
 

 
СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА 

КЛУБ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА 

„Ролята на запасното войнство  

във военно-патриотичното възпитание 

на подрастващото 

поколение” 

20 декември 2017 г. 

Конферентна зала „АТЛАНТИК”, гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон 

Велики” № 157, блок „В”, ресторант „Чифлика-2” 

 

                                 Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 10.00-10.30 ч.               Регистрация на участниците 

 10.30-10.35 ч.               Встъпително слово на председателя на клуб  

                                             „Атлантик” -Стара Загора капитан о. р.                     

                                             Недялко Недялков 

 
 

 10.35-10.40 ч.               Слово на председателя на СОР ”Атлантик”  

                                             ген.-майор о. з. Ангел Златилов 



 10.40-10.45 ч.               Слово на кмета (зам.-кмета) на Стара Загора 

 10.45-10.50 ч.               Слово на областния управител (зам.-областен   

                                                  управител) на Старозагорска област 

 10.50-10.55 ч.               Слово на командира на 2-ра Тунджанска   

                                                  механизирана бригада бриг. ген. К. Кузмов 

 11.00-11.40 ч.               Пресконференция и кафе-пауза 

 11.40-12.00 ч.               Доклад: „Национална и областна програма за    
                                             обучение на учениците от средния курс за              
                                             подготовка за отбрана. Взаимодействие със      
                                             запасното войнство и кадровите      
                                             военнослужещи”. 

  Директор  на РИО  г-жа Татяна Димитрова 
  Директор на Професионална гимназия по  

                                                  механотехника г-н Стоян Колев 
 

 12.00-12.20 ч.              Доклад: ”Превантивно класно и извънкласно  
                                            обучение на учениците от органите на Главна     
                                            дирекция „Пожарна безопасност и защита на        
                                            населението” при пожари, общоопасни аварии и  
                                            други стихийни бедствия. 

 Представител на Дирекция гр. Стара Загора 
 Директор комисар Стоян Колев 

 
 12.20-12.40 ч.              Доклад: „Патриотично въздействие върху                                                    

                                                 подрастващото поколение чрез „Дните на   

                                                 отворени врати”.                                  

                                                 Запознаване с героичните бойни действия на   

                                                 Българската армия. 

                                                 Командир (зам.-командир) на 2-ра Тунджанска  

                                                 механизирана бригада 

 

 12.40-13.00 ч.              Доклад: „Ролята на запасното войнство в   

                                            обучението на подрастващото поколение в   

                                            любов към Родината и Българската армия”. 

                                                 подполк. о. р. Радослав Бонев  

                                                 полк. о. р. Зарко Шишманов 

 

 13.00-13.20 ч.              Доклад: „Родолюбие, народни традиции, военни   

                                            познания и умения, патриотизъм”. 

 инж. Райчо Гънчев, клуб „Багатур” 

 

 13.20-13.40 ч.              Доклад: „Ролята на клуб „Традиция” за обучение   

                                            и запазване на спомените за великите битки и      

                                            победи на Българската армия. Възстановки”. 



                                                 Петко Танев, клуб „Традиция” 

 

 13.40-14.00 ч.              Доклад: „Ролята на Военно-историческия музей      

                                            и Дните на отворените врати за запознаване на   

                                            подрастващото поколение с победите на             

                                            Българската армия за освобождението на  

                                                 Отечеството”. 

                                                 Председател  Съюз ”Атлантик”  ген.-майор о. з.       

                                                 Ангел Златилов 

                                                 Представител на Дирекция „Човешки ресурси”-   

                                                 Министерство на отбраната 

 

 14.00-15.00 ч.              Обедна почивка 

 

 15.00-16.00 ч.              Дискусия 

 

 16.00-16.10 ч.              Заключителни слова 

 

 16.10 ч.                         Закриване 

 

 


