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Военни окръжия 

Връзки с неправителствените организации в областта на сигурността и 

отбраната 

Централно военно окръжие 

На 25.09. 2017 г. се проведе 10-я конгрес на „Съюза на ветераните от 

войните на България” с председател доц. д-р Иван Сечанов. По 

направения отчет за състоянието на регионалните структури на Съюза 

възникна дебат. Представителят на Централно военно окръжие, 

началникът на сектор „Човешки ресурси” – подполковник Ивайло 

Цанев приветства участниците в конгреса от името на началника на 

Централно военно окръжие – полковник Георги Петков и заяви 

намеренията за спазване на сключеното споразумение и по-нататъшно оказване на съдействие на 

Съюза от страна на Централно военно окръжие. 

Бургас 

На 7 септември 2017 г. своя едновековен юбилей отпразнува в Бургас 

роденият през 1917 г. ветеран от Втората световна война Димитър 

Герджиков. На тържеството по повод юбилея на ветерана от Втората 

световна война присъстваха началникът на Военно окръжие – Бургас 

подполковник Данчо Мешлинков и началникът на сектор „ВОКНА” 

майор Йордан Йорданов. Столетникът получи много поздравителни 

адреси и подаръци. Със заповед на началника на военното окръжие 

столетникът – ветеран от Втората световна война бе удостоен с 

юбилеен плакет „130 години Военно окръжие – Бургас“. В края на 

тържеството, представителите на военното окръжие си направиха снимка за спомен със столетника. 

Обучения и стажове 

Ловеч 

От 25.09.2017 г. до 28.09.2017 г. капитан Димитър Маринчев Бенчев – 

младши експерт в сектор „ВОКНА” във Военно окръжие II степен-

Ловеч бе на „Курс за обучение на администратори по сигурността на 

АИС/М ”, който завърши успешно. Удостоверението му беше връчено 

от началника на Централно военно окръжие – полковник Георги 

Петков. 

Габрово 

От 18-ти до 20-ти септември 2017 г., капитан Николай Стефанов Николов – младши експерт в 

сектор „Военен отчет, комплектуване набиране и адаптация” в окръжието, завърши успешно курс 

за куриери в МО2. 

Преглед на техника - запас 

Ямбол 

В съответствие с нормативната уредба Окръжието организира прегледи на готовността за използване на 

техника-запас водеща се на военен отчет в зоната за отговорност. Комисиите с председатели майор Иван 

Бъчваров – началник на сектор „ВОКНА” и капитан Тодор Донев – младши експерт в сектор „ВОКНА” 

отразиха в протоколи съответствието на водещата се техника от военното окръжие и наличната от 

фирмите и гражданите. Собствениците на техника с мобилизационно назначение се проверяват за 

наличност, състояние и актуализация на документите, касаещи мобилизационната готовност. 

Враца 

През месеца започна изпълнението на заповед №РД-332/ 31.07.2017г. на началника на Централно военно 

окръжие и заповед №РД-199/ 09.08.2017г. на началника на Военно окръжие ІІ степен– Враца, относно 

организиране и провеждане на преглед на готовността за използване на техника–запас, водеща се на 

военен отчет. 

Информационен бюлетин № 9 - част 2 
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Военни окръжия 

Шумен 

На 21.09. на строевия плац 

във Факултет  “Артилерия, 

ПВО и КИС” 13 студенти 

положиха военна клетва. На 

тържествения ритуал 

присъстваха областният 

управител проф. Стефан 

Желев и неговите заместници, заместник-кмета по образование и култура в община Шумен – 

Найден Косев, заместник-началника на Централно военно окръжие – полковник Велчо Петков, 

началниците на военните окръжия в гр. Шумен – подполковник Георги Георгиев и гр. Варна – 

полковник Румен Димитров. За успешното завършване на курса, студентите бяха поздравени и от 

началника на Централно военно окръжие – полковник Георги Петков. 

Триседмичното обучение преминаха представители на висши учебни заведения от градовете 

Шумен, София, Варна и Русе. Знанията за оцеляване при терористични актове, въоръжен конфликт 

или природни бедствия курсистите получиха в часовете, проведени от подполковник Георги 

Георгиев – началник на ВО-Шумен. Допълнително обучаемите бяха запознати с дейностите при 

откриване на изоставени боеприпаси, самоделни или импровизирани взривни устройства. 

За своевременното им вписване на военен отчет и издаване на военноотчетни документи допринесе 

Валентин Великов – старши експерт в сектор “ВОКНА”  при добро взаимодействие с м-р Боян 

Александров – командир на батарея студенти във военния факултет. 

Връчването на всеки студент на значка “Начална военна подготовка” и военно-отчетна книжка 

беше осигурено от ст. лейт. Ивко Асенов – младши експерт в сектор “ВОКНА”. С министерска 

заповед на студентите ще им бъде присвоено  звание „редник” от запаса. 
 

Смолян 

С пресконференция на областния управител на Смолянска 

област г-н Недялко Славов стартира кампанията по набирането 

на кандидати за военна служба в Сухопътни войски. В 

специално насрочената за целта среща с медиите и основните 

ръководни органи в община Смолян взеха участие 

представители от община Смолян, командирът на 101 алпийски 

батальон и представители на Военно окръжие II степен - 

Смолян.  

Представителите на местните медии с голям интерес изслушаха 

разясненията на подп. Димитър Кацаров и майор Анастас Велков за условията и реда за 

кандидатстване и прием за отделните длъжности. Всички обявиха подкрепа за популяризиране на 

дейността и издигането авторитета на военнослужещите  от Българската армия. Съвместни екипи 

от Военно окръжие II степен-Смолян и 101 алпийски батальон ще посетят всички общини и 

кметства в областта, ще проведат срещи по места с кметовете, с желаещите да служат в 

Българската армия и с представителите на  дирекциите „Бюро по труда”. 

 

Враца 

Продължава приемането на документи по заповеди № ОХ-

772/14.08.2017г. и № ОХ-978/12.09.2017г. на Министъра на 

отбраната на Република България за участие в конкурса за 

приемане на военна служба в Сухопътни войски и за участие в 

курс по начална военна подготовка във в.ф.22160 – Плевен. 

Набиране на кандидати за военна служба 
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Военни окръжия 

Трудови борси 

Кърджали 

На 14 септември 2017 г. младши експертът в сектор „ВОКНА”, 

старши лейтенант Симеон Андонов и цивилен служител Велин 

Вълев - старши експерт в офис за водене на военен отчет в общини 

Крумовград и Кирково взеха участие в „Специализирана трудова 

борса за продължително безработни лица”, проведена от „Бюро по 

труда”- община Кирково.  

На срещата присъстващите бяха запознати с условията и реда за 

кандидатстване и длъжностите, обявени със заповеди № ОХ-

641/05.07.2017г., № ОХ-731/31.07.2017г. и № ОХ-772/14.08.2017г., 

на Министъра на отбраната на Република България. Бяха разяснени предимствата на военната 

служба, както и изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите. Присъстващите бяха 

поканени и за участие в курса по начална военна подготовка във в.ф. 22160-Плевен от 20.11. до 

15.12.2017 г. Участие в срещата взеха 40 граждани. 

Велико Търново 

На 12.09.2017 г. майор Веселин Тинков – началник на сектор “ВОКНА” във Военно окръжие II 

степен - Велико Търново участва в трудова борса в гранд хотел Велико Търново, организирана от 

бюрото по труда. 

Ловеч 

На 27 септември Бюро по труда  в гр. Ловеч 

организира и проведе младежка трудова борса, която 

бе открита от неговата директорка Мария Василева. 

Участваха 17 работодатели, осъществяващи дейност 

в областта на машиностроенето, производството на 

изделия от пластмаса, шивашка промишленост, 

мебелна промишленост, месопреработвателна 

промишленост, търговия, производство на фуражи, 

металолеене и др. Пенка Мортева - старши експерт от 

сектор “ВОКНА” на Военно окръжие ІІ степен-Ловеч представи актуална информация за набиране 

на кандидати за военна служба, като насочи вниманието на безработните младежи и към 

предстоящото провеждане на курса по начална военна подготовка за 2017 година.  

На работодателите бе описан профила на освобождаваните военнослужещи, като ресурс от 

подготвени, отговорни и лоялни хора. Общо 93  работни места обявиха фирмите: ”Крис Фешън 

Индъстрийс”-АД, Месокомбинат-Ловеч АД, ”Осъм”-АД, ”Хамбергер България” ЕООД - 

гр.Севлиево, ”Балкан”-АД, ”Белсма Фърничър”-ЕООД, ”Спарки Елтос”-АД  и др. Трудовата борса 

посетиха 66 търсещи работа лица. 

Враца 

На 07.09.2017г. старши експертът по воденето на военен отчет в община Мездра ц.сл. Мирослав 

Маринов взе участие в информационна среща проведена съвместно с „Бюро по труда” гр.Мездра.  

В изпълнение на плановете за рекламно-информационна дейност на Военно окръжие – Враца на 

27.09.2017г. старши експертът по набиране на кадри Ивайло Колев взе участие в трудова борса 

проведена съвместно с „Бюро по труда” гр. Враца.  

На срещите присъстващите бяха запознати с условията и реда за кандидатстване и длъжностите, 

обявени със заповедите на Министъра на отбраната на Република България. Бяха разяснени 

предимствата на военната служба, както и изискванията на които трябва да отговарят кандидатите.  

Присъстващите бяха поканени и за участие в курса по начална военна подготовка във в.ф. 22160-

Плевен от 20.11. до 15.12.2017 г.  

Участие в срещите взеха 69 граждани, които бяха запознати подробно с обявените конкурси. 



 

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

Военни окръжия 

Велико Търново 

На 05.09.2017г. началникът на Военно окръжие II степен - Велико Търново  подполковник Иван 

Ангелов проведе работна среща с началника на Регионалното управление на образованието инж. 

Розалия Личева във връзка с  провеждане на часовете по отбрана на страната в 9 и 10 клас през 

новата учебна година. Във връзка с откриването й поздравителни адреси бяха изпратени до 

средните училища от ръководството на военното окръжие. 

Бургас 

На 12 септември 2017 г., по покана на инж. Виолета Илиева началник 

на Регионално управление по образованието гр. Бургас, подполковник 

Данчо Мешлинков началник на Военно окръжие – Бургас изнесе 

брифинг пред директорите на училища от цялата област на тема 

„Равносметката от една изминала учебна година за обучението на 

учениците от 9-ти и 10-ти класове на средните училища в област Бургас 

по въпроси свързани с Отбраната на страната”. По време на брифинга 

бе направен кратък отчет на проведените занятия, като бе показана 

разликата при провеждане на комплексни занятия и такива – класно 

урочна форма. В края на своя брифинг подполковник Мешлинков подчерта желанието на 

учениците за участие в провеждането на комплексните занятия през новата  учебна 2017/2018 г. 

Габрово 

На 08.09.2017г., началникът на Военно окръжие ІІ степен – Габрово подп. Кристиян Гранджан и 

старшият експерт в сектор “ВОКНА” Малина Васкова участваха в работно съвещание на началника 

на Регионално управление на образованието – Габрово с директорите на училищата в областта. На 

срещата подп. Гранджан разясни възможността за провеждане на комплексни занятия в НВУ „В. 

Левски” с учениците от 9 и 10 клас, по подготовката на учениците, свързани с отбраната на 

страната през учебната 2017/2018 година. 

Спортно-възстановителна дейност 

Ямбол 

В надпревара от двадесет отбора при мъжете в Държавно военно лично-отборно първенство по 

тенис на корт „Албена 2017”  на Националната военна спортна федерация, проведено в  к.к. 

Албена  от 11.09.2017 г. до 15.09.2017 г., цивилен служител Веселин Николов Киров  – старши 

експерт във Военно окръжие ІІ степен - Ямбол се класира на четвърто място при мъже 

индивидуално. 

Търговище 

Временно изпълняващият длъжността началник на Военно окръжие – 

Търговище майор Любомир Колев взе участие в Седмото държавно военно 

лично отборно първенство по тенис на корт, което се проведе в к.к. 

„Албена”, в средата на месец септември. В състезанието пребориха бързина 

и тактичност, наблюдателност и сила на духа, общо  30 (тридесет) отбора – 

20 мъжки и 10 женски. Като част от отбора на Централно военно окръжие, 

майор Колев изключително много допринесе 

за доброто представяне на тима и класирането 

му на пето място. В индивидуалната 

надпревара също се представи отлично, 

въпреки че отпадна на осминафинал. 
 

Велико Търново 

По повод празника на Централно военно окръжие личният състав от 

Военно окръжие II степен - Велико Търново на 29.09.2017 г. участва 

Подготовка на гражданите за отбраната на страната 
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Наградени военнослужещи и цивилни служители 

Габрово 

На 27.09.2017г., на тържеството по случай празника на ЦВО, провело се в Тържествената зала на 

хотел Шипка, участие взеха военнослужещи и цивилни служители от Военно окръжие ІІ степен – 

Габрово. За високи постижения и доказани професионални и личностни качества, с „Грамота” беше 

награден ц.сл. Янко Тодоров Гешков – главен специалист в сектор „ВОКНА” на Военно окръжие – 

Габрово. 

Търговище 

Цивилен служител Михаела Петрова – старши експерт в сектор „Военен 

отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ степен – 

Търговище бе сред наградените военнослужещи и цивилни служители от 

Централно военно окръжие по време на мероприятията, посветени на 137-

мата годишнина от създаване на структурата за водене на военен отчет на 

българските граждани и по повод празника на Централно военно окръжие – 

27 септември. Съгласно Заповед № КН – 143/21.09.2017 г. на министъра на 

отбраната, същата бе удостоена от заместник-министъра на отбраната Атанас 

Запрянов с грамота за високи постижения в служебната дейност, доказани 

професионални и личностни качества. 

Добрич 

На 27 септември началникът на Военно окръжие II степен - 

Добрич капитан II ранг Бисер Бонев и началникът на сектор 

ВОКНА майор Генади Генов взеха участие в тържественото 

честване на празника на ЦВО– 137-та годишнина от създаването 

на военните окръжия в България и 2-та годишнина от връчването 

на представителното знаме. 

 За проявен професионализъм, инициативност и отговорност за 

издигането на престижа на ЦВО със заповед на министъра на отбраната капитан II ранг Бисер 

Бонев бе награден с бинокъл, а със заповед на началника на ЦВО майор Генади Генов бе награден с 

грамота. 

На 01.09.2017 г., във връзка с прекратяване на трудови правоотношения, 

началникът на Военно окръжие II степен - Добрич капитан II ранг Бисер Бонев 

награди цивилен служител Гичо Колев Гичев с грамота за постигнати високи 

резултати при изпълнение на функционалните задължения и доказани 

професионални и личностни качества. Цивилен служител Гичев работи в 

системата на военните окръжия от 2003 г. В периода от 1976 г. до 2001 г . е 

служил като офицер в Авиобаза – Добрич С пожелания за здраве и дълголетие 

колективът на военното окръжие му поднесе своите подаръци. 
 

Русе 

На 27 септември 2017 г., по повод честването на 137 години от създаването на структурата за 

водене на военния отчет на българските граждани и празника на Централно военно окръжие, с 

награди за високи постижения в служебната дейност, доказани професионални и личностни 

качества бяха удостоени трима военнослужещи от Военно окръжие – Русе. 

Със заповед № ЗНО-148/19.09.2017 г. на началника на отбраната награда бинокъл Б8х30 получи 

началника на Военно окръжие – Русе подполковник Цанко Недев. 

Със заповед № КН-143/21.09.2017 г. на министъра на отбраната с грамота и награден знак за 

„Отлична служба”–ІІ-ра степен е награден старшина Гален Георгиев Григоров – старши специалист 

в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” и с грамота и награден знак „За 

в поход до местността “Узана”- гр. Габрово и посещение на Географския център на България 

съвместно с колеги от военните окръжия - Габрово, Ловеч и Плевен.  
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военна доблест”–ІІІ-та степен е награден ефрейтор – 2-ри клас Тихомир Милков Камарашев. 

Варна 

За високи постижения в служебната дейност, доказани професионални и личностни 

качества, във връзка с честването на 137 години от създаване на структурата за 

водене на военен отчет на българските граждани и по повод 27 септември - 

Празника на Централно военно окръжие, министъра на отбраната със своя заповед 

№ КН-143/21.09.2017 г.  награди с награден знак „За отлична служба” ІІ степен, за 

сержанти сержант Красимир Милков Митев - специалист в „Ръководство” на 

Военно окръжие І степен - Варна. 

Хасково 

На 27.10.2017 г., във връзка с честването на 137-та годишнина от създаването на 

военните окръжия и за проявен висок професионализъм, инициативност и за 

издигането престижа на Централно военно окръжие, с награди „Бинокъл Б 8х30” от министъра на 

отбраната бяха удостоени началникът на военно окръжие II степен – Хасково, подполковник 

Славчо Колев и младши експертът в сектор „ВОКНА”, капитан Димитър Топалски. Наградите бяха 

връчени от заместник-министъра на отбраната генерал- Наградите бяха връчени от заместник-

министъра на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов. 

Стрелби 

Търговище, Шумен 

Тазгодишните стрелби до с. Марково бяха посетени 

от ученици от девети и десети клас на ІІ 

СУ”Професор Никола Маринов”-Търговище и 

ПГТ”Симеон Велики”-Търговище в рамките на 

задължителната подготовка, свързана с отбраната 

на страната и проведена под формата на 

комплексно занятие.  Учениците преминаха през 

пунктовете за показ на различни оръжейни системи, 

след което наблюдаваха отличните резултати при 

стрелбите на курсантите. Те бяха впечатлени не само от безпощадното поразяване на мишените, 

но и от воинската етика и дисциплина, демонстрирани от курсантите.  

Участие взеха представител на Военно окръжие-Търговище - ст. експерт Галя Рашкова от сектор 

“ВОКНА” и началникът на ВО - Шумен подп. Георги Георгиев. Сред гостите бе и началника на 

РУО на МОН-Търговище, господин Стефан Станчев. Курсантите стреляха с леко и тежко 

стрелково оръжие и различни артилерийски системи, като се започне от пистолет  „Макаров” и 

се стигне до ракетната установка БМ-ГРАД 21.  

Курсантите от Факултета по артилерия, ПВО и КИС-Шумен демонстрираха висок 

професионализъм – резултат от сериозното обучение от страна на преподавателския състав на 

учебното заведение. Те показаха, че сигурността на страната ни е и ще бъде в сигурни ръце. 

Събитието припомни на учениците за възможностите за бъдеща професионална реализация в 

армията и повиши интереса към военната професия.  
 

Варна 

В изпълнение на мероприятията от 

месечния план на Военно окръжие І 

степен - Варна се проведоха стрелби с 

пистолет „Макаров”. Ръководител на 

занятието беше капитан ІІ ранг- 

Светослав Маринов Попов.  


