
МЕСЕЦ АПРИЛ – МЕСЕЦ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ 

“МИСЛЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“ 

             На 10.04. 2021г. ученици от ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов проведоха интервю 

с избрана от тях личност във връзка с месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето 

бъдеще“. Учениците предварително събраха информация за Г-н Гюрсел Реджебов, завършил 

основното си образование в нашето училище, и съставиха въпросите, които му бяха зададени. 

За децата професията на войник и водолаз-разузнавач беше много вълнуваща и те с интерес 

слушаха своя събеседник. 

ИНТЕРВЮ С Г-Н ГЮРСЕЛ РЕДЖЕБОВ НА ТЕМА „КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ” 

     ПРЕДСТАВЕТЕ СЕ НАКРАТКО ? 

        Казвам се Гюрсел Реджебов, на 45 години, от гр. Свищов. 

Основното си образование съм завършил в ОУ „ Филип Сакелариевич”- 

гр. Свищов, а средно - СПТУ по машиностроене и електроника, профил  

„Водач на МПС, кат. С и автомонтьор”. Семеен, с две деца. Работя във 

Военно Формирование – гр. Белене.             

       В началото на професионалният си опит съм започнал като „сапьор”  

за 3 години, впоследствие се насочих към друга длъжност –  

„Водолаз- разузнавач” и така още 15 години, със завършена  Водолазна 

школа - гр. Варна.   

В юношеските си  години  съм играл във  ФК „Академик” Свищов - 11 години. В свободното си 

време спортувам активно (колоездене, тенис на маса, бягане  на дълги разстояния), което ми 

помага с физическата подготовка, нужда да преодолявам трудностите  и предизвикателствата, 

които ми поднася професията.  

         Като професионален войник съм участвал  в две международни мисии зад граница: 

- през 2009 година - Косово (KFOR),  в помощ на населението  при  последиците  от 

конфликта със  Р Сърбия; 

- през 2018г. - Кандахар, Афганистан (SFOR), като участник във 37–ми контингент на 

Българската армия. 

 

1.Какъв искахте да станете, когато бяхте малък? 

Като  малък исках да стана шофьор  на камион като баща ми. 

 

2.А какъв искаха да станете вашите родители? 

Инструктор на кандидат-шофьори. 

 

  3.Разкажете за човека, който е оказал най-голямо влияние в кариерата Ви до момента. 

     Човекът, който е оказал най-голямо влияние за избора ми на войник, познавам от детските  

си години. Познават се и нашите деца. Разбрах, че е станал офицер в Българската армия, и 

реших да последвам по неговите стъпки преди 20 години. Той ми даде насоки и кураж да се 

пробвам. Щом постъпих в редиците на армията, той беше удовлетворен, че съм последвал 

съветите му. Неговият опит споделя и досега. 

 

4.Защо решихте да станете войник-водолаз? 

      Реших да стана кадрови военнослужещ, защото има сигурност в професията, добра 

социална политика и респект към нас – хората с пагон. 

 



 

5.С  какво точно се занимават военните? 

       Основно се занимаваме с охрана на военни обекти и складове  с боеприпаси и артилерийско  

въоръжение. Освен това  се разчита на нас - военнослужещите, при бедствия и аварии като 

наводнения, снежни бури, защита на населението от нападения с химически вещества. 

Защитаваме целостта на границата на РБ, участваме  в тържествени ритуали и паради (като 

полагане на венци  на паметници). 

  

6.Как протича вашият ден? 

      Денят ми започва със сутрешен развод (строяване), вдигане на националния флаг. Поставяне 

на задачите към ротните командири и съответно  те поставят задачите към нас - редниците 

(обикновените войници). Тръгване с машините към местата за занятията, след това следва: 

почистване на оръжие и снаряжението индивидуално; измиване на техниката; анализ  и 

отстраняване на неизправностите. Работния ден приключва със строй и сваляне на националния 

флаг. 

 

7.Какви качества са необходими за “добрия”  войник? 

      Добрият войник трябва да е: дисциплиниран, упорит и отговорен. Да е физически и 

психически здрав, да умее да работи в екип. Да не се занимава  с политическа дейност. 

 

8. Какво дава Вашата професия и какво взема? 

     Да си войник е голяма отговорност и всеки ден трябва да се доказваш. Работата с колеги дава 

спокойствие за утрешния ден. Професията ни взима личното време, защото сме на 

разположение 24 часа  и не трябва отпускане на личния състав на всички нива. 

 

9. Призвание ли е тази професия? Може ли всеки да бъде войник? 

     Призвание е, не всеки може да е войник, защото трябва да се примириш с доста  нещо и не 

си сам. 

 

10. Има ли интерес от страна на младите хора към Вашата професия? 

     В последно време  не е голям интересът на младите, защото заминават за чужбина  с по- 

голяма надежда  и съответно  заради по- добро заплащане. 

 

11. За Вас кое носи най-голямо удовлетворение в работата? 

     Когато  предаваме  на по - младите  опита си и виждаме желание от тяхна страна за 

изпълнение на поставените задачи. 

 

12.Кое е най-трудното в работата Ви? 

     Запазване  на самообладание и самочувствие. 

 

13.А кое е най-интересното? 

     Работата с колеги, но всеки ден е различен сам по себе си. 

14. Какъв съвет бихте дал на хората, които си мечтаят да имат работа като войници? 

      Да са упорити, отговорни и да следват мечтите си! 

 


