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Електронно издание на Централно военно окръжие Брой 5 /  2017 г.

■

Ц ентрално военно окръжие

На 29 май Началникът на Централно военно окръжие полковник Георги Петков бе на работно 
посещение при кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, на която представи новия 
началник на отдел „Столичен” в Централно военно окръжие полковник Павлин Велков. Срещата 
имаше конструктивен характер и бяха обсъдени въпроси, свързани с подготовката на българските 
граждани за отбраната на страната. Получено бе уверението на кмета г-жа Фандъкова за пълно 
съдействие по всички въпроси, свързани с дейностите по мобилизацията, както и по всички 
допълнителни въпроси, относно взаимодействието между Централно военно окръжие и Столичната 
община.

На 24 май в Централния военен клуб в тържествена обстановка се отчете дейността на Централно 
военно окръжие, военните окръжия и отдели „Столичен” и „София-област” във връзка с 
провеждане обучението на учениците от 9 и 10 класове на средните училища по отбраната на 
страната, като бяха наградени със заповед на министъра на отбраната №°КН71/22.05.2017 г. 
военнослужещи и служители от структурите на Централно военно окръжие и военните 
формирования. Със заповед №РД 235/22.05.2017 г. на началника на Централно военно окръжие 
бяха наградени по същия повод експерти от отдели „Столичен” и „София-област”. Слово за святото 
дело на братята Кирил и Методий изнесе началникът на Централно военно окръжие полковник 
Георги Петков като подчерта голямото възпитателно значение на провежданото обучение на 
българските граждани за отбраната на страната и будителската роля на техните обучители.

Показни занятия

На 30 май 2017 г. в град Бургас се проведе показно занятие. Гости на занятието бяха началникът на 
отдел „ПАВОКА” в ЦВО и главния експерт от отдела, началник сектор „Логистика” в ЦВО и 
началниците на военни окръжия Варна, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали и 
началниците на сектор „ВОКНА” от военните окръжия.

От Дунава при село Пожарево до Керчан баир край Попово... оттам започна и тук 
завърши 32-я поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”, превърнал се в 
традиция по земите на Североизточна България...
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Национални и регионални празници

Ловеч
На 11 май град Ловеч чества своя официален празник. От много | 
години през месец май в Ловеч се честват „Люлякови тържества”.
Мелодията на химна „Върви, народе възродени...”, посветен на 
празника на славянската писменост, е написан в гр. Ловеч. Тези са I 
причините през 1992 година местната общественост да избере датата 
11 май (по стар стил-денят на Славянската писменост и Светите братя I

Кирил и Методий) -  за официален 
празник на град Ловеч.
И тази година празникът беше цветен и 
вдъхновяващ! Личният състав на Военно 
окръжие II степен-Ловеч се включи в 
тържествата на града, като подполковник
Борислав Иванчев получи лична покана за участие от кмета на града- 

i госпожа Корнелия Маринова. Началото на празника бе поставено с 
| Божествена света литургия и молебен за благоденствие в новооткрития 
катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий”. Пред храма тържествено 
бе вдигнато знамето на града. Присъстваха много официални гости, 
включително делегации от побратимени градове.

Силистра
По повод 24"™ май -  Ден на българската просвета и култура и 
за високи постигнати резултати и принос при подготовката и 
провеждане на обучение на учениците от девети и десети
класове на средните училища, свързана с отбраната на |
страната министъра на отбраната награди с предметна
награда „Бинокъл Б 8x30” цивилен служител Владимир
Димитров Добрев -  старши експерт в сектор „ВОКНА”.
Наградата беше връчена лично от началника на Централно | 
военно окръжие -  полковник Георги Петков.

Шумен
На 2 май ръководството на j 

; ВО-Шумен взе участие в 
тържествата по случай 1100 . 
години от Успението на Свети |
Цар Борис I Михаил,
проведени в гр. Плиска.
Организатор на проявата бяха I 

Милена Недева -  кмет на община Каспичан и Тонка Начева -  кмет на гр. Плиска. Цветя на 
паметника на Цар Борис I, разположен в Дворът на кирилицата, поднесе ефр. 2-ри клас Росен 
Райнов. На тържествата присъстваха кметове и областни управители от Североизточна България. 
На 9 май служители от ВО-Шумен се поклониха пред 
паметника на загиналите във войните шуменци. Ритуалът по I 
повод Деня на Европа и 72 години от капитулацията на |
Германия във Втората световна война, беше организиран от 
община Шумен и командването на гарнизона. Седемте 
ветерани от войната, жители на гр. Шумен и гр. Смядово, 
бяха почетени от полк. Емил Симеонов -  началник на 
гарнизона, подп. Георги Георгиев -  началник на военно I
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окръжие, Валентин Александров -  областен управител и Любомир Христов -  кмет на общината. 
Окръжието осигури превозването им за мероприятията през целия ден.

На 11 май по повод Деня на Шумен подп. Георги Георгиев - 
началник на ВО-Шумен участва в тържественото издигане на 
знамената на ЕС, Република България и града. Тържеството се 
проведе пред сградата на общинска администрация. Ритуалът 
се проведе в присъствие на областното и общинско 
ръководство, депутати от 44-то Народно събрание, духовните 
водачи на двете основни религии в града. Гости на празника 
бяха представители на градове от Румъния, Унгария и 
Молдова.

Непосредствено преди 1 юни за децата на служителите от ВО-Шумен беше организиран празник в 
двора на окръжието. Децата играха, рисуваха с тебешир, участваха в занимателна викторина и 
спортни игри. За малчуганите бяха осигурена голяма торта и много балони. Веселието бе 
съпроводено и с детски лудории - влизане във фонтана и ловене на водната костенурка.
Габрово
Безсмъртният подвиг на героите от Априлското въстание оживя в 
зрелищна възстановка на сраженията от бунтовната пролет на 
1876 г., под буките на гордия Балкан в местността Боаза, край с.
Кръвеник, община Севлиево. Стотици потомци на безстрашните 
патриоти от Април 1876-а се събраха да почетат паметта на 
загиналите за свободата на Майка България по време на 
сраженията в местността, преди цели 141 години.
Основният организатор на възстановката бе Регионалният клон на 
„34-ти пехотен троянски полк Априлци -  Троян”.
На събитието присъстваха народни представители, председателят 
на ОбС -  Севлиево, зам. кмета на община Севлиево -  инж. Красимира Йорданова, кметове на 
кметства в общината, ученици и граждани. Цветя бяха поднесени от Николай Мерджанов -  старши 
експерт в офиса за военен отчет в община Севлиево, чийто син, участник в детския танцов 
ансамбъл „Развитие” при НЧ „Развитие -1870” се включи в пресъздаването на героичните и 
трагични дни от пролетта на 1876-а.

Пазарджик
По случай 6-ти май -  Ден на храбростта и празник на Българската 
армия и отбелязване 131-та годишнина от създаването на Татар- 
Пазарджишко военно окръжие, личният състав на Военно окръжие II 
степен-Пазарджик, съвместно с областната организация на Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва -  Пазарджик, под 
патронажа на областния управител на Областна администрация -  
Пазарджик, със съдействието на Центъра за специализирана 
професионална подготовка към Академията на МВР, база Пазарджик 
проведе VI-ти областен турнир по военно-приложни дисциплини с 

ученици от 10-тите класове на средните училища на територията на 
областта.
В турнира, проведен в периода 29-31 май, участие взеха 16 отбора в 
състезания по: 600 м. бягане мъже /300 м. бягане жени/, хвърляне на 
граната в цел и стрелба с въздушна пушка. Всички средношколци 
се представиха на много добро ниво, като показаха отговорност и 
предварителна подготовка. В деня на всяко от състезанията всички 
ученици и техните ръководители получиха грамоти за участие от 
Областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва „ген. полк. Кимон Георгиев“ - Пазарджик.
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Кюстендил
На 11 май в село Църварица пред паметника бе почетена 
паметта на загинали във войните 1912 -  1918 г. и се проведе 
среща - събор по повод честването на 100 -  годишнината от 
Първата световна война. Официални гости на тържеството бяха 
ген. л-т Стоян Топалов, ген. Златан Стойков /роден в 
Църварица/, ген. л-т Иван Цеков, ген. л-т Люцкан Люцканов, 
ген. Стефан Стефанов, подполковник Никола Бекяров , г-н 
Димитър Стаменков кмет на селото, оркестъра на Сухопътни 
войски и много други. Поднесоха се венци и цветя на 
войнишкия паметник и се изказаха много благодарствени слова 
за загиналите знайни и незнайни войни.

Добрич
По случай Деня на храбростта и празник на българската армия, 
във Военно окръжие II степен -  Добрич беше дооборудвано и 
обособено място за колекцията от военно-исторически 
експонати и историческа литература, касаеща близкото минало 
на областта. Със своята разнообразност и подреденост, 
експозицията привлича вниманието на всички посетители в 
района на окръжието.

Силистра
Съвместно с община Силистра личният състав на Военно 
окръжие II степен - Силистра участва в тържественото 
отбелязване на 6-ти май - Ден на храбростта и Празник на 
Българската армия пред мемориала „Военни гробища” на 
загиналите в Първата световна война в Силистра. В памет на 
всички загинали войни бе отслужена заупокойна панихида.

Ямбол
Ямбол отпразнува Гергьовден с войскови марш и литийно 
шествие с икона на Свети Георги Победоносец. В 
честването се включиха стотици ямболии, представителна 
част на военни формирования от Ямболския гарнизон, 
подполковник Валери Христов -  началник на Военно 
окръжие II степен - Ямбол, патриотични организации и 
официални лица. Празникът започна с отслужване на 
Света литургия и поклонение пред иконата на Свети 
Георги Победоносец, която бе тържествено посрещната в 
едноименния храм. След това тръгна литийно шествие по 
улиците на града, последвано от тържествен ритуал по 
издигане на националния флаг пред сградата на община Ямбол.

Ямбол отбеляза 9-ти май с възстановка на боеве от Мурската операция от 1945 г.
Тържественият ритуал посветен на 9-ти май - Деня на победата и Ден на Европа започна със слово 
на кмета на град Ямбол Георги Славов, като по време на тържеството беше отдадена почит на 
загиналите във войните с поднасяне на венци пред паметника на Георги Дражев и на загиналите 
през войните ямболци в което взе участие и подполковник Валери Христов -  началник на Военно 
окръжие II степен -  Ямбол. Щурм на укрепен район и пресъздаване на боеве в градски условия
при настъплението на 29-и пехотен Ямболски полк в гр. Валпово, Хърватия -  част от Мурската
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операция, следваща Дравската епопея от края на Втората 
световна война, беше ацентът тази година във възстановките, 
организирани от ямболския Музей на бойната слава по повод 
двойния празник. Във възстановката бяха използвани 
немските танкови машини от колекцията на музея. В 
драматичните събития от 1945 г. ни пренесоха участниците от 
клубовете „Традиция“ - град Ямбол и град Нова Загора, както 
и представителни групи от личния състав на военни 
формирования 54100 и 52590.

Благоевград
145 години от рождението и 100-годишнината от героичната смърт на полковник Борис Дрангов 
бяха почетени с тържествени мероприятия на 26 май година на територията на община Петрич. 
Честванията започнаха с ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност пред военен 
паметник „Дрангова чешма” и пред бюст-паметника на полковник Борис Дрангов в село Дрангово. 
В 10 часа в черквата на селото Неврокопският митрополит Серафим отслужи сутрешна Света 
литургия. Официални слова произнесоха кметът на община Петрич Димитър Бръчков и 
вицепрезидентът Илияна Йотова. Бяха положени цветя и венци на паметника.
В салона на читалище „Братя Миладинови -  1914” се проведе научна конференция на тема 
„Полковник Борис Дрангов -  един век по пътя на величието”. На форума се състоя премиерата на 
книгата „Борис Дрангов и скопската школа” с автор Красимир Узунов. И в смъртта си полковник 
Борис Дрангов остава непобеден. Това каза генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военна 
академия „Георги С.Раковски” по време на научната конференция. В 19 часа беше открита и 
фотодокументална изложба със снимки от албума на семейство Дрангови. Кулминацията бе 
тържествената проверка-заря, която се проведе на централния площад в гр. Петрич с участието на 
военнослужещи от военно формирование 26400 и Представителният духов оркестър на 
Сухопътните войски. Командващ зарята бе заместник командирът на формированието майор 
Кирил Спаневиков. Сред официалните гости, които уважиха ритуала, бяха председателят на 44 -то 
Народно събрание Димитър Главчев, вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, 
вицепремиерът Валери Симеонов, председателят на комисията по отбрана в Народното събрание 
генерал о.з. Константин Попов, Началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Бочев, 
главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, командирът на Сухопътните вийски 
генерал-лейтенант Андрей Боцев, главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, 
командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, началникът на Военна 
академия „Г.С.Раковски” генерал-майор Груди Ангелов, командирът на 68-ма бригада „Специални 
сили” бригаден генерал Явор Матеев, командирът на военно формирование 26400 Благоевград 
подполковник Иван Иванов, народни представители от 44-то Народно събрание, представители на 
местната власт, представител на Военно окръжие II степен Благоевград -  ст.експерт в офиса за 
водене на военен отчет община Петрич цивилен служител Валери Иванов, представители и на 
всички военнопатриотични съюзи, граждани, общественици, ветерани.

Каталог на курсове по начална и специална военна подготовка за 2017 година
Ловеч
Военното окръжие проведе две работни срещи с директора на Технически колеж-Ловеч. На 16 
май, в аулата на колежа пред студентите бе проведена презентация на новия Каталог на курсове по 
начална и специална военна подготовка за 2017 г. и бяха предоставени брошури с информация за 
военната служба, службата в доброволния резерв и курсовете по начална военна подготовка, 
издадени от Централно военно окръжие. За проведената презентация бе подписан протокол от 
директора на ТК-Ловеч- доцент Пенчо Пенчев и началника на Военно окръжие II степен-Ловеч- 
подполковник Борислав Иванчев.
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Трудови борси

Ловеч
На 17 май в залата на Дом “Преслав” се проведе трудова борса, 
организирана от Дирекция “Бюро по труда”-гр.Ловеч. Борсата бе 
открита от началник отдел “Посреднически услуги”-Станислав 
Стоянов. По време на трудовата борса консултантът по социална 
адаптация от Военно окръжие II степен-Ловеч представи дейностите 
на окръжието по безпроблемното вписване на освободените 
военнослужещи в трудовия пазар, като пред работодателите бе 
поставен акцента върху качествата и достойнствата, формирани по 
време на военна служба. Интерес предизивика сред търсещите 
работа възможността за професионална реализация като 
военнослужещи, както и информацията за курсовете по начална 
военна подготовка. На трудовата борса участваха 19 работодатели и 
бяха обявени 90 работни места.

Отдел “Столичен”
На 18 майм-р Дилян Петров - старши експерт в отдел 
„Столичен”, младши експерт Павлина Даскалова от отдел 
„Столичен”, и главен специалист Малина Александрова 
Тодорова в офис за водене на военен отчет в район 
„Младост” от отдел „Столичен” на Централно военно 
окръжие взеха участие в специализирана трудова борса 
организирана от Дирекция Бюро по труда - „Младост”. М-р 
Дилян Петров и младши експерт Павлина Даскалова 

представиха възможността за кандидатстване по актуалните обяви за набиране на кандидати за 
военна служба в страната, за служба в доброволния резерв, обучение във ВВУ и възможността за 
обучение по начална военна подготовка по чл. 59 от ЗОВС на РБ. На проявилите интерес бяха 
дадени допълнителни разяснения и информационни материали.
Хасково
На 17.05.2017 г., в град Харманли беше проведена специализирана трудова борса за младежи, 
организирана от „Регионална служба по заетостта” -  град Хасково. Представител от военно 
окръжие II степен -  Хасково беше старши експерта в офис за водене на военен отчет в община 
Харманли цивилен служител Георги Колев. На трудовата борса присъстваха представители от 4-ри 
фирми и бяха обявени общо 352 работни места.
Пазарджик
Дирекция „Бюро по труда“ - град Пазарджик организира на 17 май Трудова борса по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ за младежи до 29 години. В работата на трудовата 
борса участваха като представители на военно окръжие II степен -  Пазарджик цивилен служител 
Христо Христосков -  старши експерт в офиса за водене на военен отчет в община Пазарджик и 
главен специалист във военното окръжие Георги Мечкаров. Присъстващите бяха запознати с 
предимствата на военната служба, обявите за набиране на кандидати, необходимостта от създаване 
на доброволен резерв на Българската армия и организирането на курсове за начална и/или 
специална военна подготовка на гражданите. В индивидуалните беседи всеки от желаещите беше 
запознат с особеностите и привилегиите, с които се ползват военно-служещите и резервистите, 
сключили договори за военна служба и доброволен резерв, участието в мисии и привилегиите на 
семействата им. Особено внимание беше обърнато на мероприятията, които се провеждат по 
организиране на военната подготовка на бългаските граждани. Трудовата борса беше посетена от 
80 лица, търсещи работа, предимно безработни от общината. От присъстващите интерес към 
военната служба проявиха 8 момчета. Ц. сл-л Христо Христосков даде интервю за в. 
„Пазарджишка Марица“.
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Връзки с военните формирования от Българската армия

Бургас
По традиция 6-ти май -  Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия, в 
Бургас бе отбелязан с тържествени ритуали по полагане на венци и цветя при 
паметника на 24-ти пехотен черноморски полк и водосвет за здраве и 
благоденствие на българската армия пред храм „Св. св. Кирил и Методий“. В
тържествата взеха участие и военнослужещите от Военно окръжие - Бургас.

Кюстендил
На 31.05.2017г. началникът на Военно окръжие -  Кюстендил подполковник 

Никола Бекяров присъства на мобилизационна тренировка на РД ”Гранична полиция” гр. 
Кюстендил.
Благоевград
На 26 май 2017 година във военно формирование 26400 Благоевград, се проведе тържествен 
ритуал по полагане на клетва от новоназначените военнослужещи. 28 новоназначени 
военнослужещи дадоха тържествен обет за вярност към народ и Родина в присъствието на своите 
приятели, близки, роднини и официални гости, сред които Областният управител на Благоевград 
Бисер Михайлов и директорът на РД „ПБЗН” комисар Георги Пармаков. На един от най-значимите 
военни ритуали, а именно полагането на военна клетва присъстваха майор Пламен Велев -
началник на сектор „ВОКНА” във Военно окръжие II степен Благоевград, цивилни служители -
ст.експерт Гергана Плякова, ст.експерт Мирослав Митев и ст.експерт Михаил Димитров. Денят 
беше обявен и за ден на "Отворени врати” във военното формирование. Специално за Деня на 
отворените врати, на големия плац във военното формирование бе организиран показ на 
въоръжение и бойна техника.

Връзки с органите на централната и местната власт

Бургас
Началникът на Военно окръжие -  Бургас -  подполковник Данчо 
Мешлинков проведе среща със заместник кмета на общината господин 
Илия Джингов. На срещата бяха обсъдени съвместните дейностите на 
офиса за водене на военен отчет и общинската администрация през 
настоящият месец и предстоящи такива през месец юни. В края на 
срещата подполковник Мешлинков благодари на господин Джингов за 
разбирането и отличното взаимодействие и в знак на признателност му 
връчи значка със знака на ВО -  Бургас 

На 22 май по покана на заместник-областния управител на област Бургас 
господин Владимир Крумов и подполковник Данчо Мешлинков проведоха 
работна среща. На срещата бе обсъден въпроса за възможността за 
определяне и наемане на длъжностно лице (бивш военнослужещ или 
служител от МВР) за работа към областната управа. Подполковник 
Мешлинков благодари на господин Крумов за взаимодействието.

На 26 май, подполковник Данчо Мешлинков 
проведе работна среща с кмета на Община Малко
Търново господин Илиян Янчев. На срещата се обсъди мястото на офиса 
за водене на военен отчет в общината и осигуряването му. В края на 
срещата подполковник Мешлинков благодари на господин Янчев за 
доброто отношение на местното управление към дейността на военното 
окръжие и отличното взаимодействие.
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Военно патриотично възпитание

От Дунава при село Пожарево до Керчан баир край Попово...
оттам започна и тук завърши 32-я поход „По стъпките на 
четата на Таньо войвода”, превърнал се в традиция по земите 
на Североизточна България.
Ето, че и тази година, в последните горещи майски дни и в 
първите на юни, туристи, ученици, потомци на войводата и 
четниците за пореден път обърнаха зорък поглед към 
българската история и националните ни герои. Напомниха на 
обществото за силния български дух и воля, чест и 
достойнство. Човешки качества, чието отражение и до ден 
днешен виждаме във военната професия, благодарение на
офицери като началника на Военно окръжие -  Търговище. Подполковник Борислав Калчовски за 
десета година се включва в нелеката организация на похода и регионалния преглед на маршовата и 
патриотична песен с едничката идея -  да предаде знания и опит на младото поколение и макар и

за кратко да съпреживее исторически случки.
Още двама офицери -  официални гости на 12-я Преглед на 
маршовата и патриотична песен в гр. Попово - полковник 

I Георги Петков, началник на Централно военно окръжие и 
заместник-декана на факултета „Артилерия, ПВО и КИС” на 
Националния военен университет „Васил Левски” в Шумен, 
полковник Красимир Калев, станаха съпричастни към 
дългогодишната инициатива на Културно-просветно дружество 
,Родно Лудогорие”. Посрещнаха четниците от похода и станаха 
свидетили на целогодишната подготовка на децата от детската 
градина до осми клас за участие в прегледа на маршовата и 

патриотична песен. Връчиха грамоти и плакети и също споделиха своя опит пред децата, 
възхищавайки се на техния ентусиазъм и патриотизъм.
Участие в официалната церемония по посрещане на четниците

взеха също майор Любомир 
! Колев -началник на сектор 
във Военно окръжие 
Търговище и майор!
Красимир Маринов 
временно изпълняващ j
длъжността началник на 

; Военно окръжие -  Разград.
Тази година инициативата
на Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие” протече 
под патронажа на президента на Република България Румен 

Радев с подкрепата на музеите и общините на Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово и 
Министерство на образованието и науката.
Силистра
На 30.05.2017 г. личният състав на Военно окръжие II степен - Силистра взе участие в откриването 
на 32-ри поход „По пътя на четата на Таньо войвода” пред паметника на Таньо войвода в гр. 
Тутракан. Проявата се провежда под патронажа на президента Румен Радев.
В тържеството по покана на кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов и на организаторите 
на похода се включиха народните представители Пламен Манушев, Алтимир Адамов, Пламен 
Нунев и Александър Сабанов, областният управител на Силистра Ивелин Статев и колегата му от 
Разград Гюнай Хюсмен, консултантът на проявата проф. Христо Матанов, представители на
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военните окръжия в Силистра и Търговище, популярният певец 
Володя Стоянов и др.
Сливналията Таньо Стоянов - Таньо войвода, е привлечен към 
революционното движение от Васил Левски. През септември 1872 
г., заловен от турците, е изпратен на заточение доживот в 
Диарбекир. Бяга оттам, отива в румънския град Браила. Когато 
Гюргевският революционен комитет взима решение за въстание, е 
решено две чети да преминат в България - едната на Христо Ботев,

втората на Таньо Войвода. Двете

Околчица и Керчан баир.

чети минават Дунава и слизат в
един и същи ден на българския бряг - 200 души с Ботев при 
Козлодуй, 28 четници с Таньо Стоянов при с. Пожарево до 
Тутракан шест часа преди Ботевата чета. Единадесет дни върви 
четата през Делиормана, води три сражения с турците и на 27 
май 1876 г. е разбита, Таньо Войвода е убит в ръкопашен бой в 
местността Керчан баир при с. Априлово до днешно Попово. 
Главата му е отрязана и разнасяна из околните села по пазарите 
за сплашване на българското население. Двамата войводи 
загиват, за да осветят два върха от историята на България -

П оказни занятия и проверки

Бургас
На 11 май комисия назначена със заповед на началника на военното окръжие с председател майор 
Йордан Йорданов -  началник сектор „ВОКНА” извърши частична проверка в офиса за водене на 
военен отчет в Община Карнобат. За резултатите от проверката майор Йорданов изготви разбор, с 
който бяха запознати всички експерти в офисите за водене на военен отчет в общини по време на 
съвещанието на 31.05.2017 г.

Добрич
На 25.05.2017 г. комисия от окръжието извърши частична 
проверка на офиса за водене на военен отчет в община Тервел. В 
хода на проверката бе прегледана организацията и дейността по 
годишното и месечното планиране, отчитането на дейностите от 
старши експерта ц.сл. Михаил Генчев, воденето на военния 
отчет на гражданите и техниката на територията на общината, 
както и готовността за изпълнение на задачите по 
комплектуването на военните формирования и структури с 
ресурси от запаса.

Кюстендил
На 17 май се проведе показно занятие от военно окръжие II степен - Плевен пред началниците на 
военни окръжия и началниците на сектор “ВОКНА” от военни окръжия Благоевград, Кюстендил, 
Перник, Пазарджик, Видин, Ловеч, Монтана, Враца и началниците на отдели “Столичен” и “София 
- област ”, и експертите в офиси за водене на военен отчет в общини от военно окръжие -  Плевен. 
За Военно окръжие II степен -  Кюстендил представител е подполковник Никола Георгиев Бекяров 
началник на Военно окръжие -  Кюстендил.

Разград и Шумен
През април се проведе частична проверка на Министерство на отбраната на Военни окръжия 
Шумен и Разград, която приключи с положителни резултати.
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Наградени военослужещи и цивилни служители

Шумен
За проявено старание,
инициативност при провеждане на 
занятията с учениците от IX и X 
клас и по повод 24 май -  Ден на 
славянската писменост и култура, 
със заповед на министъра на 
отбраната бяха наградени с 
грамота: Христо Александров
Христов -  старши експерт във ВО- 
Шумен и редник 3-клас Гаврилов - 1 
стрелец-зенитчик във в.ф. 54060-Шумен. Грамотите бяха връчени от 

полковник Георги Петков -  началник на ЦВО и началника на ВО.
Хасково
На 01.06.2017 г., командирът на военно формирование 52740 -  
Хасково подполковник Николай Александров, тържествено 
връчи сувенирен нож за „АК-47” от името на министъра на 
отбраната на Република България по повод 24-ти май -  Ден на 
българската просвета и култура, на старши сержант Николай 
Янков Делчев -  командир на 3-то механизирано отделение във 
2-ра механизирана рота на в. ф. 52740 за изключителното 
старание и усърдие при провеждането на занятията на 
гражданите от 9-ти и 10-ти клас по отбраната на страната.
Добрич
През месец май бяха наградени следните военнослужещи и цивилни служители от Военно окръжие

II степен -  Добрич:
По случай 6-ти май -  Ден на храбростта и 

I празник на българската армия: ц.сл.
Антон Йорданов.Георгиев -  главен | 
специалист в сектор „Военен отчет, 
комплектуване, набиране и адаптация“ с 
грамота; заповед на началника на ЦВО №
РД-213/02.05.2017 г. и ефрейтор - 2-ри 
клас Георги Иванов Георгиев -  старши 
шофьор и ц.сл. Бахар Бейнур Али -  главен 
специалист в сектор „Военен отчет,

Iкомплектуване, набиране и адаптация”, cl 
грамота, заповед на началника на Военно окръжие II степен Добрич 

■№ РД-123/03.05.2017 г. Наградите връчи лично началникът на Военно 
окръжие II степен -  Добрич капитан II ранг Бисер Николаев Бонев.

По случай 24-ти май -  Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост ц.сл. Гинка Банкова Иванова -  старши експерт 
в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация”. с 
грамота, заповед на министъра на отбраната № КН-71/22.05.2017 г. 
Наградата връчи на 31 -ви май лично началникът на Централно военно 
окръжие полковник Георги Кирилов Петков.

Продължава на стр. 11
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Военни окръжия
Бургас
Във връзка с 6-ти май - Ден 
на храбростта и празник на 
Българската армия,
началникът на Военно
окръжие - Бургас със своя 
заповед награди част от 
подчинените си военнослужещи и цивилни служители с юбилеен плакет на 
военното окръжие. Връчвайки им наградите, той им пожела много здраве, щастие, 
късмет и професионален просперитет.
В тържествена обстановка на 31 май 2017 г., бе връчена наградата от Министъра на 
отбраната по повод 24-ти май -  Ден на българската просвета и култура - грамота на 
ц.сл. Калудка Панкова Демирева - старши експерт в офисите за водене на военен 
отчет в общини Айтос и Руен.

Варна
На 30 май началникът на Централно военно окръжие полковник 
Георги Петков връчи грамота от министъра на отбраната на 
Република България на цивилен служител Кирил Борисов -  старши 
експерт в офис за водене на военен отчет в община Провадия.

Подготовка на гражданите за отбраната на страната

Габрово
На 9 и 10 май се проведоха комплексните занятия в района на НВУ „Васил Левски” с 273 ученици 
от 10-ти клас на осем средни училища от територията на област Габрово, предвидени в план - 
графика за осигуряване подготовката на учениците за отбраната на страната. Военно окръжие -  
Габрово, съвместно с Националния военен университет организираха посещението на осем 
паралелки ученици през първия ден и съответно десет паралелки ученици през втория ден до гр. 
Велико Търново, в НВУ „В. Левски”. По подготовката на занятията активно се включи ц.сл. 
Николай Мерджанов -  старши експерт в офиса за водене на 
военен отчет гр. Севлиево. Паралелките бяха лично Г 
представяни от началника на окръжието подп. Кристиян 
Гранджан. Под ръководството на ръководителя на катедра 
„Специализирана подготовка” о.з. полковник доцент Николай 
Г аджалов курсантите демонстрираха пред учениците

подготвителни дейности за 
участие в занятие на тема 
„Оцеляване в природата”. Бяха 
показани различни способи по 
палене на огън, приготвяне на 
храна, устройване на прикрития,
ловене на дивеч и други техники за оцеляване в природата. На 
учениците беше предоставена възможност да се включат в дейностите 
изпълнявани от курсантите. Преподаватели от военния университет 
показаха на учениците въоръжение, и снаряжение използвани в 
Българската армия. Интерес предизвика в учениците предоставената 
им възможност лично да участват в изпълнението на дейностите.
За интереса от страна на учениците към този вид комплексни занятия, 
говорят получените във Военно

Продължава на стр. 12
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окръжие -  Габрово благодарствени писма от Професионална гимназия по транспорт и 
машиностроене - с. Градница, Професионална гимназия „Марин Попов” и СУ „Васил Левски”. Ето 
част от думите на техните директори: „Впечатлени сме от организираното посещение в Н ВУ  „В. 
Левски”, защото то се оказа изключително полезно и интересно за учениците... Ние смятаме, че 
бъдещите часове по военно обучение трябва да бъдат организирани на принципа на „ отворените 
врати ”. Така подрастващите се възпитават в дух на патриотизъм и се популяризира професията 
на служещите в редиците на Българската армия. ”
„Впечатлени сме от отличната организация, доброто отношение и демонстрациите, придобити 
от курсантите в първи курс. Смятаме, че ще е добре в бъдеще часовете по отбрана на страната 
да се провеждат извън класните стаи, в реални условия, с реални демонстрации. ”

Военни окръжия
Продължава от стр. 11

Отдел „ София-област”
На 17 и 18 май във в.ф.28860 - Горна Малина се проведоха! 
комплексни занятия с ученици от 9-ти и 10-ти клас на СУ 
„Св.Паисий Хилендарски“ ,Агро-техническа ПГ от община 
Златица, ПГ по TXT „Никола Димов“, ПГ по [
Механоелектротехника, СУ Саво Савов“ община Пирдоп 
СУ“Отец Паисий“ община Самоков, 4111 4 0  община 4елопеч и I 
СУ „Летец Христо Топракчиев“ община Божурище в ! 
съответствие с утвърдения План-график на отдел „София- 
област“ за осигуряване подготовката на учениците от средните 
училища за втория учебен срок на учебната 2016/2017 г. и съгласно Указания № РД-342/01.08.2016
г. на началника на ЦВО. Организатор на събитието беше отдел „София-област” от Централно
военно окръжие, съвместно със съдействието на съответните общини и директорите на училищата.

Началникът на формированието първоначално запозна учениците 
с историята и развитието, на повереното му формирование през 
годините назад. В Горна Малина от подготвени за обучението 

I професионални войници и сержанти им бяха показани различни 
\ свързочни подвижни и стационарни техники. Подробно бяха 
! запознати с предназначението им и начините на работа. Нагледно 
I лично от командира на формированието беше демонстрирано как 
; работи българския войник на фронтовата линия.
‘ Курсант от НВУ „Васил Левски“ запозна учениците с различните 

специалности, по които могат да кандидатстват и да продължат обучението си във НВУ .
На занятието присъства началникът на отдел „София-област“ полковник Венцислав Венков, както и

служителите за водене на военен отчет.
’ Плевен
jHa 31 май в "Ден на отворени врати" във в.ф.28880 - Белене се 
проведе комплексно занятие с учениците от 9 и 10 на СУ "Христо 

I Ботев" гр. Никопол. Присъстваха 48 ученика заедно с директорката 
на училището и класния ръководител на 10 клас. Показана бе 
инженерна техника на въоръжение в Българската армия.

Отдел “Столичен”
На 07.05.2017 г. старшият експерт на офис за водене на военен 
отчет ц.сл. Валери Гавазов проведе комплексно занятие с 
учениците от частна гимназия „Златарски” в Националния 
военноисторически музей.
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Продължава от стр. 12 Военни окръжия

Благоевград
В „Деня на отворените врати” във военно формирование 26400 Благоевград 
ученици от Професионална гимназия по транспорт гр. Разлог и ученици от СУ 
„Паисий Хилендарски” гр. Кресна, придружавани от майор Пламен Велев -  
началник на сектор „ВОКНА” и ст.експерти Мирослав Митев, ст.експерт 
Михаил Димитров и ст.експерт Гергана Плякова. Голям интерес в учениците 
предизвика военната техника, въоръжението и историята на военното 
формирование, представена чрез снимки и спомени в музея на 
формированието. Ученици и учители успяха да видят за първи път през 21 век 
ритуал по полагане на военна клетва във военно формирование 26400 
Благоевград. На 26 май на плаца на в. ф. 26400 екна „Заклех се!” .

Ямбол
През месец май 2017г. се проведоха занятия с учениците от от 1 
ти и 10-ти клас на ПГ по строителство и геодезия „Кольо \
Фичето” - гр. Ямбол; Профилирана математическа гимназия 
„Атанас Радев” - гр. Ямбол и ПГ по земеделие „Христо Ботев”-  
гр. Ямбол. Занятията се проведоха традиционно в Музей на I

бойната слава в град Ямбол, като I 
лектори се включиха I
военнослужещите подполковник 
Валери Христов -  началник на 

I Военно окръжие II степен - 1 
Ямбол, капитан Тодор Донев -

I младши експерт във военното окръжие и военнослужещи от 
I военните формирования 54100 и 26030. Голяма любознателност 
учениците проявяват към военната техника, въоръжението и 
историята на Въоръжените сили представени им от музея.
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Сътрудничество с военнопатриотични съюзи и организации в областта
на сигурността и отбраната

Бургас
На 4 май 2017 година във Военен клуб -  Бургас по повод 6-ти май 
-  Ден на храбростта и празник на Българската армия и 72-та 
годишнина от края на Втората световна война -  9-ти май -  Ден на 
победата и Ден на Европа беше открита 
изложба „Нашият безсмъртен 24 -ти  
пехотен Черноморски полк” и представена 3 
-та книжка от поредицата „Памет” - 
„Безсмъртие”.
Участие в мероприятието взе и началникът 

на Военно окръжие -  Бургас - подполковник Данчо Мешлинков, който изнесе 
доклад за участието на Бургаска община във Втората световна война.
В знак на признателност и уважение към съвместната дейност, подполковник 
Мешлинков получи поздравителен адрес от организаторите на мероприятието 
-  Съюз на ветераните от войните на България. Мероприятието завърши с 
поздравителен концерт от художествените състави към Военен клуб -  Бургас.
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Военни окръжия

Обучения и стажове

Текущи обучения 
Кюстендил
На 22.05.2017 г. във връзка със Заповед на началника на Централно 
военно окръжие №РД -  185/07.04.2017г. и “График за провеждане на 
текущо обучение по сигурността на информацията през 2017 г.”, за 
времето от 14:00 часа до 16:00 часа се проведе такова обучение на 
личния състав на Военно окръжие II -  Кюстендил от м-р Маринов.

Варна
На 30.05.2017 г. съгласно плана на Централно военно окръжие се 
проведе занятие по класифицирана информация от главен експерт 
Йордан Божилов в присъствието на началника на Централно 
военно окръжие полковник Георги Петков.

София
На 2 и 3 май в Централния военен клуб се проведе обучение с 
офицери и цивилни служители от Централно военно окръжие, отдели 
„Столичен” и „София-област” по сигурността на информацията.
Лектор беше ц. сл. Йордан Божилов. Занятията преминаха интересно 
и с полза за присъстващите.

Габрово
На 10.05.2017 г. служителите от военното окръжие участваха в 
текущо обучение по защита на класифицираната информация, 
проведено от майор М. Маринов, който изнесе презентация на тема 
„Осигуряване на надеждна защита на класифицираната информация 
в структурите на ЦВО”.
От 9-ти до 19-ти май 2017 г., ц.сл. Нина Александрова Андреева -  
главен специалист в сектор „Военен отчет, комплектуване набиране 
и адаптация” в окръжието, завърши успешно целеви курс за 
допълнителна квалификация „Отбранително-мобилизационна 
подготовка“ във Военна академия „Г. С. Раковски”.
През м. май, в курс за обучение на администратори по криптографска сигурност и потребители на 
криптографски средства, бяха включени ц. сл. Малина Трифонова Васкова -  старши експерт в 
сектор „ВОКНА” -  на 18 и 19 май и ц.сл. Стефан Михайлов Пенчев -  старши експерт в 
ръководството на военното окръжие -  на 25 и 26 май.

Хасково
В периода от 18.05. до 23.05.2017 г., успешно завършиха курс за обучение на администратори по 
криптографска сигурност и потребители на криптографски средства майор Петър Стамов Петков -  
началник сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация”, във Военно окръжие II 
степен -  Хасково и цивилен служител Стойчо Христов Запрянов -  старши експерт по поддържане 
на „АИС и мрежи”.

Пазарджик
В периода 09.05.-19.05.2017г., цивилен служител Цеца Петрова Плачкова-Попова, старши есперт в 
офиси за водене на военен отчет в община Панагюрище и в община Стрелча, участва в курс по

Продължава на стр. 15
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Продължава от стр. 14 Военни окръжия

„Отбранително-мобилизационна подготовка“, организиран от Военна академия „Георги Стойков 
Раковски“ - София. На 18 и 19 май цивилен служител Ташо Иванов Манолчев, старши експерт в 
„Ръководство“ във Военно окръжие II степен -  Пазарджик, участва в „Курс за обучение на 
администратори по криптографска сигурност и потребители на криптографски средства НС -  7510“ 
в Министерство на отбраната. В периода 22.05.-23.05.2017г., капитан Янко Ангелов Янков, младши 
експерт в сектор „ВОКНА“ във Военно окръжие II степен -  Пазарджик, участва в „Курс за 
обучение на администратори по криптографска сигурност и потребители на криптографски 
средства НС -  7510“.

Бургас
За времето от 18 до 19 май 2017 г., майор Йордан Йорданов -  началник на сектор „ВОКНА” във 
Военно окръжие -  Бургас, а за времето от 22 до 23 май 2017 г., цивилен служител Таня Николова 
Попова -  старши експерт в ръководството на Военно окръжие -  Бургас участваха в обучение по 
криптографска сигурност на администратори и потребители на криптографски средства.

Кюстендил
На 22-23 май в гр. София се проведе курс за обучение на администратори по криптографска 
сигурност и потребители на криптографски средства НС-7510. От Военно окръжие II степен -  
Кюстендил участие взе цивилен служител Анна Георгиева Митова на длъжност старши експерт във 
ВО -  Кюстендил.
На 29 май цивилен служител Красимир Асенов Гелински старши експерт в сектор “ВОКНА” във 
Военно окръжие II степен -  Кюстендил е зачислен в курс “Консултанти по адаптация” -  първа 
смяна, с код Д-8-О456-153.

Спортни дейности

Отдел „ Столичен ”
Ц. сл. Николай Колев от отдел „Столичен” в периода от 01.05-02.06.2017 

j г. участва в следните състезания: Държавен турнир „Марин Недков”, 
проведен в гр. Стара Загора, на който заема 2-ро място на 50 метра 
стрелба с пистлет-мъже; на Държавния турнир „Кирил и Методий” в гр.

| Стара Загора заема 1 -во място и печели златен |
| медал на голямо калибрен пистолет и сребърен | 
медал на 50 метра стрелба с пистолет; на ]

Републиканския турнир „Самарско знаме” в гр. Стара Загора заема 1-во: 
място и печели златен медал на голямо калибрен пистолет; в Държавния I 
военен шампионат с пистолет „Макаров” заема 1 -во място и печели I 
златен медал. На участието си в международния турнир Grand Prix в i 
Пилзен - Чешка република, се класира на 20-то място на 50 метра' 
стрелба с пистолет.

София
На основание плана за работа за месеца, в края на април се проведе поход 
на Централно военно окръжие до героичния исторически гр. 
Панагюрище, свързан с Априлското въстание. Посетени бяха Панагюрското 
златното тракийско съкровище и къщата-музей на Райна Княгиня.

Варна
На 22 май в изпълнение на месечния план на Военното окръжие, с 
участието на целия личен състав се проведе поход до хижа „Шерба” 
и местността „Бункера” .
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