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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН   

  Брой 4/ 2017 г. 

От 3-ти до 5-

ти април, 

личния състав 

на Военно 

окръжие II 

степен–

Плевен първи 

посрещна 

свои колеги – 

ръководители 

и обучаеми. Планираните занятия преминаха 

при много добра организация, създадена от 

домакините.   

През втория ден от обучението началникът на 

Централно военно окръжи полковник Георги 

Петков посети занятията, приветства 

участниците в тях, потвърди високата оценка на 

създадената организация и високата мотивация 

на участниците. 

По време на обучението бяха преминати 

практически занятия на теми: „Предназначение 

и начин на ползване на План за комплектуване 

на военновременните формирования/структури 

със запас на военно окръжие“; „Предназначение 

и начин на ползване на Разчет за оповестяване и 

доставяне на запасни и техника-запас от 

община/район“; 

„Дейности, провеждани 

във военното окръжие/

отдел и офисите за водене 

на военен отчет в дните за 

работа по поддържане 

плана за бойна готовност 

на военното окръжие“; 

„Последователност при 

изпълнение на заявките 

на военните 

формирования/структури за комплектуването 

им със запасни и техника-запас“; 

„Предназначение, съдържание и 

последователност на работа при изготвяне, 

проверка и начин на използване на годишните 

сведения за състоянието на ресурсите от 

доброволния резерв, запасни и техника-запас 

във военно окръжие“; „Предназначение и ред за 

водене на автоматизирания отчет за състоянието 

на ресурсите от резерва“. 

След проведения разбор на обучението, 

полковник Георги Петков даде указания по 

изпълнение на предстоящи задачи и закри 

официално обучението на офицери от 

структурите на ЦВО. 

В Плевен се проведе обучение на офицери от  

структурите на Централно военно окръжие  

Електронно издание на Централно военно окръжие 

Важни събития и годишнини 

Пазарджик 

По случай 131-та годишнина от създаването на Татар-Пазарджишко военно окръжие личният 

състав на Военно окръжие ІІ степен-Пазарджик проведе автопоход до с. Рибарица. Беше посетена 

една от най-красивите пещери на България - „Съева дупка“, където в продължение на три милиона 

години природата търпеливо е ваяла красотата и многообразието на пещерните образувания. В 

Гложенския манастир беше разгледано скривалището на Васил Левски. След ползотворна и 

приятна почивка във ВПД Рибарица, на втория ден - групата стигна до главната цел на похода - 

местността „Костина“ близо до с. Рибарица, където в далечната 1876 г. на 25 май апостолът на 

Априлското въстание Георги Бенковски намира смъртта си. Там, пред паметника на Бенковски 

участниците отдадоха почит и се преклониха пред героичния му подвиг.  
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Военни окръжия 

Връзки с органите на централната и местната власт  

Бургас 

На 20 април началникът на Военно окръжие – Бургас – 

подполковник Данчо Мешлинков проведе работна среща с кмета 

на община Карнобат Георги Димитров. Бяха обсъдени 

осигуряването на дейностите на офиса за водене на военен отчет 

в общината и извършването на ремонт на помещението. В края 

на срещата подполковник Мешлинков благодари на кмета за 

разбирането и отличното взаимодействие и в знак на 

признателност му връчи плакет със знака на окръжието. 
 

 

Габрово 

На 28 април в Община Габрово се проведе среща между кмета на общината Таня Христова и 

началника на ВО-Габрово подп. Кристиян Гранджан. Поводът бе обсъждане на въпроси относно 

съдействието и координацията със служба ГРАО – Габрово, и участие на представители от ГОДЗ 

на общината в планираните за провеждане практически занятия с резервистите през месец юни. На 

срещата беше изказана благодарност към началника на служба ГРАО – Габрово, относно 

отговорното отношение и съдействие за предоставената информация, и към община Габрово, за 

предоставяните компютърни конфигурации за безвъзмездно ползване от окръжието.  
 

Шумен 

На 27 април ВО-Шумен организира работна среща между 

представители на Министерството на отбраната с 

ръководството на община Шумен, декана на Факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС” и командирите на военни 

формирования от гарнизон Шумен. Бяха обсъдени въпроси, 

свързани с популяризиране на военната служба и отбранително

-мобилизационната подготовка. Представителите на МО 

проведоха и работни срещи с кметовете на общините Каспичан 

и Никола Козлево. По време на посещението в с. Никола 

Козлево офицерите отдадоха почит пред паметника на загиналите от общината във войните на 

България.  

Връзки с военните формирования от Българската армия 

 

Габрово / Велико Търново 

Служителите от Военно окръжие – Габрово, съвместно със своите колеги от Военно окръжие – 

Велико Търново, на 28 април, в пеши марш до местността „Узана” в гр. Габрово, където посетиха  

поставения  през 1991 г. знак, отбелязващ средата на територията на страната ни. Знакът 

представлява стилизирана форма на пирамида, оцветена в националния трибагреник. Съвместното 

мероприятие завърши с обяд в хижа „Узана”, която е най-старата в областта.  
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Военни окръжия 

Бургас 

На 18 април старши експерта в офиса за водене на 

военен отчет в Община Созопол – цивилен служител 

Юлия Стефанова-Гьокова, участва в проведената 

трудова борса във Военен клуб - гр. Созопол, на която 

бе представено Министерството на отбраната, като 

един от най-големите работодатели в страната. 

На 20 април 2017 г. съгласно плана за дейността на 

Военно окръжие II степен – Бургас през месеца, 

старши експерта в сектор „ВОКНА” – цивилен 

служител Ангел Желязков, участва в проведената трудова борса в гр. Бургас в Дом на 

нефтохимика, където представи свободните места за войници, обявени със заповеди на министъра 

на отбраната на Република България. 

Кюстендил 

На 11 април в 

народно читалище 

“Братство 1869” в 

град Кюстендил 

беше проведена 

обща трудова борса 

за младежи, 

организирана от 

Дирекция 

“Регионална служба 

по заетостта” – 

Благоевград със 

съдействието на Дирекция “Бюро по труда” – Кюстендил в съответствие и в изпълнение на 

получения от Централно военно окръжие – София “График на Агенцията по заетостта за 

провеждане на трудови борси през м. април 2017 г”.  Като представители на Военно окръжие ІІ 

степен – Кюстендил взеха участие началникът на Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил 

подполковник Никола Бекяров и старши експерти от сектор “ВОКНА” във Военно окръжие ІІ 

степен- Кюстендил. На част от присъстващите им беше разяснено подробно условията, 

изискванията и реда за кандидатстване при постъпване на военна служба.  

Ловеч 

На  20 април консултантът по социална адаптация от Военно окръжие II степен-Ловеч участва  в  

проведената от Дирекция ”Бюро по труда”-Троян обща трудова борса, в която взеха участие осем 

работодатели и тридесет и двама безработни от Троян и региона. Старши експертът представи 

възможността за кандидатстване по актуалните обяви за набиране на кандидати за военна служба в 

страната, както и възможността пред работодателите да наемат и обучават освободени 

военнослужещи - в изпълнение на дейностите по социална адаптация на Министерство на 

отбраната . Интерес предизвика информацията за провеждане на курсове по начална военна 

подготовка за български граждани по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на 

Република България.  

Пазарджик 

На 27 април в гр. Панагюрище се проведе трудова борса, на която участва като представител на 

военното окръжие цивилен служител Цеца Плачкова-Попова – старши експерт в офиса за водене 

на военен отчет в община Панагюрище. Тя представи пред аудиторията обявените места съгласно 

действащите към момента обяви, условията и реда за кандидатстване.  

 

Трудови борси 

Продължава на стр. 4 
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Военни окръжия 

Велико Търново 

На  26 април майор Веселин Тинков – началник на сектор “ВОКНА” във 

Военно окръжие II степен - Велико Търново и цивилен  служител Теменужка 

Атанасова участваха в трудова борса в гранд хотел Велико Търново, 

организирана от бюрото по труда (на снимката) 
 

Разград 

На 12 април се проведе младежка трудова борса в Дирекция ”Бюро по труда” 

гр. Разград. Представител от военното окръжие беше консултанта по 

адаптация ц.сл. Валентин Цонев. На борсата се осъществи контакт с 

работодателите с цел намиране на работни места за освободените 

военнослужещи от Българската армия за приобщаването им в цивилния 

живот. 
 

Пловдив 

На 25 април се проведоха трудови борси в гр. Раковски 

и с. Труд,  община „Марица”, организирани от ДРЗС-

Пловдив. Милан  Гинов и Атанас Урумов - старши 

експерти в Сектор „ВОКНА” на Военно окръжие I 

степен – Пловдив взеха активно участие в проведените 

мероприятия. Същите изнесоха  презентации във 

връзка с обявените с министерски заповеди конкурси 

за приемане на кандидати за военна служба в Област 

Пловдив и в  Цялата страна. 

Кандидат-курсантска и кандидат-студентска кампания 

Кюстендил 

На 1 април в град Кюстендил се проведоха изнесени изпити в 

езикова гимназия “Д-р Петър Берон” за кандидат курсанти/ 

студенти за НВУ “Васил Левски”. На общообразователния тест 

се явиха 14 кандидата, а за теста по чужд език 12 кандидата.  
 

Русе 

По покана на Агенцията по заетостта и Дирекция „Бюро по 

труда”- Русе на 21.04.2017 г. началникът на сектор „ВОКНА” 

във Военно окръжие – Русе, майор Васил Цветков Петров взе 

участие в информационен ден по Проект VS/2016/0050 

„Повишаване на информираността сред младежите относно 

Гаранцията за младежта в България“. Целта на събитието беше младежите от региона, 

включително тези които не учат и не работят, да получат информация директно от представители 

на институции и организации на национално и местно ниво за възможностите, свързани с обучение 

и заетост на младежи. На вниманието на младежите беше предложена възможност за обучение във 

факултетите на НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново и  ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна, 

както и обучение по военна подготовка съгласно „Каталог на курсовете по начална и специална 

военна подготовка за 2017 г.” Бяха представени информационно-рекламни материали, относно 

военната професия, службата в доброволния резерв и обявените с министерски заповеди актуални 

вакантни войнишки длъжности във военни формирования на Българската армия за приемане на 

военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 

Пазарджик  

На 7 април се проведе среща между представители на НВУ ,,В. Левски” гр. Велико Търново и 

випускниците от средните училища на област Пазарджик за набиране на кандидат-курсанти и 

студенти за учебната 2017/2018.  
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Военни окръжия 

Набиране на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв  

Бургас 

През месеца продължи дейността по набиране на кандидати за курсанти и оформяне и изпращане 

на документи на кандидати за военна служба. Старши експерта от военното окръжие Ангел 

Желязков ежедневно се среща с кандидати за курсанти и за военна служба и разяснява реда за 

кандидатстване и подаване на документите, изготвя направления за прегледи за медицинска и 

психологическа пригодност. 

Благоевград 

Началникът на Военно окръжие ІІ степен Благоевград – 

подполковник Петър Митев присъства на VІІІ-та редовна 

отчетно-изборна конференция на „Областния съюз на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва” гр. 

Благоевград, която се проведе на 6 април 2017 година. 

 

 

Пазарджик 

Началникът на Военно окръжие - Пазарджик подполковник 

Емил Колегов проведе работна среща с председателят на 

Областния съвет на СОСЗР - Пазарджик майор о. з. К 

Златев, секретарят 

о.з. подп. 

Христосков и 

членовете на УС 

полк. о.з. С. Гочев и 

Ив. Сребрин, на 

която разискваха съвместни мероприятия за военно-

патриотичното възпитание на младото поколение в 

областта. Подписан беше съвместен проект за провеждане 

на мероприятия под патронажа на Областният управител. 

Обсъдени бяха различни проблеми касаещи подготовката 

на учащата се младеж, резервистите, запасните офицери, сержанти и войници, техния статут, 

обединението на запасното войнство в страната, социалното и здравното им осигуряване, и други 

въпроси от взаимен интерес. И от двете страни беше отбелязано, че съвместната дейност между БА 

и СОСЗР е от важно значение за постигане целите за укрепване на сигурността на Република 

България. 

 

Шумен 

През месец април в административната сграда на ВО-

Шумен беше изложена фото-изложбата „Българската 

история в художествено слово и образ – От тука започва 

България”, предоставена от Регионалната библиотека 

„Стилиян Чилингиров”-Шумен. В 22 пана са представени 

значими владетели, събития и факти от Първото българско 

царство и Втората българска държава.  

Сътрудничество с военнопатриотични съюзи и организации в областта  

на сигурността и отбраната  
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Военни окръжия 

Подготовка на гражданите за отбраната на страната 

Продължава на стр.  7 

Пазарджик 

През месец април Военно окръжие ІІ степен-Пазарджик 

планира, организира и проведе две единни комплексни занятия с 

учениците от четири средни училища от град Пазарджик - 

Професионална гимназия по Механоелектротехника, 

Професионална гимназия по Икономика и мениджмънд, 

Математическа гимназия „Константин Величков“ и 

Професионална гимназия по Селско стопанство. Организацията 

на занятията започна още в началото на месеца с провеждане на 

среща между ръководството на военното окръжие и 

ръководството на Центъра по специализация и професионална 

подготовка към Академията на МВР в Пазарджик, на която се уточниха в детайли начина за 

провеждане на занятията, местата и ръководителите на учебни центрове. Беше осъществено и 

взаимодействие с РС „Военна полиция” - Пловдив за участие от тяхна страна.  

Занятията се проведоха на 25 и на 26 април в района на Центъра по специализация и 

професионална подготовка-Пазарджик. Под ръководството на началника на окръжието 

подполковник Емил Колегов, майор Петър Петров - началник на сектор „ВОКНА” и 

ръководителите на учебни центрове показаха на учениците въоръжение, снаряжение и техника 

използвани в Българската армия и в МВР.  Занятията преминаха организирано, с висока 

посещаемост, отговорно поведение и проявен голям интерес от учениците.  

Варна 

На 20 април ученици от 9-ти и 10-ти клас на 

Професионална гимназия по селско стопанство и 

туризъм гр. Бяла и Частна езикова гимназия „Джордж 

Байрон” гр. Варна проведоха единно комплексно 

занятие, свързано със задълженията на гражданите по 

подготовката на страната за отбраната, действия за 

оцеляване при кризи от военен характер, както и 

мисиите и задачите на Въоръжените сили.  

Учениците посетиха военни формирования 32140 – 

Варна и в.ф. 36940 - Варна в присъствието на старши 

експерта от Военно окръжие I степен – Варна  цивилен служител Симеон Симеонов. 

На 6 април учениците от 9-ти и 10-ти клас на СУ ”Васил Левски” гр.Долни чифлик проведоха 

занятия за усвояване на знания, свързани със задълженията на гражданите по подготовката на 

страната за отбраната, действия за оцеляване при кризи от военен характер, както и мисиите и 

задачите на Въоръжените сили. За тази цел бе организирано посещение на военни формирования, в 

присъствието на старши експерта от Военно окръжие I степен – Варна ц.сл. Симеон Костадинов 

Симеонов. В Пункта за базиране-Варна младежите и девойките имаха възможността да посетят 

минния ловец „Цибър”. Запознаха се с оборудването и окомплектоването на същия. Посещението 

им във в.ф.36 940 даде възможност да се запознаят с учебна тренировка „Тандем на излитане на 
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Бургас 

12 април откритият урок по 

родолюбие даде възможност на 

децата не само да научат 

любопитни факти от нашата 

военна история, но и да докоснат 

истински бойни единици военна 

техника . Голям бе броят на 

щастливците успели да се повозят 

на истинска " Амфибия". 
 

Днес лекциите по патриотизъм водени от председателя на клуб " 

Краезнание" към военен клуб Айтос г-н Иван Иларев след 

прожекция на филм, задължително се онагледяват пред музейните 

експонати. Вече втора седмица това се случва с деца от гр. 

Карнобат. Преди това са изнасяни пред ученици от община Руен и 

община Айтос.  
 

На 18 април 2017 г. във Военен клуб - Бургас се проведе 

комплексно занятие с учениците от 10-ти класове на ПГНЕ 

„Гьоте” с ръководители от военно формирование 54940 – Бургас. 

Особено голям интерес предизвикаха представените индивидуални средства за защита и автомати 

на въоръжение във военното формирование. Интерес беше проявен и към прожектираният филм за 

Българската армия. 
 

Русе 

В периода 25-28 април Военно окръжие  – Русе съвместно с военнослужещите от в.ф. 32 420-Русе 

организираха „Ден на отбраната” за учениците от 10-ти клас на средните училища в област Русе. 70 

паралелки участваха в комплексните занятия, които бяха 

втората част от задължителна подготовка на учениците от 

средните училища, свързана със задълженията на 

гражданите за отбрана на страната. Служителите на 

окръжието – началникът на сектор „ВОКНА” майор Васил 

Петров и ц. сл. Янка Петкова – изнесоха информационни 

беседи за мисията и задачите на Въоръжените сили, 

структурата на Българската армия, дейността и 

отговорностите на военнослужещите, задълженията на 

гражданите по отбраната на страната и др. Домакините от 

военното формирование в обособени демонстративни 

центрове показаха на учениците личното стрелково оръжие 

на военнослужещите, защитна и инженерна екипировка, бойни транспортни машини при стриктно 

спазване на правилата за безопасност.  Учениците имаха възможност да се докоснат до войсковия 

начин на живот, да задават допълнителни въпроси и да получават отговори директно от 

военнослужещите. Интересът към военната професия породи в част от младежите желание да 

придобият военна подготовка. Във връзка с третата мисия на Въоръжените сили: „Принос към 

националната сигурност в мирно време” и сътрудничеството между институциите, гост-лектори в 

проведеното комплексно занятие бяха членове на Младежки авариен екип към Български 

младежки червен кръст (БМЧК) – Русе, които също са ученици от 9-ти и 10-ти клас. Те запознаха 

своите връстници с основните знания при оказване на първа долекарска помощ. Демонстрираха 

пред тях действията, които човек може да окаже на пострадал непосредствено след инцидент, с цел 

да запази здравето и живота му до пристигане на екип на Спешна медицинска помощ и други. 

Продължава на стр. 8 

два хеликоптера „Пантер”. На въпросите на учениците по различните интересуващи ги теми 

военнослужещите от военните формирования дадоха компетентни отговори. 
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Кърджали 

В продължение на пет дни, в края на месец април, в 

Националния ученически център по военно обучение и 

спасителни дейности с. Широко поле се проведоха занятия с 

над 700 ученици от средните училища на област Кърджали, 

организирано от Военно окръжие Кърджали, Военния клуб, в 

партньорство с община Кърджали и военно-патриотичните 

съюзи. В последния ден от практическите занятия присъства 

началникът на Централното военно окръжие полковник 

Георги Петков, придружен от  началника на Военното 

окръжие в Кърджали подполковник Евгени Енчев. Занятията 

започнаха с полагане на цветя пред паметната плоча на 

загиналите във войните от област Кърджали. С едноминутно 

мълчание  почетоха паметта им и бе изслушан химна на 

Република България.  

В краткото си приветствие към десетокласниците от Езиковата 

гимназия полковник полковник Петков подчерта: „За втори 

път съм в центъра и присъствам на военните занятия. Вие 

придобивате знания за защита на Отечеството. Смятам, че е 

недостатъчно военните умения да се усвояват само по пет часа 

в 9 и 10 клас. Те обаче могат да ви накарат да се чувствате 

горди, че сте българи. Освен с патриотизъм, вие ще си 

тръгнете заредени с благодарност към офицерите, които са ви предали своите знания”.  

Военният лагер бе разделен на четири центъра, където се 

обучаваше по един клас. В единия се запознаваха със 

стрелковото оръжие, във втория - с екипировката, в третия – 

с артилерийските системи. В четвъртия център получиха 

информация как могат да кандидатстват във висшите военни 

училища и Българската армия. По двама ученици съставиха 

отбори по стрелба. Упражняваха се с въздушна пушка. 

Занятия водеше и полковник от украинската армия Ерол 

Алиев. Отличниците в обучението получиха 

грамоти. Занятията завършиха с обяд по армейски. 

Учениците бяха нахранени с фасул чорба, приготвен и сервиран лично от секретаря на общинската 

и областната структура на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва майор от запаса  

Златко Колачев. 

Ловеч 

На 24 април в музея на военно формирование 24480-Ловеч се проведе 

комплексно занятие. Учениците от СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”-

гр.Угърчин бяха впечатлени от експонатите и лекцията, която изнесе пред 

тях капитан Стефан Иванов . В област Ловеч има 21 училища, като 15 от тях 

заявиха желание за провеждане на комплексни занятия с учениците от 9 и 10 

клас за учебната 2016/2017 година. Към месец април са проведени вече 14 

комплексни занятия, като отзивите за тяхното провеждане са изключително 

позитивни. За пример може да бъде посочено писмото от директора на 

Професионална гимназия по механоелектротехника - Ловеч, в което е 

отбелязано: ”Учениците проявиха голям интерес, запознаха се с наличната 

техника и бяха впечатлени от музейната сбирка.” 

Разград 

На 20 и на 27 април се проведоха единни-комплексни занятия с учениците от ППМГ „Академик 

Н.Обрешков”,ПГИ „Робер Шуман” и ПТГ „Шандор Петьофи”. Учениците посетиха  ВМУ „Никола 

Вапцаров”, където им бяха показани учебни зали и симулатори. 

Продължава от стр. 7 

Продължава на стр. 9 
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Продължава на стр. 10 

Голям интерес предизвика 

планетариумът. Военна полиция 

запозна учениците с различни 

видове оръжия, предпазни 

средства и автомобилна 

техника. Занятието завърши с 

посещение на Военноморска 

база, където учениците видяха 

подводница и имаха 

възможност да се качат и да разгледат бойни кораби.  

Търговище 

На 6 април се проведе комплексно занятие с ученици от 9-ти и 10-ти 

клас на 1-во СУ„Свети Седмочисленици”, свързано с отбраната на 

страната. Организатор на събитието бе Военно окръжие – Търговище. 

Гостуваха курсанти и командири от Факултета по артилерия, ПВО и 

КИС-Шумен. Желанието на организаторите бе занятието да се 

съпреживее като празник, посветен на Въоръжените сили, на отбраната, 

на военната професия. Майор Мирослав Георгиев – началник служба 

„Осигуряване на учебния процес” – представи възможностите, които 

Факултетът предлага на кандидатите за курсанти и за студенти. 

Подчертано бе, че курсантите се обучават както по военна, така и по 

гражданска специалност и са единствените обучаеми във ВУЗ на пълна 

държавна издръжка. Курсант Доротея Колева разказа за условията, при 

които курсантите живеят, учат и тренират и за възможностите за 

обучение в чужбина по програмата „Еразъм +”. 

Учениците изслушаха разказа на главен уредник в отдел „Нова истрия” 

от Исторически музей-Търговище Тоня Любенова за генерали, офицери и войници от Търговище, 

дали своя принос за победите на българската войска през годините. Подчертано бе участието на 

търговищенци в първото ползване на самолети за военни цели при Одрин по време на Балканската 

война, героизма и себеотрицанието на стотиците загинали при Тутракан. Младите хора видяха 

повиквателна заповед от преди един век, войнишко канче и военен орден, научиха кои са били 

военните формирования в Търговище през годините. Полезна информация за военната служба в 

днешно време, за доброволния резерв и кандидатстването във висши военни училища бе 

представена от ц. служител Галя Рашкова – старши експерт във Военно окръжие-Търговище. 

Най-интересно за младите хора, бе показ на занятие по физическа подготовка и състезание по 

разглобяване и сглобяване на 9 мм пистолет „Макаров” и 7,62 мм автомат „Калашников” от 

курсантите. Учениците имаха възможност да се докоснат до учебното оръжие и дори да премерят 

сили в състезание по физическа подготовка с курсантите. Този ден учениците си припомниха, че 

има още една професия – професията на военнослужещия.  

Отдел “София-област” 

На 20 април се проведе комплексно занятие с ученици от 9-ти 

и 10-ти клас на СУ „Д-р Петър Берон” гр. Костинброд и ПГ по 

ветеринарна медицина и селско стопанство  „Св. Георги 

Победоносец”  в гр. Костинброд. Организатор на събитието бе 

отдел „София-област” от Централно военно окръжие, 

съвместно с Община Костинброд. Любезни домакини бяха 

летците и техниците от 3-та авиационна база – Граф 

Игнатиево. Желанието на организаторите бе занятието да се 

съпреживее като празник, посветен на Военновъздушните 

сили, на отбраната на страната и на военната професия. 

Учениците бяха запознати с мисията, функциите и задачите на авиационната база от заместник-
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Продължава от стр. 9 

командира полковник Димитър Петров и изгледаха филма 

посветен на 65-та годишнина от създаването и. Капитан 

Надежда Топурова – офицер за „Връзки с обществеността”, 

показа на средношколците организацията на военното летище 

и дейността на авиационните специалисти. Разгледаха местата 

за подготовка и провеждане на полети и станаха свидетели на 

реални полети на летците от базата със самолети МиГ-29. 

Този факт въодушеви младежите и укрепи тяхното 

национално самочувствие.  

Голям интерес предизвика статичният показ на самолети МиГ

-29 и МиГ-21 и тяхното въоръжение. Демонстрирано беше как се подготвят летателните костюми и 

летателното оборудване на летците. Учениците можаха да видят летателните и спирачни парашути, 

както и останалото аварийно-спасително оборудване на екипажа. Видяха учебен филм за 

действията на спасителите от военната авиация при бедстващ екипаж. Учениците чуха разказ на 

уредника в музея на 3-та авиационна база - Тотка Тропчева за славната история на летището, за 

офицерите, сержантите и войниците дали своя принос за охраната и отбраната на родното небе. За 

минути присъстващите станаха съпричастни на героични събития от историята на българската 

авиация.  Майор Георги Сираков – началник на служба „Личен състав” представи възможностите 

за кариера, които авиационната база предлага на желаещите да се посветят на военната професия. 

Подчертано бе, че българските летци и авиационни специалисти се трудят неуморно, ден и нощ за 

да могат българските граждани да се чувстват спокойни за утрешния ден. Силно впечатлени от 

видяното, някои от младежите признаха, че посещението в авиобазата е допринесло за тяхното 

професионално ориентиране.  

На 26 и 27 април се проведоха комплексни занятия с 

ученици от 9-ти и 10-ти клас на СУ „Проф. Асен Златаров“ 

гр. Годеч и СУ „Иван Вазов“ гр. Своге. Организатор на 

събитието бе отдел „София-област” от Централно военно 

окръжие, съвместно с Община Годеч и Община Своге. 

Любезни домакини бяха служителите от Регионална служба 

„Гранична полиция“ гр. Драгоман. На занятието присъства и 

началника на отдел „София-област“ полковник Венков. Пред 

учениците Началника на „Мобилната група “ към РДГП – 

старши инспектор 

Кирил Дамянов изнесе презентация и запозна учениците с 

функциите , задачите и живота на граничните полицай, 

трудностите с които се срещат всекидневно за да опазят 

границата от нелегално преминаващите мигранти. Голям 

интерес предизвикаха екипировките, оръжието и 

оборудването, с което разполагат и работят в момента /

камери, бинокли пистолети, автомати и др./. Учениците 

имаха възможност да се докоснат до оръжието, да облечат 

предпазните жилетки, каски и си направиха снимки за 

спомен. Най-интересно за младите хора се случи на плаца, 

където бе направена демонстрация по залавяне на нарушители и видяха уменията на специално 

обучените следови кучета. Всички бяха силно впечатлени от видяното и   младежите признаха, че 

посещението в Регионална служба „Гранична полиция“ гр. Драгоман е допринесло за тяхната 

сигурност и спокойствие. 

На 20.04.2017 г.се проведе единно/комплексно занятие с учениците от 9-ти и 10-ти клас на СОУ 

„Неофит Рилски“ и г ПГ „Христо Ботев“ гр.Долна Баня. Организатор на събитието бе Отдел 

„София-област” от ЦВО съвместно с община Долна баня. Беше посетено военно формирование 

42600-Мусачево. По подготовката на занятието активно се включи ц.сл. Ангел Симеонов  от офиса 
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Военни окръжия Продължава от стр. 10 

Обучения и стажове 

Бургас 

На 13 април подполковник Данчо Мешлинков успешно завърши три седмичен курс „Управление на 

човешките ресурси”. 

От 18 до 20 април офицерите от сектор „ВОКНА” на ВО – Бургас – майор Йордан Йорданов и 

капитан Георги Иванов участваха в проведеното обучение във Военно окръжие – Варна на 

новоназначените офицери. 

Ловеч 

От 27.03. до 13.04.2017 г. началникът на Военно окръжие - Ловеч, подполковник Борислав Иванчев, 

участва в курс „Управление на човешките ресурси” във Военна академия „Г.С.Раковски” - София. 

От 3-ти до 5-ти април майор Красимир Костов - началник на сектор „ВОКНА” във Военно окръжие 

-Ловеч и капитан Димитър Бенчев - младши експерт в сектор „ВОКНА”, участваха в обучение във 

Военно окръжие - Плевен, проведено от лектори от Централно военно окръжие.  

Габрово 

от 3 до 5 април майор Георги Христов Георгиев и капитан Николай 

Стефанов Николов участваха в обучение на офицерите, което се 

проведе във Военно окръжие – Плевен. От месец април, двама 

военнослужещи от ВО – Габрово са включени в тримесечни курсове

- капитан Николай Николов – мл. експерт в окръжието в езиков курс 

„Английски език – ІІ ниво” в НВУ „В. Левски” – гр. Велико 

Търново и ефрейтор Генади Колев, старши шофьор в ръководството 

на ВО – Габрово, в курс за придобиване на военна квалификация 

„Младши сержант” в гр. Долна Митрополия.  

Хасково 

На 28 април цивилен служител Митко Хърсев – главен технически сътрудник в РКИ успешно 

завърши курс за работа в регистратура за класифицирана информация.  

Кюстендил 

Ефрейтор Людмил Кечев, старши шофьор във Военно окръжие - Кюстендил е зачислен във втори 

модул от курса за обучение за придобиване на военно звание “младши сержант” в Учебен център на 

военно формирование 28 860 – Горна Малина от 24.04 до 19.05.2017г., вкл. - в курс по специалност 

“Специалист по ремонт на АТТ” във военно формирование 22620 – София.  

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

Пазарджик 

В брой 82 от 04.05.2017 г. вестник „Знаме” публикува материал за проведените от Военно окръжие 

- Пазарджик единни комплекси занятия по подготовка на учениците от IX и X клас за отбраната на 

страната. В материала се подчертава големия интерес проявен от учениците към показаното 

стрелково оръжие, средствата за защита и най-вече към бронирания автомобил тип „Пустинна 

котка” специално доставен от РС „Военна полиция” – Пловдив.  

Шумен 

Дейността на Военно окръжие II степен - Шумен бе отразена в интернет сайта на община Никола 

Козлево - nikolakozlevo.bg и във вестник “Българска армия”, брой 14/07.04.2017 г.  

за водене на военен отчет гр. Елин Пелин. Отговорника за връзки с 

обществеността г-жа Сийка Горанова  изнесе кратка беседа, като запозна 

учениците с миналото и настоящето на военното формирование. 

Уредника  на музея изнесе кратка беседа, в която на учениците бяха  

показани средства за индивидуална защита, лично въоръжение, средства 

за транспорт и разузнаване на ЯХБО. Учениците бяха впечатлени от 

видяното  някой от тях изразиха готовност да служат в редовете на БА.  


