурата за 

класифицирана информация във Военно окръжие II степен Търговище. Наградата – „Грамо-

та“ беше връчена от началника на окръжието. 

 

Хасково 

Със заповед на началника на Централно военно окръжие, за проявен професионали-

зъм, отговорност и постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задъл-

жения, както и по случай 1-ви декември – Празник на звената по сигурност на информацията 

в Българската армия, с „Грамота“ беше награден цивилен служител Митко Владимиров 

Хърсев – експерт в ръководството на Военно окръжие II степен – Хасково. Наградата беше 

връчена от началника на военното окръжие - подполковник Петър Петков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
 


