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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН   

  Брой 1/ 2017 г. 

На 6 януари 

2017 г. на 

църковния 

празник 

Богоявление 

началникът 

на ЦВО 

полковник 

Георги 

Петков и началникът на отдел „Столичен“ при 

ЦВО полковник Димитър Мешков посетиха 

кмета на Столична община г-жа Йорданка 

Фандъкова. 

В знак на уважение и за 

имения ден на г-жа 

Фандъкова началникът 

на Централно военно 

окръжие  полковник 

Георги Петков й 

поднесе букет цветя и 

поздравителен адрес от 

името на личния състав 

на ЦВО с пожелание за крепко здраве, лично 

щастие и ползотворно сътрудничество между 

ЦВО и Столична община и през 2017 година. 

Началникът на ЦВО полковник Георги Петков и началникът на отдел 

„Столичен“ при ЦВО полковник Димитър Мешков се срещнаха на 

Богоявление с кмета на Столична община  

 Офицери от Централно военно окръжие присъстваха на Богоявленски 

водосвет, отслужен пред паметника на Незнайния воин  

Представителният строй на 

Националната гвардейска част 

бе приет и поздравен от 

президента и върховен 

главнокомандващ на 

Въоръжените сили Росен 

Плевнелиев. На ритуала пред 

паметника на Незнайния воин в 

София дойдоха председателят 

на Народното събрание Цецка 

Цачева, министърът на 

отбраната в оставка Николай 

Ненчев, кметът на Столична 

общинаЙорданка Фандъкова, 

началникът на отбраната 

генерал Константин Попов, 

заместник-министрите на 

отбраната ген. Атанас 

Запрянов, Орхан Исмаилов и 

Десислава Йосифова, 

народни представители, 

генерали и офицери от 

Софийския гарнизон, аташета 

по отбраната, председатели и 

членове на военно-

патриотичните съюзи. 

По повод големия 

християнски празник 

Богоявление бе отслужена св. 

литургия от Негово 

Светейшество Българския 

патриарх Неофит в 

съслужение със столичното 

духовенство.  

По време на водосвета бяха 

осветени знамената-светини на 

1-ви конен полк, 23-и пехотен  

Шипченски полк, 15-и пехотен 

Ломски полк, 13-и пехотен 

Рилски полк, 24-и пехотен 

Черноморски полк, 31-ви 

пехотен Силистренски полк, 

30-и пехотен Шейновски полк 

и 25-и пехотен Драгомански 

полк,  
Продължава на стр. 2 

Електронно издание на Централно военно окръжие 
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Офицери от Централно военно окръжие присъстваха на Богоявленски 

водосвет, отслужен пред паметника на Незнайния воин  

 

както и бойните знамена на 

Националната гвардейска част, 

Военната академия „Г. С. 

Раковски“, военните 

формирования 44 510 – София, 

22 320 – Божурище, 28 860 – 

Горна Малина, 42 600 - 

Мусачево. На ритуала  

присъстваха началникът на 

Централно военно окръжие 

полковник Георги Петков и 

началникът на отдел 

„Планиране, анализ на 

военния отчет, 

комплектуване и адаптация“ 

полковник Спас Спасов. 

Продължава от стр. 1 

Водосвет на бойните знамена на военните формирования от гарнизоните в страната 

Шумен 
На 06.01.2017 г. ръководството на Военно окръжие II 

степен – Шумен участва в освещаването на бойните 

знамена на военните формирования от гарнизон Шумен. 

Отец Красимир поръси със светена вода знамената на: 

военно формирование 34 200, бойното знаме на 7-и 

Преславски полк, клубното знаме на Национално 

дружество „Традиция“, копия от знамената на Михаил 

Шишман, Цар Симеон, Константин и Фружин, клубното 

знаме на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и 

резерва, знамето на Червеноводската чета и знамето на 

Родолюбив комитет „Крум Страшний“. Тържественият 

блок бе от състава на курсантския дивизион към Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен.  

Пред курсантския строй бе подредена фотоизложбата „1916: Победи и изпитания“, посветена на 

100-годишнината от Първата световна война - предоставена от Военно окръжие – Шумен. Във 

фотосите е отразен бойния път на 4-та пехотна Преславска дивизия с командир генерал - майор 

Иван Колев и приноса на шуменци за овладяването на Тутраканската крепост. До 20 януари 

фотоизложбата беше в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров”, след което зае място сред 

експозицията на музея на гарнизон Шумен. 

Ямбол 
На 06.01.2017г. подполковник Валери Христов – началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, 

взе участие в отбелязването на големия християнски празник Богоявление и тържествен ритуал по 

освещаване на бойните знамена на Българската армия в град Ямбол. В ритуала участваха 

представителни блокове от ямболски военни формирования. Веднага след него започна литийното 

шествие до моста на Тунджа на входа на Градския парк, където беше хвърлянето на кръста във 

водите на реката.  

Благоевград 
На тържествена церемония на площад „Македония“ беше-

осветено бойното знаме на Военно формирование 26 400. На 

ритуала присъстваха кметът на община Благоевград д-р Атанас 

Камбитов, председателят на Общински съвет Радослав Тасков, 

командирът на военното формирование подполковник Иван 

Иванов, войници и сержанти, общественици и десетки граждани 

на Благоевград. Ритуалът по освещаването на бойното знаме 

беше извършен от игумена на Роженския манастир Архимандрит 

Епифаний.  
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Военни окръжия 

Плевен 
 

Служителите на Военно 

окръжие - Плевен взеха 

участие в тържествения 

водосвет с освещаване на 

бойните знамена на военните 

формирования от гарнизон 

Плевен на 06.01.2017 г.  
 
 

Габрово 
На Празника Богоявление подп. Кристиян Гранджан – началник на Военно окръжие ІІ степен – 

Габрово участва в провеждане на военен ритуал „Водосвет на бойните знамена” заедно с 

командирите на военни формирования от гарнизон Велико Търново.  
 

Силистра 
Личният състав на военното окръжие присъства на празника Богоявление в гр. Силистра, а в 

следствие на ниските температури река Дунав в силистренския участък замръзна.  
 

Хасково 
На 6 януари 2017 г. в град Хасково тържествено бе отбелязан празника Богоявление. 

Военнослужещите от 

военно формирование 52740 

от състава на Втора 

механизирана бригада се 

построиха на площад 

Свобода за провеждането на 

ритуала Водосвет. Строя 

прие заместник-командирът 

на военно формирование 

52740 майор Пламен 

Кирилов. Командващ ритуала бе капитан Михаил Костадинов. На тържеството присъстваха 

Областният управител на Хасково Станислав Дечев, Кметът на община Хасково Добри Беливанов, 

депутатът Евгения Ангелова, командирът на УП „Корен” подполковник Валери Антонов, 

подполковник Славчо Колев – Началник на Военно окръжие II степен – Хасково, представители на 

военно-патриотичните организации в областта, граждани.  

Водосвет на бойните знамена на военните формирования от гарнизоните в страната 

През януари бе проведена работна среща на началника на Военно окръжие ІІ степен Габрово 

подполковник Кристиян Гранджан с кмета на община Дряново инж. Мирослав Семов. 

Връзки с органите на централната и местната власт  

Отразяване дейността на ЦВО, ВО и отдели “Столичен” и “София-област”  

Габрово – публикувана Обява по заповед МЗ № ОХ- 29/11.01.2017г. за набиране на войници и МЗ 

№ ОХ-1011/28.12.2016г. за прием на курсанти във висшите военни училища в регионален вестник 

„Росица” – гр. Севлиево. 



 

Централно военно окръжие, 1000 София, ул. “Георги Бенковски” № 12, тел. 02 922 38 30, web: http://www.comd.bg/                  4 

Военни окръжия 

На 17.01.2017г. подполковник Валери Христов - 

началник на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, 

взе участие в тържествата по случай 

отбелязването на 139-та годишнина от 

Освобождението на град Ямбол от османско 

владичество. Инициативата събра пред паметника, 

на мястото, където са били посрещнати руските 

войни от 23-ти Донски казашки полк, 

представители на местната власт, родолюбиви 

организации, военни и граждани.  

139-та годишнина от 

Освобождението на Хасково от 

Османско владичество бе 

почетена тържествено в 

областния град на 19 януари 2017 

г. Представително подразделение 

от военно формирование 52740, 

от състава на Втора 

механизирана бригада участва в 

ритуал по поднасяне на венци и 

цветя пред паметникa-морена, 

който е символ на 

Освобождението на града и се 

намира срещу църквата „Света 

Богородица”. Въпреки снега, 

имаше много хора дошли да 

почетат паметта на своите 

предци загинали за 

освобождението на родния град. 

Официалните лица бяха 

областният управител на Хасково 

г-н Станислав Дечев, 

кметът на община 

Хасково г-н Добри 

Беливанов, заместник-

командирът на военно 

формирование 52740 

майор Пламен 

Кирилов, а също така 

присъстваха 

представители на 

военно-патриотични 

организации, 

политически и обществени 

организации, ученици и 

граждани. Паметната плоча /

морена/ е посветена на 70-те 

обесени българи от Хасково 

през 1877 г. Паметният текст 

гласи: “През 1877 г. в този 

район са обесени 70 българи, 

свидни жертви за 

Освобождението на 

България от османско иго.” 

Имената остават 

неизписани, но е запазен 

споменът за загиналите 

хасковлии през лятото на 

1877 г., в трагичните дни на 

настъплението на Сюлейман 

паша към Стара Загора.  

На 7 (19) януари 1878 г. 

авангардът на генерал Гурко 

приближава Хасково откъм 

село Клокотница. В 11 часа 

командира на групата 

разузнавачи щабс-капитан 

Виламов докладва, че е 

превзел града. Щастливите 

българи се събират пред 

църквата “Св. Богородица”, 

която с камбанен звън 

известява за голямото 

събитие. Народът, воден от 

свещеници с икони и 

хоругви, излиза извън града, 

за да посрещне с хляб и сол 

приближаващата дивизия на 

ген. Гурко. Паметната плоча 

се превръща през годините в 

място на почит към 

загиналите за 

Освобождението на 

Хасково.  

Регионални празници  

Честване на 139 години от Освобождението на град Хасково 

Честване на 139 години от Освобождението на град Ямбол 
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Военни окръжия 

Във връзка с тържествата по случай 

139-та годишнина от 

Освобождението на град Разград 

майор Красимир Маринов, старши 

експерти в офисите за водене на 

военен отчет в общини Разград, 

Самуил и Лозница и цивилният 

служител Красимир Малчев 

участваха в полагане на венци пред 

паметника-костница на 

освободителите на града. 

Пазарджик  
В изпълнение на подписаното споразумение със Съюза на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва област Пазарджик, 

като представители на Военно окръжие ІІ степен-Пазарджик, 

двама цивилни служители, взеха участие в проведената на 

28.01.2017 г. отчетно-изборна конференция на общинската 

организация на съюза в гр. Пазарджик. 

Взаимодействие с организациите в областта на сигурността и отбраната  

Регионални празници  

Честване на 139 години от Освобождението на град Разград 

Взаимодействие с военните формирования  

Благоевград 

На 10 януари тържествено бе открита подготовката за 

новата 2017 на Военно формирование 26400. Под 

съпровода на военния духов оркестър на Сухопътните 

войски, командирът на Военно формирование 26 400 

подполковник Иван Иванов даде начало с приветствие към 

присъстващите. 
 

Шумен 

На 23.01. Военно окръжие II степен-Шумен, съвместно със служители от структурите по личен 

състав на всички военни формирования от гарнизон Шумен и бивши служители на окръжието, 

отпразнува деня на органите по мобилизация. На тържеството присъстваха и командирите на в. ф 

24350-Кочово, в.ф. 22720-Смядово и в.ф. 29910-Р. Димитриево.  

Ловеч  
На 21.01.2017 г. във Военен клуб – Ловеч се проведе 9-та Отчетно-изборна  областна конференция 

на СОСЗР , на която присъстваха делегати от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва 

от Ловеч,Троян и Тетевен. Председателят подполковник/з/ Валентин Андреев, отчете успешната 

работа за организационното укрепване на СОСЗР и издигане авторитета на организацията. В 

отчетния доклад и изказванията на делегатите беше подчертано доброто взаимодействие с 

Военното окръжие и с с военните  клубове в Ловеч и Троян. Беше избран Областен съвет и УС с 

председател бригаден генерал/з/ Христо Тихинов, зам. председател майор/з/ Николай Василев. 
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Военни окръжия 

Честване на органите по мобилизация  

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ НА ОФИЦЕРИТЕ 

ОТ  РЕЗЕРВА И ЗАПАСА „КЛУБ 199” 

 

Уважаеми колеги, 

членове и симпатизанти на  „КЛУБ 199”, 

На 23 януари 1890 година с Указ № 9 на княз Фердинанд структурно се създава Генерален 

щаб на Българската армия в състав от четири отделения, едно от които е „Мобилизационно”.  

С това се поставя началото на мобилизационните структури в армията, важен и незаменим 

елемент на всяка армия по света.  

В последствие отделението се трансформира в отдел, който планира подготовката на 

запасните, ръководи процесите на окомплектоването на военните формирования и реда за 

провеждането на мобилизационни мероприятия от войските.  

Разформироването на Генералния щаб на Българската армия прекъсна този процес на 

работа.  

Днес Българската армия е малка по щат, със значителен некомплект от личен състав, 

българското население е без военна подготовка, а военновременните формирования не провеждат  

мобилизационна подготовка. 

Сдружение на офицерите от резерва и запаса „КЛБ 199” бе учредено от група офицери през 

2011 г. с основна задача да подпомага Министерството на отбраната, военните окръжия и 

мобилизационните структури на армията по изготвяне на нормативните документи касаещи 

подготовката на запасните, окомплектоването на военните формирования със запасни и 

провеждане на мобилизацията. 

През изминалите години Сдружението на офицерите от резерва и запаса „КЛБ 199” утвърди 

името си, като делова и полезна неправителствена организация и бе прието за равноправен член на 

Обществения съвет по въпросите на отбраната/ОСВО/ и Конфедерацията на обществените 

организации от сигурността и отбраната /КООСО/.  

През 2016 година наши членове участваха в три работни срещи в Централно военно 

окръжие по планиране подготовката на запасни за нуждите на резерва, участвахме в конференция, 

организирана от КООСО за промените в закона за резерва на въоръжените сили и предложихме на 

Министерството на отбраната наши текстове. Активно бе участието ни в изготвената от КООСО 

„Визия за възстановяване на способностите и развитие на отбраната и въоръжените сили” 

Ние считаме себе си за наследници на поколения офицери допринесли за развитие на 

мобилизационната система на въоръжените сили на България.  

По тази причина учредителите на „КЛУБ 199” приеха за свой професионален празник 

датата 23 януари–датата на издаване на Указ №9 /23.01.1980 г. на княз Фердинанд. 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Днес ние честваме 127 години от създаването на мобилизационните структури в 

Българската армия и 6 /шест/ години от учредяването на „КЛУБ 199”. 

Нашето мото „Моята най-добре използвана минута е тази, която сме инвестирали в хората”  

ни дава увереност и надежда, че правим нещо полезно за Българската армия. 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ! 

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ! 

23.01.2017 г.                       Председател на УС на „КЛУБ 199” 

гр. София                            о.з. полковник Ц. ЦАНКОВ 
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Военни окръжия 

Осъществяване на прехода на освободените от военна служба към професионална 

реализация и живот в гражданското общество   

Бургас  

През месец януари беше изготвен и съгласуван График за провеждане на групови информационни 

беседи за правата, условията и реда за участие в дейностите по адаптация при освобождаване от 

военна служба, с военнослужещите от военните формирования в зоната на отговорност на Военно  

окръжие ІІ степен-Бургас през месеците февруари и март 2017 г. Беше изготвен и План за 

провеждане на Семинар на началника на военното окръжие с координаторите от военните 

формирования в зоната за отговорност на  Военно окръжие II степен – Бургас на 01.02.2017 г. 

През януари се проведе среща с ръководството от териториалното поделение на Агенцията по 

заетостта – Бургас. Бяха поканени представители на Кариерен център към Агенцията по заетостта - 

Бургас, да направят презентация по време на Семинара с координаторите от военните 

формирования в зоната за отговорност на  Военно окръжие II степен – Бургас. 

Ежеседмично през месеца във Военно окръжие ІІ степен – Бургас се получаваше информация на e-

mail от „Регионална служба по заетостта” – Бургас за свободните работни места в града и областта. 

На специално табло в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас бяха поставени данни и 

информация за свободните работни места, както и информационни материали за различни  

национални, регионални и европейски програми по заетостта. 

Ловеч 

На 24 януари 2017 г. консултантът по социална адаптация от ВО-Ловеч присъства на среща с 

работодатели от „Тракия икономическа зона”. Срещата бе първата от стратегическата инициатива 

„Информационни дни на кариерата” с организатор – JobTiger. 

Представители на Сенсата Технолоджис България, Кауфланд България, 

Либхер Хаусгерете-Марица,Биомашиностроене и АББ България 

презентираха свободни работни места – условията и реда за 

кандидатстване, кратка история и съвременна визия на предприятията. 

След представянето всеки от присъстващите можеше да се срещне с 

работодателите за конкретни въпроси. Консултантът по социална 

адаптация установи контакт с всички работодатели, като представи 

дейността по социална адаптация на военните окръжия и получи 

телефони и e-mail на специалистите по човешки ресурси за последващи контакти.  

Подготовка на учениците от 9 и 10 клас за отбраната на страната   

Бургас – През месец януари занятията с учениците от средните 

училища се осъществиха съгласно графика за провеждане на 

Подготовка на учениците от 9 и 10 клас за отбраната на 

страната за първия учебен срок. 

Проведено беше и  комплексно занятие с учениците от ГПНЕ 

„Гьоте” в сградата на Военен клуб Бургас. Занятието беше 

организирано и осъществено от служителите на Военно  

окръжие ІІ степен-Бургас и военнослужещи от в.ф. 22480 –

Атия. Учениците се запознаха с устройството и ТТД на  

образци леко стрелково оръжие, помощни средства и средства 

за индивидуална защита, както и с основните дейности по 

подготовката на населението по отбраната на страната. В хода на занятието на учениците и техните 

ръководители беше показан филм отразяващ дейността на българската армия, военното 

образование и  спецификата на военната професия. 

Плевен – Успешно приключиха занятията с учениците от 9 и 10 класове съгласно графика за 1-ви 

учебен срок. Няма непроведени занятия. Бяха проведени две комплексни занятия в „Ден на 

отворени врати” на военните формирования от гарнизон Плевен и 
Продължава на стр. 8 
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Набиране на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв  

Ямбол – От 30.01.2017 г. започна набиране на кандити за курсанти и 

привличане на кандидати за военна служба в Сухопътни войски 

съгласно  заповед на министъра на отбраната №ОХ-29/11.01.2017г. 

Старши експерта от Военното окръжие ежедневно се среща с 

кандидати и разяснява реда за кандидатстване и подаване на 

документите. 
 

Плевен – Създадена е необходимата организация по набиране на 

кандидати за обучение във ВВУЗ и за военна служба. Обявите за реда, 

условията и сроковете за изпълнение на мероприятията са публикувани в сайтовете на общините в 

зоната на отговорност на ВО-Плевен. 

Кюстендил – На 27.01.2017 г. цивилен служител  Елена Димитрова - старши експерт в сектор 

“ВОКНА” взе участие в среща с представители на НВУ “Васил Левски” гр. Велико Търново по 

повод кандидат-студентската и кандидат-курсантската кампания по набирането на кандидати за 

2017/2018 година.  

Силистра – Личният състав на Военното окръжие провежда рекламно-информационна кампания 

по набиране на кандидати за военна служба, начална и/или специална подготовка сред българските 

граждани без военна подготовка и за ранен прием на кандидат-курсанти за ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров” и НВУ „Васил Левски”. Информацията за съответните конкурси се публикува 

своевременно на информационните табла на военното окръжие и офисите за водене на военен 

отчет в общините, сайтовете на общините на територията на областта и електронното 

информационно табло на община Силистра. 

Габрово – изготвена е обява по заповед МЗ № ОХ- 29/11.01.2017г. за 486 вакантни длъжности за 

Сухопътни войски и МЗ № ОХ-1011/28.12.2016г. за прием на курсанти във висшите военни 

училища. Същата е предоставена и публикувана в сайтовете на четирите общини от област 

Габрово. 

Бургас – обявата за набиране на кандидати за военна служба е поставена на видно място в сградата 

на военното окръжие, както и е изпратена в бюрата по труда, 

Регионална служба „Военна полиция”. Изготвен е графика за занятията за 2-ри учебен срок.  

Габрово – през месец януари, съгласно план-графика на Военно окръжие ІІ степен – Габрово за 

осигуряване подготовката на учениците от средните училища за първия срок за учебната 2016/2017 

г. са проведени общо 9 броя часове с девети и десети клас, от които Тема 3 - 1 бр. часове, Тема 4 - 3 

бр. часове и Тема 5 - 5 бр. часове. 

Ямбол – На 16.01.2017г. се проведе занятие с учениците от от 9-ти  и  

10-ти клас на ПТГ „Иван Райнов” – гр. Ямбол. Занятиято се проведе 

традиционно в Музея на бойната слава в града. Голяма 

любознателност учениците проявяват към военната техника, 

въоръжението и историята на Въоръжените сили представени им от 

военнослужещи от военното окръжие и от гарнизон Ямбол, 

музейните служители и цивилни служители. 
 

 

Шумен – Военно окръжие II степен-Шумен предостави фотоизложбата „1916: Победи и 

изпитания“, посветена на 100-годишнината от Първата световна война и на средното училище 

„Васил Левски”-Шумен. Във фотосите е отразен бойният път на 4-та пехотна преславска дивизия с 

командир генерал-майор Пантелей Киселов и приноса на шуменци за овладяването на 

Тутраканската крепост. 

Силистра –  През месец януари приключиха занятията с учениците от IX и X клас по подготовка 

за отбраната на страната за първия учебен срок на учебната 2016/2017 година в Силистренска 

област. Подготовката на учениците се проведе в 16 средни училища, в 56 паралелки (9 клас – 26 

паралелки и 10 клас – 30 паралелки) от седем ръководители от състава на окръжието.  

Продължава от стр. 7 

Продължава на стр. 9 
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Военни окръжия 
Продължава от стр. 8 

Наградени военнослужещи и цивилни служители  

Кюстендил – На 23.01.2017 г. със заповед на началника на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил  

бяха наградени  военнослужещите и цивилни служители с предметна награда DVD  и CD диск с 

обложка “Откриване на Военно окръжие ІІ- степен Кюстендил” за постигнати резултати при 

изпълнение на служебните задължения през 2016г., проявени висок професионализъм, усърдие, 

инициативност и отговорност при изграждането и утвърждаването на окръжието.  
 

Ловеч – За  активна дейност и принос в популяризиране на военно – 

патриотичното възпитание с Грамота на СОСЗР бяха наградени зам. 

областния управител Георги Терзийски, началникът на в.ф.24430–Троян 

и началник на гарнизон Ловеч полковник Лъчезар Марковски, 

началникът на в.ф.24480 – Ловеч подполковник Теодоси Томанов, 

началникът на сектор „ВОКНА” във Военно окръжие ІІ степен  - Ловеч 

майор Красимир Костов.  

Обучения и стажове 

Кюстендил - От 9-ти до 27-ми януари 2017 г. цивилен служител Анна 

Митова – старши експерт в ръководството на окръжието завърши 

успешно курс за специализация „Управление на личния състав във 

военни формирования“ и допълнително обучение за  “Работа с 

автоматизирана система за управление на човешките резурси – Рожен, 

Витоша”  във Военна академия “Георги С. Раковски”.  

военен клуб-Бургас и офисите за военен отчет в общините. Публикувана е в медии и е излъчена по 

регионална кабелна телевизия. 

Шумен – На 30.01.2017 г. служители от скръжието взеха 

участие в Информационен ден за младежи до 29 години по 

Проект „Повишаване на информираността сред младежите 

относно Гаранцията за младежта в България“, организиран от 

Министерството на труда и социалната политика и 

финансиран по Програмата на ЕС за заетост и социални 

иновации 2014-2020 г. Ст. лейт. Ивко Асенов – младши 

експерт в сектор „ВОКНА“ и Радостина Тодорова – 

технически изпълнител в офис за водене на военен отчет към 

община Шумен запознаха младежите с възможностите за постъпване на военна служба и 

кандидатстване по текущия конкурс за военните формирования от Сухопътни войски. За 

възможностите за обучение във висшите военни учебни заведения, Военно окръжие II степен-

Шумен  си партнира съвместно с представители на Факултет „Артилерия ПВО и КИС“ към НВУ 

„Васил Левски“. Хип-хоп изпълнителят Вензи (VenZy) също се включи в информационната 

кампания за набиране на кандидати за военна служба. 

Пазарджик – в изпъпнение на МЗ ОХ-29 от 11.01.2017 г. и заповед РД-80 от 30.01.2017 г. на 

началника на ЦВО е изготвена заповед на началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик, 

план за рекламно-информационна деиност. Обявата на командира на сухопътни войски е поставена 

на видно място в окръжието. Всички заповеди и обявата са изпратени до офисите за водене на 

военен отчет. Обявата е разпространена  в регионалните електронни медии. 

Важни нормативни промени  

ЗАКОН ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - в сила от 10.06.2012 г, 

изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г.  

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - в сила от 12.05.2009 

г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г.  


