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ВЪВЕДЕНИЕ

"Знанието смирява великия, учудва
обикновения и надува малкия човек."

Толстой

Обърне ли човек пожълтелите страници на историята на Третата българ-
ска държава, с трепет и преклонение ще прочете за младите, но смели българ-
ски артилеристи, участвали в борбите на българския народ за национално обе-
динение в Сръбско-българската война, в Балканските войни, Първата и Втора-
та световна война. Законна гордост и самочувствие предизвикват умелите,
бързи и точни действия на българските артилеристи, които осигуриха бляска-
вите победи на Българската армия при Одрин, Дойран и Тутракан.

Българската артилерия е заслужила с чест любовта и уважението на
нашия народ и големия авторитет, с който се ползва, защото тя навсякъде е
прославила своето име, пред което винаги са тръпнали врагове и недоброже-
латели.

Носители на славните бойни традиции на българската артилерия са ар-
тилеристите, ракетчиците, зенитчиците, специалистите от зенитноракетни и
радиотехническите войски и тези от комуникационните и информационни
системи от днешната Българска армия, чиито командири са възпитаници на
бившето НВАУ, след това НВАУ ”Г. Димитров”, впоследствие ВНВАУ, още
по-късно ВВУАПВО „П.  Волов”,  за да се стигне до настоящия факултет
„Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ „В. Левски”.

На 27 ноември 2008 г. се навършват 60 години от създаването на арти-
лерийското училище.

Какво прозрение и далновидност на нашите предци е да се създаде са-
мостоятелно артилерийско училище в бедните следвоенни години, осъзна-
вайки, че техническите нововъведения и открития, предстоящата модерниза-
ция на артилерийските системи, новите ракетни технологии, новите елект-
ронни технологии, новият организационен строеж на артилерията налагат
нов подход в командването и управлението й, превръщат я във важен, реша-
ващ фактор в съвременната военна мощ. Защото силната държава винаги се
поддържа със силна армия, а основата на съвременната военна сила е арти-
лерията, във всичките й разновидности.

Сравнително кратък е периодът на съществуването на училището като
самостоятелно такова, но работата, която е извършена за тези години по обу-
чението и възпитанието на артилерийски, а впоследствие и на кадри за дру-
гите видове и родове войски,  без преувеличение може да се каже,  че е ог-

http://trinity-bg.org/epigrams/search-result.php?%D2%EE%EB%F1%F2%EE%E9
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ромна. За тези 60 години е постигнат колосален ръст. Като че са минали не
60 години, а векове.

През годините от 1948 до 2008 артилерийското училище дава на бъл-
гарската армия и общество над 50 000 офицери и лидери. Всички те водят
българските войници в овладяването на новата техника и въоръжение и в
укрепването на новата българска армия. Те са и тези, които поемат своята
отговорност на различни длъжности и постове в публичния и частния сектор.

В резултат на всеотдайността, трудолюбието и упорита работа на ня-
колко поколения преподаватели и командири в училището се създават много
добри традиции, изгражда се педагогическа и научна школа, от която други-
те се учат, за която говорят с уважение и респект.

Когато говорим за традиции, можем да кажем, че за изминалите шест
десетилетия са изградени солидни основи, че училището си е създало добро
име както в България, така и по света.

През цялата си история артилерийското училище винаги е било водещо
сред висшите военни училища по редица показатели и най-вече по внедрява-
не на научно-техническия прогрес в обучението и във военното дело. Днес
законодателят е определил, че за да бъде университет, едно висше училище
трябва да провежда акредитирано обучение поне в три от четирите области
на научното знание – хуманитарни науки, природни науки, обществени нау-
ки и технически науки. Без да претендира за някаква универсална академич-
ност, артилерийското училище през тези 6 десетилетия създаде професиона-
листи в почти всички сфери на обществения живот. Тук, естествено, на пър-
во място трябва да отбележим блестящите командири и началници, които се
реализираха в структурите на Министерството на отбраната и Българската
армия. 25 български генерали наши възпитаници са емблемата на артиле-
рийското училище. Негови възпитаници са изтъкнати учени в сферата на
военните, техническите, обществените и другите науки, държавници, поли-
тици, дипломати, писатели и журналисти, артисти, музиканти и хора на из-
куството. Възможно ли е едно строго военно учебно заведение да подготви и
даде възможност за реализация на хора в толкова различни направления?
Отговорът е ДА, защото тук винаги се е държало на професионализма, на
корпоративния дух, на здравите български традиции и добродетели. И най-
вече, защото тук се възпитават личности.

За нивото на едно учебно заведение се съди основно по два показателя -
по авторитета на неговите преподаватели и по постиженията на неговите
възпитаници. Първите са основният инструмент за постигане на едно качест-
вено обучение, а вторите издигат престижа на училището със своите позиции
в обществото.

В съвременни условия за почти всяка институция, която държи на свое-
то име, включително и за висшите училища, е не само законово изискване,
но и въпрос на престиж да създава и поддържа система за управление на ка-
чеството. В сферата на образователните институции основен измерител на
качеството е степента на реализация на обучаемите. Разбира се реализацията
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на възпитаниците на едно учебно заведение трябва да се разглежда не за
конкретен период, а като един постоянен, продължителен процес - от създа-
ването до днес.

Нашите възпитаници в продължение на години бяха на първите места
на национални студентски олимпиади по редица дисциплини, като матема-
тика, програмиране, чужди езици, техническо чертане, съпротивление на
материалите. Те са тези, които са начело в рационализаторската и изобрета-
телска дейност и движението за техническо и научно творчество на младеж-
та в армията през 80-те години на миналия век.

В продължение на 60 години випускниците на артилерийското учили-
ще със своята висока професионална подготовка, успешна реализация в ар-
мията и обществото спомагат за утвърждаването му в системата на висшето
военно образование и българското висше образование като цяло. Заедно със
своите преподаватели и командири те винаги са били носители на ценности-
те и добродетелите на първостроителите на училището.

Въобще не е пресилено, ако кажем, че завършилите артилерийското
училище са елитът на българското офицерството след 1948 г., а в голяма сте-
пен и елитът на нацията.

Ние, българите, винаги сме държали на традицията да честваме юби-
лейните дати в нашия живот. Такива дати събират единомишленици и хора,
въодушевени от общи идеи, цели и желания. Днешният ден ни подбужда към
размисли за началото, за преживяното през всичките тези години, за настоя-
щето и, разбира се, за бъдещето. Наш дълг е да отдадем почит на първостро-
ителите, на създателите на артилерийското училище в квартал Лозенец в
София, на хората, които по-късно, през 1951 г., поставиха основите на вис-
шето военно артилерийско образование в град Шумен. Нека винаги помним
техния завет, повече от всякога да мислим за славната българска артилерия,
за войските за противовъздушна отбрана, за зенитноракетните войски, за
радиотехническите войски, за формированията за комуникационни и инфор-
мационни системи.

От дистанцията на времето политизацията, конюнктурата, залитанията
и всякакви други отклонения, които са допускани, остават само едни истори-
чески подробности. Съществено е това, което в действителност е постигна-
тото за артилерията, за противовъздушната отбрана, за комуникационните и
информационни системи, за армията, за държавата - това, което остава за
поколенията като реалност, като традиция и като дух.

Независимо от обществените и политически пристрастия, от истори-
ческите обстоятелства, не трябва да преставаме да мечтаем и да градим пла-
новете за бъдещето, защото до голяма степен то, бъдещето на артилерийско-
то висше военно образование, зависи от нас самите. Необходимо е само да
сме убедени в това, да сме единни и решителни.
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Аз знам, свежи рози тук не никнат.
Тук има кал, учения и пот.
Но този стръмен път от мен обикнат
е смисълът на моя млад живот.

Янко Владов

Х Р О Н О Л О Г И Я

1948 година
¨ На 4 септември началникът на Генералния щаб генерал-

лейтенант Иван Кинов отдава заповед под № 1993 с гриф лично-
поверително, в която се определя от 10 до 20 октомври под ръководст-
вото и контрола на полковник Иван Христов Цонев, дотогава заемащ
длъжността командир на артилерията на Първа армия, „да се формира
Народно военно артилерийско училище по предложена таблица-щат,
като устройството за настаняване започне веднага. Новосформираното
военно училище се подчинява на поделение 1420 (командването на ар-
тилерията)”.

¨ Със заповед № 225 на министъра на народната отбрана от 11
октомври, считано от 15 октомври, възпитаниците на военните учили-
ща да се наричат курсанти вместо юнкери. Думата портупей да не се
употребява, а остава само курсант. Названието според годината на
служба да бъде: младши курсант, старши курсант, уредник курсант.

¨ На 20 октомври се отдава първата писмена заповед № 1 на на-
чалника на Народното артилерийско училище полковник Иван Цонев. С
нея се регламентира, че на основание лична поверителна заповед на
командващия артилерията при МНО от 10 до 20 октомври се формира
Народно артилерийско училище в София в старите помещения на НШЗО
на улица „Черни връх” № 2 в състав:

1) Командване с щаб;
2) Политическо отделение;
3) Учебна част;
4) Висши офицерски курсове;
5) Строеви подразделения:

а) Юнкерски артилерийски дивизион за действащи офицери;
б) Юнкерски артилерийски дивизион за запасни офицери;
в) Юнкерска артилерийска техническа батарея;
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6) Учебен полк:
а) Командване с щаб;
б) специална батарея;
в) 1-ви учебен артилерийски дивизион;
г) 2-ри учебен артилерийски дивизион;
д) разузнавателен артилерийски дивизион;
е) учебен зенитен артилерийски дивизион;
ж) артилерийски полигон;

7) снабдяване и служби;
8) Музикантски взвод.
¨ С указ № 1657 на Президиума на Великото народно събрание

по доклад на Министъра на народната отбрана под № 85 от 27 ноември
1948 година се създава Народно военно артилерийско училище в София
и Сливница (част от учебния му артилерийски полк). Училището се
формира на базата на Артилерийската школа, учебния противовъзду-
шен дивизион, юнкерския артилерийски дивизион от Народното арти-
лерийско училище “Васил Левски” и артилерийските поделения от На-
родната школа за запасни офицери “Христо Ботев”. Указът определя, че
новите структури влизат в сила от 1.12.1948 г.

1949 година
¨ За патрон на училището в началото на годината е определен

Георги Димитров и то започва да се нарича Народно военно артиле-
рийско училище „Георги Димитров”. Военна делегация под председа-
телството на генерал Иван Михайлов не много лесно получава съгласи-
ето лично на Димитров училището да носи неговото име.

Посещение на Георги Димитров в Народното военно артилерийско училище.
София, 1949 г.

¨ Първите випускни артилерийски стрелби през април в района
на Сливница показват добро ниво на подготовка.
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¨ На 1 май за пръв път училището участва в парад с две запрег-
нати батареи, две моторизирани батареи и курсантски блокове.

¨ На 1 май училището изпраща първата група млади и ентусиа-
зирани български офицери. Със заповед № 103 от 1 май на началника на
училището във връзка с поверителна заповед на министъра на народ-
ната отбрана № 291 от 30 април се повишават в чин „подпоручик”, при-
числяват се към „Димитровски випуск” и се назначават на длъжност ко-
мандир на взвод в частите 124 уредник–курсанти. Училището завърш-
ват още 126 души, само че със звание „офицерски кандидат”. Това са за-
вършилите трети курс прикомандировани курсанти. Общо броят на
първите випускници на артилерийското училище е 350 души.

¨ Със заповед № 120  от 25  май на началника на училището се
награждава уредник-школник Николай Георгиев Гяуров със сумата от
2000 лева като диригент на ансамбъла на училището за проявени осо-
бени грижи.

¨ На 2 юли почива патронът на училището - Георги Димитров.
Личният състав е вдигнат по тревога. Курсантите от училището охраня-
ват и ескортират траурния лафет с тялото на Димитров до изградения
мавзолей.

¨ През август по време на полеви лагер в Сливница се провежда
показно тактическо учение с бойни артилерийски стрелби, на което
училището действа като артилерийска група в състав от пет дивизиона.
Учението се провежда пред артилерията на цялата българска армия.
Характерно е, че на учението е показано за първи път у нас прилагането
на пълната подготовка на изходните данни, осъществена в пълния й
обем от поделението за артилерийско инструментално разузнаване на
училището с използването на съветска метеорологична и топогеоде-
зична апаратура.

¨ През месец септември се провежда голямо общовойсково уче-
ние, в което участва и Народното военно артилерийско училище. За
първи път се провеждат бойни артилерийски стрелби в рамките на ар-
тилерия на дивизия с началник полковник Христо Ангелов и началник
на щаба подполковник Нешо Нешев. Стрелбите се провеждат на няколко
последователни рубежа.

¨ Със заповед № 284 от 25 октомври се обявяват успешно за-
вършилите първия едногодишен курс на обучение в Народното военно
артилерийско училище школници по специалности: полкова артилерия
– 89; товарна артилерия – 35; противотанкова артилерия – 34; дивизи-
онна артилерия – 68; моторна артилерия – 63; техници – 38; брегова ар-
тилерия – 2; минохвъргачи – 52; специално разузнаване – 68; зенитна
малокалибрена артилерия – 37; зенитна среднокалибрена артилерия –
81. Общо завършили 531 школници.
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¨ От 23 ноември за началник на училището е назначен полков-
ник Христо Тонев Ангелов, досегашен заместник-началник по учебната
част, а за негов заместник - подполковник Михаил Димитров Арнаудов.
Формират се три курсантски и един школнически дивизион. Първи
курсантски дивизион с командир капитан Марин Минчев Мермерски
има три батареи: дивизионна, противотанкова и товарно-
минохвъргачна. Втори курсантски дивизион с командир майор Ангел
Михов Георгиев има също три батареи: армейска, артилерийско инст-
рументално разузнаване и техническа. Трети курсантски дивизион е
от три зенитни батареи. Офицерите артилеристи от запаса се обучават в
четвърти школнически дивизион с командир подполковник Спас Ве-
лев Дерибеев.

Строят на курсантите, воден от началника на артилерийското училище
полковник Христо Ангелов, София, 1949 г.

¨ За първи път в рамките на училището се планира и провежда
учебно-методически сбор. На него се изнася общ доклад за състоянието
на учебно-методическата работа в училището и два теоретични доклада
пред всички командири и преподаватели в училището. След това по
профили, цикли и дивизиони се провеждат показни занятия. На края на
сбора се провежда разбор пред целия командно-преподавателски състав
и се дават указания за следващия период на обучение.

1950 година
¨ Към 1 януари списъчният състав на училището е 1806 души.
¨ На 1 май е произведен вторият випуск на училището.
¨ През лятото бойната подготовка на курсантите се осъществява

на лагер в Самоков.  Там на палатки при полеви условия се провеждат
интензивни занятия в местностите Ридо и Дъбова глава.

¨ Със заповед на № 217 от 9 август на началника на училището
на основание Министерска заповед № 401 от 4 август в Българската ар-
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мия се въвеждат нови звания. Вместо уредник – старшина, вместо офи-
церски кандидат – младши лейтенант, вместо подпоручик – лейтенант,
вместо поручик – старши лейтенант.

Личният състав на училището е построен за празника на училището,
София, 1950 г.

По време на обучението на курсантите най-голямо внимание се обръща
на занятията на местността. Самоков, 1950 г.

¨ Преминава се към двугодишен курс на обучение.
¨ Формират се първите учебно-методически звена, които са на-

зовани цикли: Тактически цикъл с началник подполковник Светослав
Ламбриев, цикъл „Артилерийска стрелба” с началник майор Мермерски,
цикъл „Обществено-икономически дисциплини” с началник капитан
Рангел Станоев и Технически цикъл с началник подполковник инженер
Атанас Атанасов. Малко по-късно се създава и цикъл „Артилерийско ин-
струментално разузнаване”, с началник капитан Кирил Димитров Пи-
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ров. По такъв начин към края на годината в училището се оформят пет
основни цикъла, които обединяват около 35 щатни преподаватели. В
това число не влизат щатните преподаватели по математика, чужди
езици и военна география, които се числят пряко към Учебния отдел.

¨ По решение на ЦК на БКП от март всички курсанти от едного-
дишния запасен курс трябва да останат като офицери на действителна
служба в армията. Всички те са с висше образование.

¨ Общо през годината за нуждите на армията от училището са
излезли 1250 млади офицери артилеристи.

1951 година
¨ На 2 май земните артилеристи в училището се изнасят на лагер

в Самоков.  На 2  юли се извършва преход от лагера в Самоков до връх
Мусала и обратно. В края на юли се извършва 15-километров поход през
Рила до Рилския манастир.

Курсантите в подножието на връх Мусала, 1951 г.

¨ Със заповед № 282 от 6 септември се организират дейностите
по предислоциране на училището от София в Шумен (тогава Коларовг-
рад). Извозването се извършва по график с железопътен транспорт. Об-
що със седем ешелона се пренася цялото училище от София до Шумен.
Това прави всичко 213 вагона. Целият процес трае осем дни, от 11 до 18
септември.

¨ Последната заповед, подписана от началника на училището в
София,  носи № 301  с дата 25  септември.  Следващата заповед № 302  е
подписана на 26 септември в Коларовград.

¨ В Шумен училището се настанява в казармите на щаба на ар-
мията, инженерния полк, кавалерийските казарми, интендантски рабо-
тилници, армейски складове, дивизионни армейски поделения и др. В
центъра на района се намира сградата на турския затвор. Целият район
е осеян с малки постройки и стари турски казарми с дебелина на стени-
те 1,5 метра. Липсват асфалтирани плацове и дори чакълирани пътеки.
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За да се изискат средства за построяване на нови сгради, старите се съ-
барят до 50 см над земята и в исканията за средства се пише, че те са
необходими за капитален ремонт, а не за ново строителство. Конюшни-
те на 10-ти конен полк се използват за отглеждане конете на училище-
то. Назначен е ветеринарен лекар - майор д-р Рачо Рачев. Обучението по
физическа подготовка се води главно като ездова подготовка.

¨ В училището се разработва разгънат перспективен план за
създаване на цялостна учебно-материална база.

¨ Поставя се началото на рационализаторската и изобретателс-
ката дейност. Създава се първото общоучилищно рационализаторско
бюро, начело с началника на училището. Такива бюра са създадени в
циклите „Тактика”, „Артилерийска стрелба”, „Артилерийско инструмен-
тално разузнаване” и „Общотехнически”. През годината са приети и ут-
върдени общо 6 рационализации.

1952 година
¨ За началник на училището е назначен подполковник Нешо Ви-

дев Нешев.
¨ С Указ № 213 на Президиума на Народното събрание от 29 ап-

рил, подписан от председателя на Президиума Дамянов и секретаря
Минчев се връчва на Народното военно артилерийско училище „Г. Ди-
митров”  бойно знаме като символ на воинска чест,  доблест и слава.  В
Указа се казва: „Знамето на училището трябва да напомня на всеки кур-
сант, сержант и офицер за техния свещен дълг за вярна служба на нашия
народ, на правителството и на Българската комунистическа партия. Це-
лият личен състав на училището трябва да брани упорито и умело всяка
педя родна земя и да защитава бойното знаме, не щадейки своята кръв
и живот. Ако бойното знаме вследствие малодушие на личния състав на

училището бъде загубено, на-
чалникът, неговите заместници
и целият команден състав, ви-
новни за този позор, се предават
на военния съд, а училището
опозорило се по такъв начин,
подлежи на разформироване”.

¨ През лятото курсантите
от профил „земна артилерия”
излизат на лагер в корията до
село Мараш, а зенитчиците на
лагер до Варна.

¨ На 11 септември в Шу-
мен се изпраща тържествено

Курсантите артилеристи провеждат
полеви лагер край с. Мараш, 1952 г.
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първият випуск офицери артилеристи от двугодишния курс на обуче-
ние. Техният брой е 437.

1953 година
¨ Летният лагер на земните артилеристи се провежда на лагер

„Свобода”, а на зенитчиците в местността, известна като Родни балкани
до Варна. Занятията по артилерийска стрелба и огнева служба се водят
на винтовъчния полигон край Текер дере, а тактическите занятия в ра-
йона на старите турски укрепления Бештепе табия, Москов табия и
Иълдъз табия. Артилерийските стрелби се провеждат в района на села-
та Ивански, Васил Друмев и Илия Р. Блъсков.

1954 година
¨ В училището се обучават общо 1210 обучаеми, от които 553

курсанти.

Курсантите от профил “Земна артилерия” провеждат тактическо занятие
при тежки зимни условия в близост до Велики Преслав, 1954 г.

¨ През месец февруари съгласно плана за бойната подготовка в
НВАУ „Г. Димитров” се провеждат няколкодневни тактически занятия в
условията на подвижен зимен лагер на 2 км югозападно от Преслав. Ус-
ловията са изключително сурови – температура до минус 20 градуса,
снежна покривка над 1 метър. С огромните усилия на целия личен със-
тав и с помощта на тракторни снегорини от Машинно-тракторна стан-
ция в Преслав курсантският дивизион успява да се придвижи и премине
към организиране на неподвижен зимен лагер. Снабдяването на диви-
зиона от Шумен става невъзможно. По указания на партийното и дър-
жавното ръководство в Преслав се мобилизират всички сили за оказва-
не на помощ на дивизиона и на първо място - на снабдяването му с хра-
нителни продукти. Нощта на 21 февруари заварва дивизионът развър-
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Курсанти полагат клетва за вярност
пред Родината, 1954 г.

нат в боен ред на огневи позиции. С падането на нощта времето отново
рязко се влошава. Задухва леден вятър със силен снеговалеж. Личният
състав от дивизиона се бори мъжествено със снежната стихия. Въпреки
това се появява реална опасност от масови измръзвания. Тогава се взе-
ма решение за извършване на марш за затопляне на личния състав. Ди-
визионът е снет от огневи позиции и започва движение във виелицата.
Разчиства се снегът и крачка след крачка се придвижва към Шумен. За 24
часа са изминати едва два километра. На 25 февруари 1954 г. първи кур-

сантски дивизион влиза тържествено между
шпалир от курсанти и офицери в училището
в Шумен.  Зимният поход,  проведен при не-
виждано трудни условия, е ярка проява на
такива ценни качества за военния човек ка-
то издръжливост, мъжество, дисциплинира-
ност, бойно другарство.

¨ През годината се отделят специ-
алностите от профил ПВО и се създава На-
родно военно училище за ПВО, което про-
съществува само една година. През септем-
ври 1955 година то отново се влива в арти-
лерийското училище.

1955 година
¨ На 26 януари се създава първият учебен съвет като съвещате-

лен орган на началника на училището, в който влизат заместниците на
началника, всички началници на цикли и още девет офицери от строя и
службите.

Тържество по производството на поредния випуск на НВАУ ”Г. Димитров”,
Шумен, 1955 г.
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¨ За началник на училището е назначен генерал-майор Ангел
Ангелов.

¨ Със заповед № 219 от 15 юли всички профили в училището
преминават на тригодишен срок на обучение.

¨ През месец септември се създава цикъл „Радиолокация” с на-
чалник капитан Младенов.

¨ Висшата офицерска артилерийска школа, която до тогава фун-
кционира в Самоков, е разформирована и училището поема изцяло под-
готовката на офицери артилеристи от звената „командири на батареи и
артилерийски полкове”. Курсът е десетмесечен.

¨ Успешно е изпълнен перспективният план за изграждане на
учебно-материалната база на училището. Изградени са 29 специализи-
рани кабинета, три лекционни зали и четири работилници. Освен това
цикъл „Артилерийска стрелба” изгражда няколко миниатюр-полигони,
винтовъчен полигон и др.

Тържествен марш по повод празника на училището, Шумен, 1955 г.

1956 година
¨ С Указ № 251 от 28 юли 1956 г. на завършилите военни учили-

ща у нас със срок на обучение две и повече години се признава полу-
висше образование. На завършилите Народното военно артилерийско
училище „Г. Димитров” се признава полувисше техническо образование
по специалността.

¨ Завършилите до 5  юли 1952  г.  пълния курс на Народното во-
енно артилерийско училище „Г. Димитров” и получили диплома за за-
вършено висше образование въз основа на съществували закони запаз-
ват правата си на лице с висше образование.
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Класно помещение на младите курсанти, Шумен, 1956 г.

1957 година
¨ Сериозно внимание се обръща на подготовката на офицери от

запаса. Създават се дивизиони с школници за запасни офицери. Това
продължава до 1959 г.

¨ Като водещи командири в училището се утвърждават коман-
дирите на дивизиони подполковник Средков, полковник Илиев, майор
Цветанов, подполковник Чеканьов, командирите на батареи – офицери-
те Живаков, Петев, Керезов, Николов, Монев и др. От началниците на
катедри и преподавателите не може да не се споменат имената на под-
полковник Катеринов, капитан Радуков, майор Колев, подполковник
Ганчев, майор Калнъков.

Курсанти в час по физическа подготовка,
Шумен, 1957 г.

Курсант - отличник на випускните
артилерийски стрелби, Шумен 1957 г.
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1958 година
¨ На 18 юни пристига партийно-правителствена делегация, коя-

то донася и Указ на Президиума на Народното събрание (№ 28 от 16
юни 1958 г.),  в който се казва:  „.  .  .  Награждава се НВАУ „Г.  Димитров” с
орден „9 септември 1944 г. I степен” по случай навършването на десет

години от създаването му и
заради голямата му роля в
обучението и възпитанието на
артилерийски кадри в БНА.”
Орденът е връчен лично от
Тодор Живков, първи секретар
на БКП. Освен него официал-
ната делегация включва пред-
седателят на Министерския
съвет Антон Югов, министърът
на народната отбрана армейски
генерал Иван Михайлов, начал-
никът на Генералния щаб гене-
рал-лейтенант Иван Бъчваров,

заместник-министъра на народната отбрана генерал-лейтенант Д. Диков,
генералите Радонов, Стефанов и Попов. Пред гостите се провежда арти-
лерийска стрелба на стрелковия полигон.  Стрелбата се осъществява в
рамките на артилерийска група. Командир на групата е майор Несторов.
Задачата по унищожаване на целта е поставена лично от Тодор Живков.
Тя е изпълнена за по-малко от две минути с 12 гаубици с оценка „отли-
чен”.

Майор Несторов отдава бойна заповед на наблюдателния пункт по време на
демонстративни стрелби пред гостите на тържествата по случай 10-

годишнината на училището.

Курсантският строй се приема лично
от Тодор Живков, Шумен, 1958 г.
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Генерал Нешев връчва
лейтенантските пагони на

младите офицери

1959 година
¨ За началник на училището е назначен за втори път полковник

Нешо Нешев.
¨ Артилерийските системи в училището окончателно премина-

ват на моторна тяга и послед-
ните артилерийски коне са
сдадени в конната база в Со-
фия.

¨ Създава се методи-
ческо звено по физическа под-
готовка към Учебния отдел на
училището.

¨ Българската армия се превъоръжава и насища с нова модерна
за времето си техника и въоръжение. Тяхното управление и експлоата-
ция изискват подготовка на офицерски кадри с висше инженерно обра-
зование. Ето защо от 1 септември съгласно Постановление № 148 от 10
юли 1959 г. на Министерския съвет училището преминава към висш
петгодишен курс на обучение. Специалностите са: технология на маши-
ностроенето – за офицерите, обучаващи се по специализации „Земна
артилерия” и „Артилерийско въоръжение”, радиоелектроника – за офи-
церите, обучаващи се по специализации „Зенитна артилерия” и „Радио-
локация”, и геодезия, фотограметрия и картография – за офицерите,
обучаващи се по специализация „Артилерийско инструментално разуз-
наване”.

¨ За първи път има толкова много кандидат-курсанти с много
високи дипломни оценки, от които 82-ма души са завършили средно
училище с отличен успех и златен медал.

¨ На базата на инженерната подготовка се появяват и нови ка-
тедри. Това са „Общотехническа катедра”, „Висша математика”, „Техно-
логия на машиностроенето”, „Механика”, „Радиолокация” и „Радиотех-
ника”.

¨ Положено е началото на научната квалификация на препода-
вателите по пътя на аспирантурата. Първите аспиранти са полк. Йото
Влахов и подп. Владимир Андонов, който става първият кандидат на
науките в училището през 1966 г.

¨ Към края на годината училището разполага с повече от 50 спе-
циализирани кабинети и лаборатории.
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¨ Сред имената на преподавателите могат да се откроят тези на
Цървулов, Бончева, Водиченски, Георгиева, Ганчев, Банов, Манолов, Ан-
гелов, Дунчев и др.

Отличителен знак на завършилите ВНВАУ „Г. Димитров”

1961 година
¨ Създава се литературен кръжок на името на Христо Смирненс-

ки. Кръжокът развива богата и разнообразна дейност. От 1961 до 1973 г.
са издадени няколко стихосбирки – „Първи стъпки” (1963 г.), „Песни от
курсантския строй”  (1964  г.),  „С Димитров на поход”  (1968  г.),  „Ехо от
полигоните” (1972 г.), „Под тежестта на пагона” (1973 г.). От курсантите
израстват не малък брой литературни творци, много от които сътруд-
ничат или работят в наши централни вестници и списания.

Курсантите зенитчици по време на бойна работа, 1961 г.

1962 година
¨ За началник на училището е назначен генерал-майор Тодор

Желев.
¨ Създава се обединена Школа за запасни офицери в Плевен, с

което шуменското артилерийско училище престава да готви школници
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като запасни офицери от земната, зенитна артилерия и артилерийското
въоръжение. В училището остава да функционира курс за школници, в
който се учат младежи със завършено висше образование за нуждите на
запаса. Те изучават предимно ракетна техника.

Началникът на училището генерал-майор Тодор Желев рапортува
на министъра на отбраната Добри Джуров по време на парад в София

¨ В училището започва обучение за новосъздадените в България
Ракетни войски. През месец юни се създава катедра 18 - „Оперативно-
тактически ракети”, с началник полковник Богдан Петков.

Курсантите – най-голямото богатство на училището, 1962 г.

¨ На 18 юни в училището е открит обелиск в памет на загинали-
те в затвора борци против турското робство и в антифашистката борба.

¨ Създава се парк – артилерийски вал в двора на училището.
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Обелискът в училището, изграден в памет на лежалите и загиналите в затво-
ра борци против турското робство и в антифашистката борба

1963 година
¨ На 25  март се издават за първи Трудове на ВНВАУ „Г.  Димит-

ров”. В тях преподавателите имат възможност да публикуват свои науч-
ни изследвания. Първата редакционна колегия на трудовете е в състав:
м-р Йонко Данчев, полк. Йото Влахов, полк. инж. Илия Дунчев, полк. Та-
ньо Колев, майор инженер Аврам Наков, майор инженер Цоню Цонев, м-
р инж. Васил Василев, м-р инж. Георги Атанасов, к-н инж. Вълю Вълев и
Любен Патев.

¨ Построен е закрит киносалон за нуждите на курсантите.
¨ На посещение пристига героят на Съветския съюз Борис Его-

ров, забил през 1945 г. знамето на победата над Райхстага.
¨ Приемат се за обучение първите курсанти по специалност РТВ

– „Автоматизирани системи за управление” (АСУ).

Борис Егоров на посещение във ВНВАУ. Шумен, 1963 г.
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1964 година
¨ Завършва първият випуск офицери с инженерна квалифика-

ция.
¨ Четири години след като се въвежда петгодишен курс на обу-

чение, след като е натрупан определен опит и е осъзнат верният път за
обучение на висши военни кадри, се прави отстъпление с преминаване
към тригодишно обучение. Оказва се, че с въвеждането на петгодишния
курс се забавя ежегодното попълване на армията с офицери. Острата
нужда от офицери по частите заставя ръководството на МНО да преми-
не към тригодишен курс на обучение.

¨ Едновременното съжителстване на висш и полувисш курс про-
дължава от 1964 до 1967 г. През 1968 г. е приет последният випуск от
тригодишния курс.

¨ През годината училището се парофицира, като създава местна
пароцентрала и банно-перален комбинат.

1967 година
¨ Поставя се началото на инициатива с голям патриотичен заряд

– производството на курсантите да се извършва на исторически места,
като на випуските се дават съответните названия. Във връзка с произ-
водството на курсантите техните командири и преподаватели извърш-
ват походи до мястото на тържествения акт, организират тържествени
зари, срещи с местното население, отдават се почести на исторически
личности и обекти. Така випуските от военните училища получават
названия: „Шипченски” (1967 г.), „Воеводски” (1968 г.), „Септемврийски”
(1969 г.), „Ленински” (1970 г.), „Бузлуджански” (1971 г.), „Септемврийс-
ки” (1973 г.), „Димитровски” (1974 г.), „Дравски” (1975 г.), „Априлски”
(1976 г.), „Опълченски”, (1977 г.), „Освобожденски” (1978 г.), „Благоевс-
ки” (1979 г.), „Асеновски” (1980 г.), „Родопски” (1983 г.). Традицията
продължава до 1990 г.

Полковник Бобев заедно с
генерал Владимиров водят
колоната на випускниците
артилеристи преди поред-
ното производство, 1987 г.
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1968 година
¨ Започва активно развитие на научноизследователската и про-

ектно-конструкторската работа. Отделни катедри и преподаватели ра-
ботят активно по реализацията на конкретни теми.

¨ Построява се нов учебен блок 41 за нуждите на катедрите, кои-
то обучават курсантите по устройство на ракетни комплекси. Изградени
са редица специализирани кабинети, което съществено подпомага про-
цеса на обучение в сложната ракетна техника.

¨ Открива се летен кинотеатър, чийто екран става единствената
запазена стена от стария турски затвор.

1969 година
¨ Училището отново преминава към приемане и обучение на

курсанти с висше образование и петгодишен курс.

Командването на ССВАУ беседва с школници

¨ През годината от Средното сержантско училище „Г. Измирли-
ев” се отделя артилерийският профил и се прехвърля във ВНВАУ „Г. Ди-
митров”. На тази база в училището в Шумен се формира самостоятелна
Средна сержантска артилерийска школа с началник подполковник Руси
Русев. През 1970 г. тя прераства в Средно сержантско артилерийско
училище (ССАУ) в състава ВНВАУ. Профилите, по които обучава сержан-
тското училище, са два – тригодишен, който готви сержанти за строя, и
четиригодишен, който обучава среднотехнически кадри за оператори и
други технически длъжности за артилерията, ракетните и радиотехни-
ческите войски. Началници на ССАУ впоследствие стават полк. Йонко
Данчев, подп. Цоню Цонев, полк. Асен Павлов, м-р Драган Ангелов.

¨ Създават се два нови учебни корпуса с нови кабинети и лабо-
ратории. Коренно се обновява учебно-материалната база на военноспе-
циалните катедри.
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1970 година
¨ Създава се катедра „Чужди езици” с началник Иванка Бончева.

Преподаватели са: по руски език Иванка Бончева, Радка Турлакова и
Станка Цанева; Ефтим Христов и Мария Спецова по френски език; Злат-
ка Вачкова, Евгения Прокопиева и Светла Симеонова по немски език.

¨ Регистрирано е първото изобретение в училището, разработе-
но от Димитър Семерджиев.

Посещение на члена на политбюро на ЦК на БКП Иван Михайлов
при курсантите артилеристи на огневата позиция, Шумен, 1971 г.

1972 година
¨ За началник на училището е назначен полковник Кирил Стои-

менов, по-късно генерал-майор.

Полковник Стоименов присъства на профсъюзно събрание. ДНА Шумен, 1972 г.

¨ Навлизането в армията на автоматизираните системи за управ-
ление налага да се изучават нови дисциплини, като автоматика, киберне-
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тика, изчислителна техника, програмиране и надеждност. На тази основа
се създава нова катедра „Автоматика и кибернетика” в състав офицерите
Колю Дончев Колев, Тодор Ал. Тодоров, Генади Пантелеев, Жорж Савов,
Ангел Мутафов, Илия Бонев, Петър Милев и Станимир Станев.

¨ Навлизането на изчислителната техника във войските налага
необходимостта училището да създаде Учебен изчислителен център,
който започва своята работа от 1972 г. В самото начало той използва
машини на ГЩ и на Военноморския флот.

¨ В училището започват да се готвят офицери политически про-
фил, които се специализират за артилерийските и ракетните подразде-
ления и за подразделенията за ПВО. Срокът за тяхното обучение е 4 го-
дини и им се признава гражданска квалификация по специалностите
педагогика и психология. Тази специалност просъществува до 1990 г.
след деполитизация на армията.

1973 година
¨ С Указ на Държавния съвет на Народна Република България от

29 април 1973 г. по случай 25 години от създаването му, за постигнати
високи успехи в учебно-възпитателната дейност и за големия принос в
подготовката на артилерийско-техническите кадри училището е награ-
дено с орден „Народна република България I степен”. Връчването се из-
вършва от Пеко Таков на 18 юни.

Пеко Таков окачва орден „Народна република България I степен”
върху бойното знаме на ВНВАУ „Г. Димитров”. Шумен, 1973 г.

¨ Курсантите от команден профил „Земна артилерия”, „Такти-
чески ракети” и „Оперативно-тактически ракети” започват да се обуча-
ват по учебен план, предвиждащ получаване на гражданска специалност
„Изчислителна техника” със срок на обучение 4 години. Същият е сро-
кът за обучение на команден профил „Зенитна артилерия” и „Артиле-
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рийско инструментално разузнаване” с гражданска специалност съот-
ветно „Радиоелектроника” и „Геодезия, фотограметрия и картография”.

¨ През годината училището се класира на първо място в сърев-
нованието сред военните висши учебни заведения и е наградено с пре-
ходно знаме. През следващата година то отново завоюва това почетно
звание.

¨ С Разпореждане № 259 от 12 декември 1973 г. на Министерския
съвет на училището е предоставен полигонен район в местност западно
от село Марково, Шуменско, общо 8817 декара. Там през пролетта на
1974 г. започва да се изгражда мощен съвременен полеви учебен цен-
тър. До тогава артилерийските стрелби се провеждат на полевия учебен
център на Трета армия в Ново село, както и на импровизирани места в
близост до Шумен.

¨ На Четвъртия републикански фестивал на художествената са-
модейност съставите по певческо, танцово и естрадно изкуство от арти-
лерийското училището завоюват 24 медала - 9 златни, 11 сребърни и 4
бронзови.

Хорът на училището изнася концерт пред гражданството на Шумен

Министърът на отбрана-
та открива нов учебен

корпус № 3, Шумен, 1973 г.
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1974 година
¨ Учебният отдел на училището вече се ръководи от началник на

отдела и заместник. До тогава тези задължения се изпълняват от замес-
тник-началника по учебната част. Пръв началник на Учебния отдел е
полк. Васил. Ст. Василев. След него длъжността изпълняват полк. Них-
тен Панайотов,  полк.  доц.  Петко Желязов,  полк.  доц.  Александър Пъ-
пешков.

¨ Девет преподаватели получават научната степен „кандидат на
науките”.

1975 година
¨ Изчислителният център получава първата българската елект-

ронноизчислителна машина ЕС-1020. Впоследствие се въвеждат маши-
ните СМ-3, СМ-4 и „Изот-310”.

¨ Броят на преподавателите с научна степен „кандидат на нау-
ките” се увеличава на 15.

¨ Началникът на катедра „Автоматизация на управлението на
войските” м-р инж. Кольо Д. Колев става първият доцент в областта на
техническите науки в училището.

Министърът на народната отбрана армейски генерал Джуров
на посещение в Изчислителния център на училището

1976 година
¨ Решително се подобрява учебно-материалната база. Към

1976 г. училището разполага със 158 кабинети, зали и лаборатории, от
които 13 новоизградени и 43 новооборудвани.
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На посещение в училището е Пенчо Кубадински,
член на политбюро на ЦК на БКП. Шумен, 1976 г.

¨ През годината завършват обучението си два випуска,  1971-
1976 г. и 1972-1976 г. Тя е годината, през която се отбелязва рекорд по
брой на произведените офицери – близо 500 млади офицерски кадри.

¨ В училището се откриват пощенски клон и телефонни кабини.

1978 година
¨ На проведената през 1978 г. Републиканска студентска олим-

пиада по математика във ВМЕИ „Ленин” в София отборът от второкурс-
ници на училището се класира на първо място, а първокурсниците се
класират на шесто място. Младши сержант курсант Борко Банушев по-
лучава първа награда за максимален брой точки 30 от 30 възможни и за
оригиналност в решаването на задачите, а младши сержант Цветан
Цветков заема трето място.

¨ Поставя се началото на разработването на средства за автома-
тизирано управление на огъня на артилерията от колектив на учили-
щето.

¨ В училището работят 25 кандидати на науките и 8 доценти. 32
преподаватели се готвят чрез различни форми на аспирантура у нас и в
Съветския съюз.

1980 година
¨ На прегледите на изобретателската и рационализаторската

дейност и техническото и научно творчество на младежта (ТНТМ) в БА
училището се класира на първо място сред ВВУЗ и в рамките на Коман-
дването на сухопътни войски от 1980 до 1984 г.

¨ В катедра „Автоматика и кибернетика” е доставен първият в
системата на военните училища у нас 8-битов персонален компютър
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„Комодор” РЕТ 4032. Реализирани са първите програми за подготовка
на данните за стрелба на персонален компютър.

¨ С курсантите от четвърти курс на специалност „Земна артиле-
рия” се провежда първото по рода си тактическо занятие съвместно с
курсантско подразделение от ВНВУ „В. Левски”. През следващия период
става традиция ежегодно да се планират големи съвместни тактически
учения с курсанти от същото училище на полигона на Трета армия в
Ново село, Сливенско. Ученията завършват с бойни стрелби с всички
видове оръжия.

Ежегодно на полигон „Ново село” се провежда съвместно тактическо учение
с бойни стрелби с участието на ВВУАПВО”П. Волов” и ВВОУ „В. Левски”

¨ Построен е нов физкултурен комплекс със закрит плувен ба-
сейн.

1981 година
¨ На територията на училището се провежда Национална сту-

дентска олимпиада по техническо чертане, което става за първи път
сред военноучебните заведения в МНО.

¨ В района на полигон Марково се създава голяма и модерна мо-
билизационна база, в която се разполагат въоръжението и техниката на
големи артилерийски мобилизационни формирования.

¨ Училището започва да обучава офицерски кадри за армиите на
Демократична република Виетнам, Народнодемократична република
Йемен, Сирия, Мозамбик, Етиопия и Лаос.

¨ ВНВАУ „Г. Димитров” е наградено с „Народен орден на труда” –
сребърен, за принос в развитието на движението за ТНТМ.

¨ Започва разработката на батареен калкулатор за подготовка на
данните за стрелба на минохвъргачна батарея „БЕЛКА”. Като подизпъл-
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нител е включен Научноизследователският сектор при военното учи-
лище в Шумен.

Курсанти от Република Виетнам, обучаващи се във ВНВАУ. Шумен, 1981 г.

¨ По време на бойни артилерийски стрелби на полигон „Марко-
во” се провежда за първи път подготовка на данните за стрелба чрез
персонален компютър. Ръководител на стрелбите е полк. доц. Димитър
Йорданов, а оператор на микрокомпютъра „Комодор” е к-н инж. Стани-
мир Станев. Резултатите показват правилността на изготвените прог-
рами и таблици за стрелба.

1982 година
¨ В училището се създава най-крупното в българската военна

история артилерийско формирование – 84-та фронтова артилерийска
дивизия. Тя е в състав четири артилерийски бригади – 85-та смесена
артилерийска бригада (100-мм оръдие БС-3 и 122-мм оръдие 2А-19), 87-
ма гаубична артилерийска бригада (122-мм гаубица М-30), 86-та тежка
гаубична артилерийска бригада (152-мм оръдие-гаубица Д-20) и 89-та
реактивна артилерийска бригада (БМ-21 „Град”). Всяка една от тях
включва четири артилерийски дивизиона по 18 артилерийски системи,
общо 72 системи. Всичките артилерийски бригади са мобилизационни.
Техният команден състав до ниво командири на батареи и редовият
състав се набира от запаса. Длъжностите от началник на щаб на дивизи-
он и по-високи се заемат от командири и преподаватели от артилерийс-
кото училище. През годините по-късно всички бригади извършват пъл-
на мобилизация по време на учебно-мобилизационен сбор на полигон
„Марково”. Първият командир на артилерийската дивизия е начални-
кът на училището генерал-майор Кирил Стоименов, а от 1983 г. гене-
рал-майор Найден Боримечков. Командир на смесената бригада е пол-
ковник Ивайло Стефанов, на гаубичната бригада – полковник доцент
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Никола Павлов, на тежката гаубична бригада – полковник Илия Стан-
ков, на реактивната бригада – полковник Йордан Г. Йорданов.

¨ През 1982 г. се създава щатен щаб с началник на щаба. Първият
началник на щаба е подполковник Илия Кривошийков, а след него
длъжността заема полковник Йордан Гаврилов Йорданов.

¨ На 14 юни министърът на народната отбрана армейски гене-
рал Добри Джуров открива паметник на Георги Димитров пред щаба на
училището.

¨ В училището се доставят първите български персонални ком-
пютри „Правец - 82” и развойната система за проектиране на програмно
осигуряване за българския микропроцесор СМ-601 – „Изот - 220”.

Курсанти артилеристи провеждат занятие
по бойна работа на лагер „Свобода”, 1982 г.

1983 година
¨ От 1 октомври училището се оглавява от полковник Найден

Боримечков.
¨ В училището пристига официална делегация на минското

Висше инженерно зенитноракетно училище, водена от неговия начал-
ник.

¨ В чест на празника на училището за първи път в педагогичес-
ката практика е демонстрирано от майор инженер Иван Цонев от катед-
ра „Материална част на зенитноракетните войски” използване на ком-
пютър за конкретни педагогически цели.

¨ В училището вече има изявени преподаватели, като м-р инж.
Станимир Станев, подп. инж. Иван Мавров, полк. инж. Димитър Димит-
ров, м-р инж. Васил Василев, м-р инж. Иван Иванов, асистентите Банко
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Банов, Куни Кунев и др., които с успех съставят програмни продукти за
нуждите на учебно-възпитателния процес и за войските.

¨ Училището вече разполага с 47 кандидати на науките и 14 до-
центи, а 24 преподаватели се готвят в различни форми на аспирантура.

1984 година
¨ В резултат на непрекъснатото развитие на научната квалифи-

кация и хабилитация на командно-преподавателския състав през годи-
ната в училището се създава Научен съвет с права да присъжда научно
звание „доцент” по научните специалности „Технология на машиност-
роенето”, „Техническа кибернетика”, „Изчислителна техника”, „Автома-
тизирани системи за обработка на информацията и управление”, „Ради-
олокация и радионавигация”, „Радиопредавателни и радиоприемни уст-
ройства”, „Антени”, „Микроелектроника” и „Фотограметрия”. За предсе-
дател на Научния съвет е избран полк. доц. Желязов, а за научен секре-
тар полк. доц. Мутафчийски. Общият числен състав на съвета е 21 чле-
нове,  8  от които са външни лица.  В състава му има трима професори и
доктори на науките.

¨ По линия на Научноизследователския сектор се създава лабо-
ратория за разработване на технически средства за автоматизация на
земната артилерия и на ПВО. В нея от самото начало работят л-т инж.
Пламен Базиргянов и н.с. инж. Александър Юлиянов. По-късно са прив-
лечени и н.с. Нели Теофилова и курсант Иван Михайлов.

1985 година

Министърът на народната отбрана арм. ген. Добри Джуров връчва на начал-
ника на ВНВАУ наградата за училище първенец сред ВВУЗ. Шумен, 1985 г.
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¨ Три години поред - 1985, 1986 и 1987, училището е първенец в
съревнованието между висшите военни учебни заведения.

¨ На артилерийския полигон „Марково” 64-та изтребителна про-
тивотанкова бригада извършва пълна мобилизация. Тя е най-старото
мобилизационно формирование, което съществува в артилерийското
училище. Противотанковата бригада е противотанков резерв на Вър-
ховното главно командване, а по-късно - на създаващия се във военно
време фронт. Бригадата е в състав от пет противотанкови артилерийски
дивизиона, общо 90 противотанкови артилерийски системи. Въоръже-
нието й първоначално е 76-мм противотанкови оръдия ЗИС-3 и САУ-
100. Впоследствие се превъоръжава със 100-мм противотанкови оръдия
МТ-12. Командири на съединението са полк. Бухлев, полк. Иванов, полк.
Кирчев, полк. Кривошийков, полк. Мавров, полк. Гочков. През 1979 г. с
Указ на Държавния съвет № 1388 от 24 август 1979 г. бригадата получа-
ва бойно знаме.

Командния състав на 64 птабр по време на мобилизацията, 1985г.

¨ В училището се създава първото автономно телевизионно студио.
¨ На републиканските студентски олимпиади отборите на учи-

лището завоюват убедителна победа и се класират на първо място по
дисциплините „Руски език”, „Техническо чертане” и „Програмиране”.

¨ Авторски колектив от училището участва в Армейския преглед
на програмно-технически и програмни продукти с две разработки: спе-
циализирана микро-ЕИМ за артилерийските подразделения „СТЕЛКА” с
ръководител на колектива генерал-майор Найден Боримечков и специ-
ализирана микро-ЕИМ за артилерийскотехническите части „ИСКРА” с
ръководител м-р инж. Станимир Станев. На 18 октомври двете разра-
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ботки са наградени в своя клас с първи награди от министъра на народ-
ната отбрана.

¨ Училището е домакин на учебно-методическия сбор на висши-
те военноучебни заведения в България. В рамките на сбора пристига
министърът на отбраната арм. ген. Добри Джуров, представителят на
главнокомандващия на Обединените въоръжени сили на Варшавския
договор към БНА ген.–полк. А. Зварцев, началникът на Главно полити-
ческо управление на армията ген.-полк. Митков и заместник-
министърът на отбраната ген.-л-т Цоцов. Министърът на отбраната
тържествено открива Учебно-научния комплекс.

Факсимиле на Указа на Държавния съвет на Народна република България за
връчване на бойно знаме на 64-та изтребителна противотанкова бригада

¨ Училището е посетено от делегации на Сирийската арабска ре-
публика и на Унгарската народна армия.

¨ От 1985 до 1989 година в училището работи колектив от пре-
подаватели, който създава първата в България автоматизирана система
за управление на огъня на артилерията „Искра”. Системата е приета на
въоръжение в Българската армия, преминава през пълни полеви изпи-
тания и е утвърдена за приемане на въоръжение в артилерията на
всички армии на Варшавския договор, в който тогава членуваме.
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Посещение на делегация от Сирийската арабска република. Шумен, 1985 г.

1986 година
¨ Полк. доц. Петко Желязов защитава своята докторска дисерта-

ция, а през следващата година става първият професор в училището.
¨ През септември пристига официална делегация на Командното

военноинженерно ракетнотехническо училище в Киев.

Момент от посещението на делегация от Киевското военноинженерно ракет-
нотехническо училище във ВНВАУ през септември 1986 г.

¨ Военна делегация от Германската демократична република по-
сещава артилерийското училище.

¨ През есента край лагер „Свобода” е разгърната и показана ав-
томатизирана система „Огън”, разработена изцяло във военното учи-
лище в Шумен, която служи като основа за експериментална проверка в
полеви условия на много от решенията, възприети по-късно в промиш-
ления вариант на автоматизираната система за управление на огъня на
артилерията „Искра”.
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1987 година
¨ Училището е посетено от военните аташета на над 30 страни.

Посещение на военните аташета в училището, Шумен, 1987 г.

¨ С оглед осигуряване на нарасналите потребности за ръководс-
тво на научната дейност се създава самостоятелен научен отдел. За не-
гов началник е назначен полковник доцент Жорж Савов.

¨ На посещение в училището е Чудомир Александров,  член на
политбюро на ЦК на БКП.

Ген.-м-р Найден Боримечков чете заповедта на министъра на отбраната за
обявяване на 86-та тгабр и Указа за връчване на бойно знаме, 1987г.

¨ Мобилизационната 86-та тежка гаубична артилерийска брига-
да провежда пълна мобилизация в хода на мобилизационен сбор на по-
лигон „Марково” през месец март. Присъстват ръководството на Коман-
дването на Ракетните войски и артилерията на Българската армия и
представители на Варшавския договор. По време на сбора официално се
връчва бойно знаме на бригадата, чийто командир полковник Илия
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Станков. Основният команден състав на бригадата изцяло е формиран
от командно-преподавателския състав на артилерийското училище.

1988 година
¨ За началник на училището е назначен генерал-майор Борис

Бобев, до тогава изпълнявал длъжността заместник-началник на учи-
лището.

¨ Официално се прекратява приемът на чуждестранни курсанти.
¨ Старшина курсант Цветан Цонев като много добър лекоатлет е

включен в националния отбор за Европейското първенство и Олим-
пийските игри в Сеул.

¨ Училището заема трето място на Деветата републиканска сту-
дентска олимпиада по съпротивление на материалите.

1989 година
¨ Извършва се деполитизация на армията, в това число и на во-

еннослужещите в артилерийското училище. От структурите на учили-
щето се съкращават политотделът, партийната комисия, партийните и
комсомолски организации и заместник-командирите по политическата
част.

1990 година
¨ От 23 до 26 май в училището се провежда съвещание на ръко-

водния състав на Ракетните войски и артилерията на страните - участ-
нички във Варшавския договор.

¨ Отборът на училището завоюва първо място на Националната
студентска олимпиада по математика.

¨ Създава се Отдел за възпитателна работа.

1991 година
¨ С Указ на президента на Република България № 248/1991 г.

училището се преименува на Висше военно училище за артилерия и
противовъздушна отбрана „Панайот Волов”.

1992 година
¨ За началник на училището е назначен генерал-майор Иван Ди-

нев. Осем години изпълнява тази длъжност. Той е първият началник на
висше военно училище, който е хабилитирано лице.

1993 година
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¨ Началникът на училището е член на Съвета на ректорите на
висши училища в страната.

1995 година
¨ В артилерийското училище се създава първата ефирна телеви-

зия в гр. Шумен. Това е един съвместен проект между община Шумен и
военното училище, реализиран с пълното съдействие на високоподгот-
вените експерти и технически кадри на артилерийското училище. По-
късно се трансформира в общинска „Телевизия Шумен”. През 2002 г.
училището дава старта и на друг телевизионен проект – „Военния теле-
визионен канал”, който до 2004 година излъчва своите предавания от
Шумен.

Телевизионното студио на първата ефирна телевизия в Шумен.
Курсантите Вичков и Червенкондев зад камерите, 1995 г.

1996 година
¨ За първи път в училището се приемат девойки за курсантки по

специалност „Компютърни системи и технологии” за нуждите на фор-
мированията за автоматизация на войските и за войските за противо-
въздушна отбрана. Впоследствие курсантки се приемат и по специали-
зации „Радиотехнически войски”, „Военни информационни системи” и
„Военни комуникационни системи”.

¨ От 1996 г. преподавателите активно участват в международни
симпозиуми и конференции в Амстердам, Лондон, Детройт, Осака, Буку-
рещ, Варшава. Преподавател от училището участва в работата на меж-
дународния конгрес IMEKO в Осака, Япония.

¨ Артилерийското училище поставя началото на активна съв-
местна дейност с Военнотехническата академия във Варшава, с Техни-
ческата академия в Букурещ, с Военната академия в Бърно, с училището
за ПВО на армията на САЩ във Форт Блис, Тексас, с училището за арти-
лерия и ПВО в Драгинян, Франция, с Кралската военна академия в
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Брюксел, с Командно-щабния колеж на армията на САЩ във Форт Левъ-
нуърт, Канзас, с университетски колеж в Лондон, с военни институции
от Гърция, Турция, Германия и Украйна.

¨ На научните конференции на ВВУАПВО участват учени от Че-
хия, Полша, Румъния, Белгия. Хабилитирани преподаватели от учили-
щето четат лекции в университетите в Шумен, Русе и Варна.

Курсантки от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” участват на стрелби
на полигон „Марково”, 2006 г.

1997 година
¨ Съгласно промените в Закона за висшето образование, свърза-

ни с новите образователни степени, се преминава към тристепенен мо-
дел на обучение: бакалавър, магистър и доктор.

¨ За първи път училището приема за обучение цивилни студен-
ти по гражданските специалности „Компютърни системи и технологии”,
„Комуникационна техника и технологии”, „Машиностроителна техника
и технологии”, „Геодезия и маркшайдерство” в образователно-
квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”

¨ В училището се обучават гръцки, румънски, йеменски курсан-
ти и офицери, има обучаеми от Ботсуана, Шри Ланка и Заир, които изу-
чават радиолокационни станции, зенитноракетни и зенитноартиле-
рийски комплекси. Повече от 2 милиона щатски долара влизат в бюдже-
та на Министерството на отбраната в резултат на обучението на чуж-
дестранни военнослужещи във ВВУАПВО "Панайот Волов" в Шумен.

¨ От началото на годината в САЩ, Канада, Великобритания, Фе-
дерална република Германия и Франция продължават своето образова-
ние 6 офицери от училището.

¨ Училището е представено в Американската асоциация по ин-
женерно образование (ASME), Американската асоциация на математи-
ците (AMS) и Института по инженерно образование (IEEE). Във
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ВВУАПВО е разкрит курсантски клон на IEEE за международен студент-
ски обмен по електротехника и електроника, в който членуват 40 кур-
санти. Учреденият курсантски клон на IEEE през същата година е дома-
кин на студентските клонове на IEEE в страната.

На посещение в училището пристига президентът Петър Стоянов

1998 година
¨ През учебната 1997/98 година ВВУАПВО „П. Волов” първо от

всички висши военни училища и второ от висшите технически училища
в България получава институционална и програмна акредитация от На-
ционалната агенция за оценяване и акредитация, както следва:

1. Специалности:
* Комуникационна техника и технологии
- образователно-квалификационна степен „бакалавър” на 20 но-

ември 1997 г.
- образователно-квалификационна степен „магистър” на 2 април

1998 г.
* Компютърни системи и технологии
- образователно-квалификационна степен „бакалавър” на 18 ап-

рил 1998 г.
- образователно-квалификационна степен „магистър” на 18 април

1998 г.
* Машиностроителна техника и технологии
- образователно-квалификационна степен „бакалавър” на 18 ап-

рил 1998 г.
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Акредитацията на специалност „Комуникационна техника и тех-
нологии” е първата успешна акредитация на специалност не само сред
висшите военни училища, но и сред специалностите от направление
„Техника” за цялата страна.

2. Акредитация на институцията ВВУАПВО „П. Волов” за обучение в
образователна и научна степен „доктор” на 18 април 1998 г. по научните
специалности: „Радиолокация и радионавигация’, „Радиопредавателна и
радиоприемна техника”, „Теория на автоматичното управление”, „Авто-
матизирани системи за обработка на информация и управление”.

3. Положителна оценка на проекта за създаване в училището на
два факултета – „Ракетни войски и артилерия” и „Противовъздушна от-
брана”.

Факултет “Ракетни войски и артилерия” включва катедрите: „Ар-
тилерийска стрелба и управление на огъня”, „Тактическа подготовка”,
„Геодезия”, „Автоматизация управлението на войските”, „Машинострое-
не”, „Обществени науки”.

Факултет „Противовъздушна отбрана” обхваща катедри: „Радио-
електроника”, „Радиолокация”, „Радиотехнически войски”, „Зенитнора-
кетни войски”, „Математика и физика”, „Чужди езици” и секция „Физи-
ческа подготовка”.

¨ Във ВВУАПВО четат лекции 65 хабилитирани преподаватели, а
докторите по различните научни направления са 19.

¨ През годината в училището за първи път са избрани за почет-
ни доктори (доктор хонорис кауза) един академик от България - акаде-
мик Георги Мишев, и един професор от Полша – професор Соберай.

¨ От 1998 година започва редовно участие в семинарите и ин-
формационните данни по програма ТЕМПУС за привеждане на система-
та на образование в съответствие с изискванията на Европейския съюз.

¨ На 09.09.1998 год. официално е утвърден Курсантско-
студентският IEEE клон. Неговият номер е 60691. Основен инициатор за
създаването му е подп. доц. Борислав Беджев. От 2003 год. в състава на
клона влизат и други студенти от гр.  Шумен,  с което той става съвмес-
тен курсантско-студентски клон на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от
НВУ „В. Левски” и на Факултета по технически науки от Шуменския
Университет „Еп. К. Преславски”. За времето от тогава до днес клонът е
имал брой членове през различните години, както следва: 1998 год. –
32; 1999 год. - 72; 2000 год. – 28; 2001 год. – 22; 2002 год. – 18; 2003 год. –
20; 2004 год. – 21; 2005 год. – 23 (8 курсанти, 4 студенти и 11 докторан-
таи), 2006 год. – 21 (11 курсанти, 7 студенти и 3 докторанти), 2007 год. –
21 (11 курсанти, 7 студенти и 3 докторанти), 2008 год. – 30 (11 курсанти,
14 студенти и 5 докторанти).
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1999 година
¨ Пет години преди да станем пълноправен член на НАТО, в артиле-

рийското училище в Шумен се провежда Първият семинар на комитета на
НАТО по противовъздушна отбрана извън страна - членка на пакта.

¨ 1999 и 2000 г. са години с нулев прием на курсанти.
¨ Училището е включено в Европейската база данни за търсене

на партньори по програмите ЛЕОНАРДО и СОКРАТЕС-ЕРАЗМУС.

2000 година
¨ Към 1  септември във ВВУАПВО „П.  Волов”  има по щат 177  пре-

подаватели, от които 47 са хабилитирани и 12 са доктори. В докторантура се
подготвят 21 докторанти, 30 са отчислени с право на защита.

¨ С Указ на президента на Република България № 271 от
07.07.2000 г. и Министерска заповед КВ № 1559 от 10.07.2000 г. за началник
на ВВУАПВО „П. Волов” е назначен полк. доц. д-р Радослав Узунов, дотога-
ва заместник-началник по учебната и научна част.

¨ Съгласно решение на Съвета по отбрана от 10.07.2000 г. е приет
модел за преобразуване на висшите военни училища.

¨ Под ръководството на полк. Узунов е създадена Концепция на
ВВУАПВО „П. Волов” относно осъществяване на съвместимост на арти-
лерията на Българската армия със стандартите на НАТО. Проведени са
редица тактически учения с бойни артилерийски стрелби, на които се
експериментира моделът за управление на бойните действия съгласно
натовските процедури. За първи път се използват предни артилерийски
наблюдатели, предлага се вариант на състав и задачи на Тактически
оперативен център на ниво артилерийски дивизион. Всичко това се ек-
спериментира многократно при реални полеви условия и е показано
пред партньори от НАТО. Преподаватели от училището започват сери-
озна работа по разработване на нови регламентиращи документи за
българската артилерия.

¨ Осем разработки на училището, представени на Международ-
ната изложба за военна техника Хемус в Пловдив, привличат интереса
на производители и потребители на въоръжение и техника. Специалис-
тите продължават да дават високи оценки на системата за автоматизи-
рано управление на огъня "Искра", на специализирания артилерийски
компютър "Перла", на проекта "Интернет", на програмно-техническата
система КПА, на многоцелевата въздушна система.

2001 година
¨ Близо 1200 са обучаемите във ВВУАПВО „П. Волов”. Най-много

са курсантите. След тях се подреждат офицерите от следдипломната
квалификация, школниците, студентите, сержантите от следдипломна-
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та квалификация, офицерите от резерва, задочниците и редовните док-
торанти. Само студентите са 83. Тридесет девойки са най-амбициозните
обучаеми.

¨ Академичният състав на училището включва 2 професори, 2
доктори на науките, 43 доценти, 7 доктори и 15 докторанти.

¨ Съгласно план за двустранно сътрудничество между Франция
и България в училището са командировани преподаватели-стажанти по
френски език.  Това са:  през учебната 2001/2002г.  –  Марион Ламбер;
през 2002/2003г. Жереми Жеминез и Микаел Албер; през 2003/2004г.
Жерсан Жорж и Мелина И; през 2004/2005г. Натали Жарбер;
2005/2006г. Камий Моро; 2006/2007г. Орели Плен.

¨ Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-
00314/08.05.2001 г. от 01.09.2001 г. в състава на ВВУАПВО е създадена
Учебна база „Панайот Волов”. При създаването си базата има следната
структура: командване, щаб с отделения и служби, Център за езикова
подготовка и щабни процедури за сержанти и войници, Център за воен-
на подготовка с четири учебни дивизиона, два дивизиона за осигурява-
не на учебния процес и подразделения за материално, техническо и ме-
дицинско осигуряване. За командири са назначени последователно:
полк. Димитър Иванов Събев, полк. Венко Илиев и полк. Митко Найде-
нов Йоцов.

2002 година
¨ На официално посещение във ВВУАПВО "П. Волов" на 8 май

пристига президентът на Република България и главнокомандващ въо-
ръжените сили Георги Първанов. Той е посрещнат пред културния дом
от почетен караул от курсанти и началника на училището полк. доц. д-р
Радослав Узунов. Президентът Първанов е запознат с предстоящите
съкращения в артилерийското училище, след които факултетът ще
наброява 128 преподаватели и обслужващ персонал, а учебната база -
235 военнослужещи и граждански лица. Около 120 гражданските лица
ще загубят работата си вследствие на реформата.

¨ С Решение на Народното събрание на Република България от
14.06.2002 год., обнародвано в ДВ бр. 62/25.06.2002 г., ВВУАПВО “П. Во-
лов” е преобразувано във факултет “Артилерия, ПВО и КИС” към Нацио-
налния военен университет “В. Левски” от 01.09.2002 г.

¨ Освен факултета в рамките на НВУ в Шумен продължава да
съществува Учебната база „П.  Волов”  за подготовка на сержанти,  на
офицери от резерва, на войници специалисти.

¨ Новата учебна 2002/2003 година във факултет „Артилерия,
ПВО и КИС” е открита с тържествен ритуал на 02.09.2002 г. от зам.-
началника на ГЩ вицеадмирал П. Петров.
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Президентът Георги Първанов приема строя на курсантите от ВВУАПВО „П.
Волов”по време на официално посещение в училището на 8 май 2002 г.

Началникът на ВВУАПВО „П. Волов” полк. доц. д-р Радослав Узунов
връчва почетния плакет на училището

на президента Георги Първанов Шумен 8 май 2002 г.

¨ През м. октомври факултет „Артилерия, ПВО и КИС” е посетен
от делегация от Кралско военно училище на Белгия за обмяна на опит.
Показани са учебно-материалната база на факултета и исторически па-
метници в гр. Шумен.

¨ На 11.10.2002 г. пред академичния състав на факултета е изне-
сена лекция на тема „Тенденции в етническите конфликти и политика
на сдържане от етнически конфликти” от проф. Тед Робърт Гър, органи-
зирана от Института за регионални и международни изследвания в
гр. София.

¨ През ноември в рамките на двустранното сътрудничество на
НВУ „В. Левски” с други организации у нас и в чужбина факултет „Арти-
лерия,  ПВО и КИС”  е посетен от немска делегация от Артилерийското
училище в Идар-Оберщайн за обмяна на опит. Показана е учебно-
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материалната база на факултета и са проведени показни занятия по ар-
тилерийска стрелба.

¨ През учебната 2002/2003 година във факултета четат лекции в
магистърския курс на обучение един професор и двама доценти от УАСГ
– София, един доцент от МГИ – София, и един доцент от Шуменския уни-
верситет „Еп. К. Преславски”.

2003 година
¨ През март факултет „Артилерия, ПВО и КИС” е посетен от немс-

ка делегация от Артилерийското училище в Идар-Оберщайн за обмяна
на опит в състав подп. Рунге и м-р Йепсен, които участват в работата на
научната конференция организирана в чест на 11 март, Празника на Ра-
кетни войски и артилерия. Гостите споделят с участниците в конферен-
цията реда за работа при създаването на регламентиращи документи в
Бундесвера, каквито са Тактическата доктрина, полеви устави, настав-
ления, ръководства и др.

¨ През същия месец факултетът е посетен и от военна делегация
от Азербайджан в състав от трима офицери: началника на катедра „Ар-
тилерия” във Военната академия на Азербайджан и двама офицери от
ГЩ. Обменен е опит за съставяне на учебни планове и разработване на
учебни програми за подготовка на артилерийски кадри.

¨ В рамките на двустранното сътрудничество на НВУ „В. Левски”
с други организации у нас и в чужбина на 28 май факултет „Артилерия,
ПВО и КИС” е посетен от френска делегация от Дирекцията за военно
сътрудничество и отбрана. Гостите правят дарение на катедра „Лидерс-
тво и чуждоезиково обучение” – учебна литература в помощ при изуча-
ване на френски език.

¨ Академичният състав на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” ре-
ализира проект, финансиран от Световната банка, за изграждане на
виртуална катедра по компютинг „Джон Атанасов”.

¨ По инициатива и с водещото участие на преподаватели от фа-
култет „Артилерия, ПВО и КИС” започва активна работа на съвместен
колектив от ръководния състав на артилерията и преподаватели от фа-
култета и Военна академия за разработка на нормативни документи за
българската артилерия. Това са Тактическата доктрина на полевата ар-
тилерия, Методика за извършване на оперативно-тактически разчети
при планиране и координиране на огневата поддръжка, Ръководство за
използване на артилерийските предни наблюдателни групи, Ръководс-
тво за използване на полевата артилерия - артилерийски дивизион, и
Процедури по стрелба и управление на огъня на артилерията.

¨ На 9 октомври факултетът е посетен от военните аташета на
Полша, Македония, Русия, Франция и Румъния. Гостите се запознават с
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учебно-материалната база на факултета и възможностите за чуждоези-
ково обучение.

¨ Във факултет “Артилерия, ПВО и КИС” е създаден и работи
един от общо трите в България клубове на международната академична
организация IEEE. В клуба членуват 17 курсанти и 4 преподаватели, ко-
ито осъществяват дейност в следните направления: международни кон-
такти на академичната общност, участие в международни научни кон-
ференции и изпълнение на изискванията на Националната агенция за
оценяване и акредитация на висши училища.

¨ Във факултета четат лекции 24 хабилитирани преподаватели,
от които един е с научна степен “доктор на науките”. Обучават се в док-
торантура и работят върху дисертационни трудове 6 задочни и 5 на са-
мостоятелна подготовка докторанти. Разкрити са две процедури за на-
учно звание “доцент” и една за научно звание “професор”. Един препо-
давател работи върху дисертационен труд за научна степен “доктор на
науките”. Двама преподаватели са получили научно звание “доцент” и
двама - научна степен “доктор”.

¨ Записан е за обучение чуждестранен докторант в редовна док-
торантура - подп. инж. Касем Мохамед Галеб Лабуза (Йемен), с научен
ръководител м-р инж. доц. д-р Красимир Гочев Калев и обучаващо звено
катедра “Организация и управление на тактическите подразделения от
РВ и А”.

2004 година
¨ В рамките на двустранното сътрудничество на НВУ с други ор-

ганизации у нас и в чужбина през месец септември във факултет “Арти-
лерия, ПВО и КИС” започва своята дейност като преподавател по френс-
ки език г-ца Натали Жербер (Франция) в катедра “Лидерство и чуждое-
зиково обучение”.

2005 година
¨ Факултетът е посетен на 30.03.2005 г. от военна делегация от

Академията за сухопътни войски,  гр.  Сибиу,  Румъния,  водена от полк.
доц. д-р Остропел и от военния аташе на Франция. Гостите се запозна-
ват с учебно-материалната база на факултета и възможностите за чуж-
доезиково обучение, обучението на сержанти и кадрови войници.

¨ На 17 май факултетът е посетен от един офицер и трима кур-
санти от Холандия, които са запознати с учебно-материалната база на
факултета, условията и специалностите за обучение на курсанти и спе-
циализанти.
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¨ През октомври във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” пристига
на официално посещение министър-председателят на България Сергей
Станишев.

Премиерът Сергей Станишев по време на неговото официално посещение във
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен 2005 г.

¨ Във факултета четат лекции 26 хабилитирани преподаватели и
8 с образователна и научна степен “доктор”. Обучават в докторантура и
работят върху дисертационни трудове един редовен, 9 задочни и 4 на
самостоятелна подготовка докторанти. Един преподавател защитава
дисертационен труд за научна степен “доктор на науките”.

Негово високопреосвещенство варненски и великопреславски митропо-
лит д-р Кирил извършва празничен водосвет на артилерийския редут в района

на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2007г.

¨ На 4 декември офицери-артилеристи от факултет „Артилерия,
ПВО и КИС” организират за първи път тържествено честване на света
Варвара като покровител на българската артилерия. Предложението за
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Тактическата доктрина на полевата артиле-
рия на Българската армия, обявена със заповед

на началника на Генералния щаб през 2005 г.
е разработена по инициатива и с водещото

участие на преподаватели от факултет
„Артилерия, ПВО и КИС”

обявяване на светицата за закрилник на артилеристите е издигнато от
инициативен комитет от шуменския военен факултет по артилерия и
противовъздушна отбрана към НВУ "В. Левски". Празникът започва с
тържествена Света литургия в храма "Свети Три светители", отслужена
от Варненския и Великопреславски митрополит Кирил. За празника на
артилеристите митрополитът донася частица от мощите на света Вар-
вара, която е носена начело на литийно шествие от църквата до военния
факултет.

От тогава всяка година на 4 декември инициативният комитет за
честването на празника избира на разширен катедрен съвет при катед-
ра “Организация и управление на тактическите подразделения от Поле-

вата артилерия” измежду няколко номина-
ции носител на почетна грамота и икона на
св. Варвара за изключителни заслуги към ар-
тилерията. През годините това са: за 2005 г. -
о.р. полк. доц. Радослав Узунов; за 2006 г. - о.р.
полк. доц. Димитър Йорданов; за 2007 г. – о.р.
ген.-м-р доц. Иван Динев.

¨ Възстановява се традицията в началото на учебната година на
Артилерийския полигон „Марково”, близо до село Костена река, да се
провеждат демонстративни стрелби пред младите курсанти от факул-
тетите на НВУ и ВВМУ, пред гражданите и обществеността на гр. Шумен
и региона.

¨ През годината академичният състав започва работа по шест
научноизследователски проекта, обявени и финансирани от НВУ „Васил
Левски”: „Модернизиране на комбиниран наблюдателен прибор от комп-
лекта на Симулатор за обучение на предни артилерийски наблюдатели”;
„Разширяване на възможностите за промяна на тактическите парамет-
ри на артилерийски симулатор ПАН-1”; „Модел на информационна среда
за обучение на артилерийски специалисти”, „Лаборатория по „Компю-
търни мрежи”, отговаряща на изискванията на програмата „Cisco мрежо-
ви академии”, „Специализирана лаборатория за изследване на радиоко-
муникационни, радиолокационни устройства и измерване на електри-
чески величини”, „Kомпютърна лаборатория за изследване на оптични
комуникации и проектиране на бази от данни”.
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Курсантите випускници от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” демонстрират
високи  умения в артилерийската стрелба с основната артилерийска система

в нашата армия 122-мм самоходна гаубица 2 С-1 „Гвоздика”, 2006 г.

2006 година
¨ По време на тържествата по случай Празника на българската

артилерия - 11 март, областният управител на Шумен Красимир Костов
заедно със заместник-началника на управление „Личен състав” в ГЩ
отриват първия в България компютърен симулатор за обучение на
предни артилерийски наблюдатели. Симулаторът е разработен от екип
от преподаватели от факултета и фирма „Навел” ООД. На Артилерийска-
та научна конференция, която се провежда по случай празника, присъс-
тва официална делегация на Артилерийското училище на Бундесвера,
начело със заместник-началника на училището полковник Улрих Ернст.
Официален гост на празника е вицепрезидентът генерал Ангел Марин –
възпитаник на артилерийското училище.

Областният управител Красимир Костов и зам.-началникът на управ-
ление “Личен състав” в ГЩ полк. Георги Цветков откриват симулатор за обу-

чение на предни артилерийски наблюдатели. Шумен, 2006 г.
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На посещение по случай Празника на българската артилерия 11 март във фа-
култета е вицепрезидентът на Република България Ангел Марин, 2006 г.

Официална военна делегация от Артилерийското училище на Бундесвера, воде-
на от заместник-началника на училището полк. Улрих Ернст участва в рабо-
тата на Артилерийска научна конференция на тема „Полевата артилерия и

новите технологии”, 2006г.

¨ Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” взема участие в изложбата
“Хемус 2006”,  която се състоя в гр.  Пловдив от 31  май до 3  юни,  полк.
доц. д-р Огнян Георгиев представи експонат “Самолет – мишена Ni-01”, а
м-р д-р Чавдар Минчев - експонат “Автоматизирана система за възста-
новяване на изображения и идентификация на летящите обекти в РЛС с
обратна синтезирана апертура”.

¨ За първи път в България шуменският военен факултет започва
обучение на сержанти за заемане на длъжности в щабовете на НАТО.
Програмата на курса включва модул от дисциплините "Щабна ориента-
ция за НАТО",  "Административни процедури"  и "Специализиран анг-
лийски език".
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¨ Факултетът започва обучение на студенти по специалност „Ад-
министративна и информационна сигурност” в образователно-
квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление 9.1
„Национална сигурност”.  В рамките на НВУ факултетът получава поло-
жителна оценка на проекта за обучение на студенти и курсанти в профе-
сионално направление „Национална сигурност” за срок от 4 години.

2007 година
¨ През месец март по време на

тържествата за Празника на българската
артилерия факултет „Артилерия, ПВО и
КИС” официално възстановява издаване-
то на списание „Артилерийски преглед”.
Списанието се издава от 1923 г. по пред-
ложение на Инспекцията на артилерията
и просъществува без прекъсване до 1960
г. като официално издание на Министер-
ството на войната, а впоследствие на
Министерството на народната отбрана.
Днес списанието е тримесечно и се пуб-
ликува в интернет сайта на факултета.

Брой първи на възстановеното списание „Ар-
тилерийски преглед”

¨ Затвърждават се връзките между факултета и Българската
православна църква.

¨ На основание министерска заповед ОХ-010/27.03.2007 г. Учеб-
на база „Панайот Волов” се реорганизира в Център за военна подготовка
и логистично осигуряване към НВУ „В. Левски”.

Факултет „Артилерия, ПВО и ПВО” е
първата образователна институция,
която провежда обучение на сержан-

ти за заемане на длъжности в
структурите на НАТО
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¨ През февруари успешно е проведена програмна акредитация
по професионално направление 9.2. “Военно дело” от областта на вис-
шето образование “Сигурност и отбрана”, а през ноември и по професи-
онално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”.

Архиерейският наместник в Шумен отец Димитър освещава черешовото топ-
че преди началото на демонстративни стрелби на полигон „Марково”, 2007 г.

¨ Във факултета четат лекции 24 хабилитирани лица, в това
число един преподавател с научна степен “доктор на науките” и един
преподавател с научно звание “професор”, с образователна и научна
степен “доктор” – 8, които са на основен трудов договор, и трима доцен-
ти на срочен договор. Във факултета се обучават в докторантура и ра-
ботят върху дисертационни трудове 4 задочни и 2 на самостоятелна
подготовка докторанти. Един преподавател защитава дисертационен
труд за научна степен “доктор на науките”.

¨ Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” съвместно с Държавната ко-
мисия по сигурността на информацията провежда семинар с командно-
преподавателския състав на факултета и служители по сигурността на
информацията на 17 и 18 април. Темата на семинара е „Информационни
аспекти за защитата на класифицираната информация”.

¨ През месец октомври се открива официално Център за езиково,
компютърно обучение и информационни технологии (ЦЕКОИТ) като
структура на НВУ „В. Левски” с директор подп. Петко Петков. Неговото
предназначение е да обучава военнослужещите от цялата Българска
армия по английски език с помощта на съвременните информационни
технологии. Центърът е създаден с активната помощ на САЩ. Той е отк-
рит от министъра на отбраната Веселин Близнаков и посланика на САЩ
Джон Байърли в присъствието на началника на Генералния щаб генерал
Златан Стойков. Центърът има възможност да обучава ежегодно около
120 души специализанти на три смени.
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Директорът на дирекция „Вътрешна сигурност” в ДКСИ г-н Гуцалски изнася
брифинг за документалната сигурност на класифицираната информация

Министърът на отбраната Веселин Близнаков и американският посла-
ник в България Джон Байърли отрязват лентата на новия Център за езиково,

компютърно обучение и информационни технологии. Шумен, 2007 г.

Ръководният състав от българската артилерия и преподаватели-
артилеристи обсъждат в шуменския военен факултет нормативни докумен-

ти за рода войска, 2007 г.
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2008 година
¨ В съответствие със Стратегията за развитие на системата за

образование и квалификация на кадровите военнослужещи от въоръ-
жените сили на република България за четвърта поредна година през
месец април Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана, комуни-
кационни и информационни системи” в Шумен се провежда обучение на
офицери от Българската армия по щабен английски език. Курсът се ор-
ганизира от Генералния щаб на Българската армия съвместно с Щаба на
съвместното командване на силите на НАТО  в Неапол, Италия. Като
лектори са поканени представители на отдел „Обучение и развитие” в
Щаба на съвместните сили. Това са г-жа Валерия Лаурита от САЩ и г-н
Нейджъл Рен от Великобритания.

Госпожа Валерия Лаурита от Щаба на съвместните сили на НАТО в Не-
апол е основен гост-лектор по време на курс по щабен английски език във фа-

култет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2008г.

¨ Във факултета четат лекции 25 хабилитирани лица, от тях
един преподавател с научна степен “доктор на науките”, един препода-
вател с научно звание “професор”. Във факултета се обучават в докто-
рантура и работят върху дисертационни трудове 2  задочни и 2  на са-
мостоятелна подготовка докторанти.

¨ Създава се катедра „Информационна сигурност” като учебно и
научно звено, което да осигурява обучението на студенти по специал-
ност „Административна и информационна сигурност” и провеждане на
научни изследвания в сферата на информационните аспекти на нацио-
налната сигурност.

¨ На основание Министерска заповед ОХ 06/25.03.2008 г. Центъ-
рът за военна подготовка и логистично осигуряване се реорганизира в
„Батарея курсанти” и се закрива военнопощенският номер 52060 от
01.06.2008 г.
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¨ Съвместно с Държавната комисия по сигурността на информа-
цията и Инспекцията по сигурността на информацията към ГЩ във фа-
култет „Артилерия, ПВО и КИС” се проведе семинар с академичния със-
тав на тема „Сигурност на автоматизирани информационни системи и
мрежи, в които се съхранява и обработва класифицирана информация, и
криптографска сигурност”.

¨ В Центъра за езиково, компютърно обучение и информацион-
ни технологии за първи път се приемат за обучение чуждестранни спе-
циализанти от Македония, Босна и Херцеговина, Хърватия и Азер-
байджан.

НАЧАЛНИЦИ НА АРТИЛЕРИЙСКОТО УЧИЛИЩЕ

1. Полковник Иван Христов Цонев – 1948-1949 г.
2. Полковник Христо Тонев Ангелов – 1949-1952 г.
3. Полковник Нешо Видев Нешев – 1952-1955 г.
4. Генерал – майор Ангел Стоянов Ангелов – 1955-1959 г.
5. Полковник Нешо Видев Нешев – 1959-1962 г.
6. Генерал–майор Тодор Димов Желев – 1962-1972 г.
7. Генерал-майор Кирил Тодоров Стоименов – 1972–1983 г.
8. Генерал-майор Найден Иванов Боримечков – 1983-1988 г.
9. Генерал-майор Борис Колев Бобев – 1988-1992 г.
10. Генерал-майор Иван Ангелов Динев – 1992-2000 г.
11. Полковник Радослав Димитров Узунов – 2000-2002 г.
12. Полковник Андрей Иванов Андреев – 2002 г.

НАЧАЛНИЦИ НА ФАКУЛТЕТ „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС”

1. Полковник Николай Йорданов Досев – 2002 г. – до сега
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Полковник Иван Христов Цонев

Полковник Иван Христов Цонев е роден
през 1899 г.  в семейство на опълченец.  Завършва
артилерийския профил на Военното училище.
Постепенно израства в кариерата и през 1943 г.
става командир на артилерийския полк в Щип.
Участва в двата етапа на Втората световна война
като командир на 16-и дивизионен артилерийски
полк и като командир на 4-ти артилерийски полк.
По-късно е началник на Артилерийския отдел на
Народната школа за запасни офицери „Христо Бо-
тев”, след което е началник на артилерията на
Първа армия в София.

През септември 1948 г. получава задача да
възглави новоформиращото се Артилерийско училище. Полага неговите
основи като един от изявените български артилеристи с нужния опит.
От 1950 г. отново е началник на артилерията на Първа армия.

Службата си завършва като началник на катедра 22 към Софийс-
кия университет „Св. Климент Охридски”. През 1956 г. преминава в за-
паса. Почива през 1969 г.

Полковник Христо Тонев Ангелов

Христо Тонев Ангелов е роден на 28  март
1909  г.  в София.  През 1931  г.  завършва артиле-
рийския профил на Военното училище, а през
1942 година Генералщабната академия. През
първия период на Втората световна война коман-
два артилерийско отделение. Завършва Висшата
офицерска артилерийска школа в Съветския съ-
юз.

Със създаването на артилерийското учи-
лище през 1948 г. е назначен на изключително
отговорната длъжност заместник-началник по
учебната част.

От 23 ноември 1949 г. е назначен за начал-
ник на Народното военно артилерийско училище.

Почива през 1985 г.
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Генерал-майор Нешо Видев Нешев

Един от първостроителите на Артилерийс-
кото училище през 1948 г. в Лозенец.

През есента на 1949 г. след формиране на
курсантски дивизиони в Артилерийското учили-
ще е командир на Първи курсантски дивизион.

От 1952 до 1955 г. като подполковник става
началник на училището.

От 1956 г. постъпва на редовно обучение
във Военнотехническата академия в София.

През 1958 г. за изключителните му заслуги
в укрепването на училището със заповед на министъра на народната
отбрана е награден с лично оръжие.

След завършване на Военнотехническата академия е назначен
отново за началник на училището през 1959 г. От есента на същата го-
дина училището преминава на 5–годишен курс на обучение.

От 1962 г. продължава службата си във Военна академия „Г. С. Ра-
ковски” като заместник-началник.

Генерал–майор Ангел Стоянов Ангелов

Роден през 1918 г.
Зам.-командир по политическата част на 4-

ти артилерийски полк.
След изкарани висши офицерски курсове в

СССР е назначен за началник на артилерията на
Българската армия. През 1953 г. става началник
на ВОАШ в Самоков.  В края на 1954 г.  е назначен
за началник на Зенитното училище в Г. Оряхови-
ца.

През 1955 г. е назначен за началник на учи-
лището. По това време следва задочно във Военна
академия „Г. С. Раковски”.

С неговото име е свързано развитието на
училището като многопрофилно учебно заведе-
ние, укрепват се организационно катедрите, службите и достигат зна-
чителни успехи учебно-възпитателната и методическата дейност в учи-
лището.

По-късно заема длъжността началник на строителния сектор на
Министерството на народната отбрана. В тази си позиция подпомага
изключително укрепването и развитието на учебно-материалната база
на Артилерийското училище.
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Генерал–майор Тодор Димов Желев

Роден през 1922 г.
По време на Втората световна война е по-

мощник-командир на артилерийско отделение.
През 1946  г.  завършва Народно военно

училище „В.  Левски”  в София.  През 1947  г.  става
командир на артилерийски полк. В периода 1948-
1949 г. е на курс ВОАШ в Ленинград.

До пристигането си в Артилерийското учи-
лище в Шумен през 1950  заема длъжността ко-
мандващ артилерията на Трета армия в Сливен.

От 2 октомври 1962 г. е назначен за начал-
ник на училището.

В продължение на 10 години успешно ръ-
ководи дейността по усъвършенстване на учебно-възпитателния про-
цес, подобряване на учебно-материалната база и издигане ролята на
командно-преподавателския състав в подготовката на офицери и сер-
жанти за артилерията и зенитните войски на Българската армия.

През 1972 г. е привлечен в управление „Висши военни учебни за-
ведения” на Министерството на отбраната. От тази длъжност има голям
принос за мащабното строителство на учебни и битови корпуси и скла-
довата база на полигон „Марково”.

Генерал-майор Кирил Тодоров Стоименов

Роден през 1925 г.
След преместването на училището в Шумен

е назначен за началник на Учебния отдел. Изиг-
рава активна роля като дългогодишен началник
на отдела по отношение на дейностите за задово-
ляване на нуждите на учебния процес.

През 1958 г. за изключителните му заслуги
в укрепването на училището със заповед на ми-
нистъра на народната отбрана е награден с бино-
къл.

От 1959 г. заема длъжността заместник-
началник по учебната част, той и началник на
Учебния отдел. През същата година в училището
е създаден Технико-икономически съвет, на който е председател.

През февруари–октомври 1963 г. завършва курс по изучаване на
ракетни комплекси - оперативно-тактически ракети и тактически раке-
ти - в СССР.
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През 1965 г. е назначен на новата длъжност първи заместник-
началник на училището, като едновременно с това продължава да из-
пълнява и длъжността началник на Учебния отдел.

От 1969 до 1972 г. е първи заместник-началник на училището.
От 1972 до 1983 г. е началник на училището.
Службата си завършва във Военна академия „Г. С. Раковски в София.

Генерал-майор Найден Иванов Боримечков

Роден е през 1929 година в Копривщица. През
1949 г. е курсант в Трета товарна батарея на 4-ти
дивизион в артилерийското училище. Завършва
втория випуск на Народното военно артилерийс-

ко училище в София през 1950 година.
Служи в артилерийския полк във Враца, а

по-късно в различни поделения в Софийския гар-
низон.  През 1968  г.  завършва тригодишния курс
на Военна академия в София. Преминава през
длъжността заместник-командир на Ракетната
бригада в Самоков и началник на Ракетните войс-
ки и артилерия на 3-та мотострелкова дивизия в
Благоевград. Следва повишение в длъжност ко-
мандващ Ракетните войски и артилерията на 1-ва
армия в София и заместник-командващ Ракетни войски и артилерия на
Сухопътните войски в Българската армия.

От 1 октомври 1983 г. е назначен за началник на училището. От
1988 г. е заместник-началник на Военна академия „Г. С. Раковски”, къде-
то завършва и службата си в армията.

Генерал-майор Борис Колев Бобев

Роден е на 11.07.1935 г. в село Осиково, По-
повско.

Завършва НВАУ „Г. Димитров” в Шумен. За-
почва службата като командир на взвод в Звездец.
Службата му продължава като командир на взвод
и батарея в 86-а ракетна бригада – Ямбол.

В периода 1970-1973  г.  завършва триго-
дишния курс на Военна академия „Г. С. Раковски”.
След това е назначен за командир на ракетен ди-
визион в Ямболската ракетна бригада.

Заема длъжността началник артилерия на
24-та танкова бригада в Айтос и началник на Ра-
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кетни войски и артилерия на 18-а мотострелкова дивизия в Бургас.
От 1981 до 1988 г. е заместник-началник на училището.
От месец октомври 1988 г. е назначен за началник на училището

и повишен в звание генерал-майор. Изпълнява длъжността до 1992 г.

Генерал-майор Иван Ангелов Динев

Генерал-майор Динев е роден на 11 май
1942 г. в гр. Шумен. Средното си образование за-
вършва в Природо-математическа гимназия
“Нанчо Попович”  в родния си град.  От 1960  до
1965  г.  учи във втория висш петгодишен курс на
Висшето народно военно артилерийско училище
в Шумен, което завършва с военна специалност
„Земна артилерия” и гражданска специалност
„Инженер по радиоелектроника”. Военната служ-
ба започва като командир на взвод в мотострел-
ковия полк в Мичурин (дн.  Царево),  където е от
1965 до 1967 г. След това служи шест години в
ракетните войски като помощник-началник щаб по разузнаването, то-
погеодезическата и метеорологичната подготовка в Ракетния дивизион
в Грудово (дн. Средец). От 1973 г. е преподавател в катедра “Артиле-
рийска стрелба и управление на огъня” в родното артилерийско учили-
ще. През периода 1979-1982 г. завършва Военна академия “Г. С. Раковс-
ки” в София. През 1988 г. защитава докторска дисертация, а от 1991 г. е
избран за доцент по научна специалност “Организация и управление на
въоръжените сили”. В периода 1983-1988 г. е последователно методист
и заместник-началник на Учебния отдел на военното училище. От 1988
до 1992 г. е началник на катедра “Артилерийска стрелба и управление
на огъня”. Осем години е началник на артилерийската ни алма матер –
от 1992 до 2000 г. Важно е да отбележим, че той е първият началник на
висше военно училище в България, който е хабилитирано лице – нещо,
което представлява сериозен пробив в сравнително консервативната
военна йерархия.

Полковник Радослав Димитров Узунов

Полковник Узунов е роден на 26 август 1947 г. гр. Шумен. Средно-
то си образование завършва през 1965 г. в родния си град. От 1965 до
1968 г. е курсант в Народното военно артилерийско училище “Г. Димит-
ров” в Шумен в специалност “Земна артилерия”. След завършване на
военното училище младият офицер започва службата в артилерийския
полк в Грудово (дн. Средец). Преминава през длъжностите командир на
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огневи взвод, командир на батарея и помощник–
началник щаб на полка по разузнаването. През
1974 г. спечелва конкурс и е приет за слушател
във Военна академия “Г. С. Раковски” в София. За-
вършва тригодишния курс на академията през
1977 г. по специалност “Командно-щабна – Ракет-
ни войски и артилерия”. Веднага след това канди-
датства и спечелва конкурс за преподавател в ка-
тедра “Артилерийска стрелба и управление на
огъня” в артилерийското училище в Шумен. След
като натрупва преподавателски опит в катедрата,
по-късно - през 1985 г. е назначен за заместник–
началник на Учебния отдел. От 1982 г. започва
работа по дисертационен труд на тема “Бойни действия на Ракетните
войски и артилерия на мотострелковата дивизия при водене на бой в
обкръжение и излизане от обкръжение”. Защитава успешно дисертаци-
ята през 1986 г. Научните му търсения са в сферата на теорията на
стрелбата.  През 1985  г.  работи активно по изследване,  свързано с въз-
можностите за стрелба с право мерене с дистанционен и радиовзрива-
тел. Резултатите от това изследване намират полагащото им се призна-
ние, като са включени в изискванията на Курса за подготовка на арти-
лерийските подразделения. През 1990 г. е избран за доцент по научна
специалност “Организация и управление на въоръжените сили”. 1992 е
годината, през която е избран за заместник-началник на Висшето воен-
но артилерийско училище по учебната и научна част. Цели осем години
заема тази отговорна длъжност в един труден за военното образование
период. През тези години той е една от най-важните фигури в екипа на
тогавашния началник на училището ген.-м-р Иван Динев.

Най-важните проекти, по които работи полк. Узунов през този
период, са: първата институционална акредитация на артилерийското
училище през 1998 г., първият прием на цивилни студенти по специал-
ностите “Компютърни системи и технологии” и “Комуникационна тех-
ника и технологии”; привеждане на структурата на висшето училище
към изискванията на Закона за висшето образование. Това беше реали-
зирано през 1988 г. чрез създаване на два факултета – “Ракетни войски
и артилерия” и „Противовъздушна отбрана”. Наред с административна-
та работа, той продължава активно своето научно развитие и през
1997 г. се обучава в шестмесечен курс „Политика за сигурност и отбра-
на” към Научния център по национална сигурност на Министерството
на отбраната. Автор е на редица публикации по военни науки, проблеми
на обучението и възпитанието, автоматизирани системи за управление
на огъня на артилерията и др. С Указ на президента на Република Бъл-
гария № 271 от 07.07.2000 г. и Министерска заповед КВ № 1559 от
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10.07.2000 г. е назначен за началник на ВВУАПВО „П. Волов”. Длъжност-
та изпълнява до 2002 година, когато напуска Българската армия и пре-
минава в резерва. Годините, през които е началник на ВВУАПВО „П. Во-
лов”, са години на важни реформи във военнообразователната система.
Време, през което за всички става ясно, че редуцирането на военните
училища е неизбежно. Въпреки неблагоприятните обстоятелства, полк.
Узунов съумява да защити в максимална степен интересите на артиле-
рийската ни алма матер. И когато през 2002 г. е създаден Националният
военен университет “В. Левски”, артилерийските структури - факултет
“Артилерия, ПВО и КИС” и Учебна база “П. Волов”, в максимална степен
запазват кадровия потенциал и традициите на бившето ВВУАПВО „П.
Волов”.

Полковник Андрей Иванов Андреев

Полк. Андрей Иванов Андреев е роден на
30.11.1955 г. в с. Дибич, област Шумен. През 1974
г. завършва Строителен техникум “Пеньо Пенев” в
гр. Добрич, специалност “Строителство и архи-
тектура”. През 1978 г. завършва ВВУАПВО “П. Во-
лов” с военна специалност “Артилерийско инст-
рументално разузнаване” и гражданска специал-
ност “Геодезия, фотограметрия и картография”.
От 1978 до 1982 г. работи като топогеодезист към
различни поделения на Българската армия.

От 1982 до 1985 г.  е редовен аспирант към
Военнотехническия институт в София. През 1985
г. защитава докторска дисертация и му е присъ-

дена научна степен “доктор”. През октомври 1985 г. е избран за асистент
в катедра “Геодезия” на ВВУАПВО “П. Волов”, където преподава дисцип-
лините: “Физическа геодезия”, “Космическа геодезия”, “Геодезия”, “Ав-
томатизирани картографски системи”, “Географски информационни
системи” и “Кадастър”. През ноември 1991 г. получава научно звание
“доцент” по научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия”.
През 1993  г.  завършва ВА “Г.  С.  Раковски”  –  специалност “Командно-
щабна, оперативно, тактическа, РВ и А”. От 1990 до 1997 г. е заместник-
началник на катедра “Геодезия”  при ВВУАПВО “П.  Волов”,  от 1997 г.  до
1999 г. е началник на отдел “Научно развитие и сътрудничество” на
училището, а от 1999 г. до 31.06.2002 г. е началник на катедра “Геоде-
зия”. Със заповед на началника на ГЩ на БА от 01.07.2002 г. е назначен
за заместник-началник на университета по артилерия, ПВО и КИС в НВУ
“В. Левски”.
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През 2005 г. защитава хабилитационен труд и придобива научно
звание „професор”.

Проф. Андреев работи за интеграцията, обмена на преподаватели
и международното сътрудничество между наши и чуждестранни научни
институти, организации и университети в областта на геодезията. Член
е на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и на Съюза
на учените в България. От 2001 г. е избран за заместник-председател на
Съюза на учените – клон Шумен.

Полковник Николай Йорданов Досев

Полк.  Николай Досев е роден през 1954 го-
дина в град Варна.  През 1973  г.  постъпва във
ВНВАУ “Георги Димитров” - Шумен, специалност
“Земна артилерия”. Завършва училището през
1977 г. В периода 1977-84 г. служи в различни
гарнизони в страната на длъжности от командир
на взвод до командир на артилерийски дивизион.
През 1984 г.  е приет във ВА ‘Г.С.  Раковски”,  която
завършва през 1986  г.  с отличен успех.  През съ-
щата година печели конкурс във ВНВАУ “Г. Ди-
митров” и е назначен за асистент в катедра “Ар-
тилерийска стрелба и управление на огъня”. През 1991 г. защитава док-
торската си дисертация в областта на управлението на артилерийските
подразделения с помощта на АСУ. През 1999 г. придобива научно звание
„доцент”. Последователно преминава длъжностите от асистент до на-
чалник на катедра през периода 1986-2001 г. До избирането му на този
пост е заместник-началник на факултет “Артилерия и ПВО”. Има над 40
научни публикации в областта на управлението на артилерийските
подразделения, използването на АСУ и теорията и практиката на арти-
лерийската стрелба. По линия на НИС е участвал в разработки с воен-
ноприложен характер, като две от тях АСУО “Искра” и батареен изчис-
лител “Перла” са приети на въоръжение в БА.
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НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ

Български генерали – възпитаници на артилерийското училище:

1. генерал-лейтенант Яко Молхов;
2. генерал-лейтенант Иван Кошинов;
3. генерал-майор Симеон Петковски;
4. генерал-майор Георги Каракачанов;
5. генерал-майор Доньо Марков;
6. генерал-майор Пеньо Халков;
7. генерал-майор Ангел Марин;
8. генерал-майор Вълчо Фотев;
9. генерал-майор Найден Боримечков;
10. генерал-майор Илия Ленков;
11. генерал-майор Стефан Узунов;
12. генерал-майор Иван Янков;
13. генерал-майор Борис Бобев;
14. генерал-майор Иван Динев;
15. генерал-майор Аню Ангелов;
16. генерал-майор Илия Илиев;
17. генерал-майор Илия Станков;
18. генерал-майор Ангел Златилов;
19. бригаден генерал Ангел Главев;
20. бригаден генерал Божин Гаврилов;
21. бригаден генерал Йохан Петков;
22. бригаден генерал Румен Андреев;
23. бригаден генерал Ваньо Славеев;
24. бригаден генерал Николай Вълков;
25. бригаден генерал Васил Джелебов.

Офицери – възпитаници на артилерийското училище
на отговорни длъжности в Министерството на отбраната,

Генералния щаб и Българската армия:
1. полковник Стефан Янев – директор на дирекция “Политика за си-

гурност и отбрана”;
2. полковник доцент д-р Георги Цветков – заместник-началник на

дирекция „Личен състав” в ГЩ;
3. полковник доц. д-р Борис Богданов – началник на факултет „Наци-

онална сигурност и отбрана” към Военна академия „Г. С. Раковски”;
4. полк. доц. д-р Ваньо Асенов - началник на факултет „Командно-

щабен” към Военна академия „Г. С. Раковски”;
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5. полковник Васил Маринов – заместник-началник на НВУ „В. Лев-
ски”;

6.  полковник проф. д-р Андрей Андреев – заместник-началник на
НВУ „В. Левски” по научната част, артилерия, ПВО и КИС;

7. полковник доц. д-р Георги Камарашев – заместник-началник на
НВУ „В. Левски” по учебната част;

8. полковник Атанас Темелков – за началник на дирекция „Комуни-
кационни и информационни системи” - ГЩ;

9. полковник Валери Точилов – командир на 4-ти артилерийски
полк – Асеновград;

10. полковник Георги Иванов – началник на направление „Огнева
поддръжка” в дирекция „Операции” – ГЩ;

11. полковник Иван Иванов – началник на направление „Подготовка
на артилерийските подразделения” в Щаба на СВ;

12. полковник Сергей Първанов - началник на направление „Подго-
товка и използване на подразделенията за ПВО” в Щаба на СВ;

13. полковник Стефан Бозов – заместник-началник на отдел „Подго-
товка и използване на войските” в Щаба на ВВС;

14. полковник Кирил Скрипачев - началник на направление „Подго-
товка и използване на ЗРВ” в Щаба на ВВС;

15. полковник Станимир Стойнов - началник на направление „Подго-
товка и използване на РТВ” в Щаба на ВВС;

16. полковник Борислав Петров – командир на 1-ви радиотехнически
полк – София;

17. полковник Георги Гладков - началник на Военно-географска
служба в Българската армия;

18. подполковник Пламен Неврокоплиев – началник на отдел „Връз-
ки с обществеността” в щаба на СВ.

Изтъкнати учени - възпитаници на артилерийското училище:
1. професор дтн Петко Желязов;
2. професор дтн Евгени Гиндев;
3. професор дтн Андон Лазаров;
4. доцент д-р Димитър К. Йорданов;
5. професор Манчев;
6. доц. д-р Кольо Д. Колев;
7. професор дпн Георги Д. Георгиев;
8. професор дтн Тодор Рашев;
9. професор дтн Боян Петков;
10. ст.н.с. дтн Николай Личков;
11. проф. Евгени Цолов;
12. проф. дтн Живко Жеков;
13. ст.н.с. I ст. дтн Атанас Ив. Начев;
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14. ст.н.с. II ст. д-р Бранимир Жеков;
15. полк. доц. д-р Юлиан Цонев;
16. доц. д-р Иван Мавров;
17. доц. д-р Красимир Давидов;
18. доц. д-р Иван Цонев;
19. проф. дтн Румен Коджейков;
20. доц. д-р Станимир Станев;
21. полк. доц. д-р Валентин Радев;
22. проф. дтн Борислав Беджев;
23. доц. д-р Георги Генов;
24. доц. д-р Бончо Ботев;
25. . доц. д-р Димитър Митрев;
26. доц. д-р Димитър С. Димитров;
27. доц. д-р Стефан Желев
28. доц. д-р Красимир Марков.

Политици, дипломати и общественици – възпитаници на
артилерийското училище:

1. Петър Младенов – първи президент на Република България;
2. Ангел Марин – вицепрезидент на Република България;
3. Николай Цонев – министър на отбраната;
4. Иван Г. Иванов – заместник-министър на отбраната;
5. Станчо Тодоров – народен представител;
6.  Арлин Антонов – бивш народен представител, бивш директор на

Национална служба „Сигурност”;
7. Ивелин Николов – политик;
8. Славчо Ст. Атанасов – кмет на Пловдив;
9. Валери Рачев – посланик на Република България в Ирак;
10. о.р. полк. Иван Иванов – президент на Асоциацията на завърши-

лите Колежа по отбрана на НАТО;
11. Владимир Владов – бивш областен управител на Шумен;
12. Лъчезар Росенов – кмет на Добрич (1999-2003 г.);
13. Атанас Филев Атанасов - два мандата кмет на Карнобат;
14. Владимир Тошев – председател на Общински съвет - Видин;
15. Трифон Трифонов – председател на Общински съвет - Попово;
16. Атанас Атанасов – два мандата кмет на Карнобат;
17. Георги Каръмчев – заместник-кмет на Карлово;
18. Николай Петров Колев – кмет на Община Кермен, Ямболско;

Писатели и журналисти – възпитаници на
артилерийското училище:

1. Рангел Игнатов – писател;
2. Стефан Продев - публицист;
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3. Теньо Тончев - писател;
4. Митьо З. Радуков – журналист в Българското национално радио;
5. Тодор Балабанов – писател;
6. Янко Владев - военен поет;
7. Димитър Вандов - историк и журналист;
8.  Любомир Михайлов - журналист във в-к „Българска армия”;
9. Красимир Узунов – собственик и президент на агенция „Фокус” и

радио „Фокус”;
10. Спирдон Спирдонов – журналист, бивш главен редактор на вест-

ник „Българска армия”;
11. Влади Владев – журналист във в-к „Българска армия”;
12. Венцислав Венков – журналист във в-к „24 часа”;
13. Красимир Костов – журналист във в-к „Труд”;
14. Пенчо Пенчев – писател;
15. Росен Панчалиев – директор на издателство „ЕЪР груп – 2000”.

Музиканти и артисти – възпитаници на артилерийското училище:
1. Николай Гяуров – оперен певец;
2. Венцеслав Кисьов – артист.

Бизнесмени, мениджъри и предприемачи – възпитаници
на артилерийското училище:

1. Петър Иванов – управител на „Сиско Систъмс България”;
2. Валентин Върбанов – собственик и управител на агенция за си-

гурност „Телепол”;
3. Христо Ковачки – енергиен предприемач;
4. Цоло Кръстев – изпълнителен директор на ”АДОНАЙ” АД;
5. Мирчо Марчев – изпълнителен директор на „Информационно об-

служване” – АД;
6. Борислав Георгиев - председател на Държавната агенция за мет-

рологичен и технически надзор;
7. Андрей Расийски – ИТ директор на БТК;
8. Веселин Марковски – водещ специалист в IBM България;
9. Иван Михайлов – изпълнителен директор на „Херти – М” ООД;
10. Стоян Ганев – финансов директор на „Херти – М” ООД,;
11. Красимир Тодоров – директор на „АЛФА – 2000” ООД;
12. Владислав Аврамов Коцев – управител на „Булком 2000” ООД;
13. Валери Замфиров – президент на „Професионална защита и елек-

троника” ООД и представител на DSC - ЕООД – охранителни сис-
теми.

Изобретатели:
1. Виктор Стаев
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ФАКУЛТЕТ „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС” ДНЕС

Мисията на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” като
наследник на дългогодишните традиции на артилерийско-
то училище и като основно звено на НВУ „В. Левски” е да
работи активно за развитието на военното образование в
България, подготвяйки офицери за нуждите на Българската
армия, притежаващи отлична професионална подготовка;
морална, физическа и психическа устойчивост; лидери в

армейските колективи и обществото, способни да се реализират във
всички сфери на армейския живот, достойни партньори на офицерите
от страните – членки на НАТО.

Основните задачи на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” са:
- Обучение на курсанти в ОКС „бакалавър” от области на висшето

образование „Сигурност и отбрана” и „Технически науки”.
- Обучение на офицери, сержанти и граждански лица в курсове за

следдипломна квалификация.
- Обучение на студенти в ОКС „бакалавър” и „магистър”.
- Обучение на докторанти.
- Извършване на научни и приложни изследвания.
- Издателска, културна и спортна дейност.

Във факултета се обучават курсанти в редовна форма със срок 5
години и студенти в редовна и задочна форма със срок 4 години в обра-
зователно-квалификационна степен „бакалавър” по следните специал-
ности:

В област на висшето образование 9. „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА”
Професионално направление 9.1. „Национална сигурност”
Специалност „Административна и информационна сигурност”
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Професионално направление 9.2. „Военно дело”
Специалност „Организация и управление на тактическите под-

разделения от сухопътни войски”
· Специализации:
- Полева артилерия,
- Противовъздушна отбрана на войските.

Специалност „Организация и управление на тактическите под-
разделения за логистично осигуряване”

· Специализация:
- Артилерийско и зенитноракетно въоръжение, оптика и бой-
ни припаси

Специалност „Организация и управление на тактическите под-
разделения от Военновъздушните сили”

· Специализации:
- Зенитноракетни войски,
- Радиотехнически войски.

Специалност „Организация и управление на тактическите под-
разделения за комуникационни и информационни системи”

· Специализации:
- Военни комуникационни системи,
- Военни информационни системи.
В област на висшето образование 5 „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ”
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компю-
търна техника”

Специалности
· Компютърни системи и технологии,
· Комуникационна техника и технологии.

Обучението на студенти в образователно-квалификационна сте-
пен „магистър” се извършва по следните специалности:
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· Административна и информационна сигурност;
· Компютърни системи и технологии;
· Комуникационна техника и технологии.

Обучение на специализанти
Обучението на специализанти се извършва чрез провеждане на

курсове с различна продължителност за:
· Длъжностна квалификация за офицери, заемащи длъжности до

ниво началник щаб на дивизион (заместник-командир на дивизион).
· Целева квалификация за придобиване на специални умения

(информатика, военни компютърни мрежи и др.).
· Езикова квалификация по английски език (I и II ниво).
Съгласно подготвената учебно-планова документация факулте-

тът има готовност да обучава ежегодно до 150 специализанти в общо 13
курса за следдипломна квалификация, утвърдени в Регистъра на курсо-
вете за обучение в Българската армия.

Академичен състав
Обучението на курсантите, студентите, специализантите и док-

торантите се осигурява от общо 60 преподаватели и научни сътрудници
във факултета и 20 преподаватели по английски език в Центъра за ези-
ково, компютърно обучение и информационни технологии. Хабилити-
раните преподаватели са 25, от тях един професор и един доктор на на-
уките. От нехабилитираните преподаватели 8 са с образователна и на-
учна степен „доктор”. В момента в процедура по хабилитация са 4 пре-
подаватели, а един е пред защита на образователна и научна степен
„доктор”.

Учебно-материална база
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” разполага с необходимата ма-

териално-техническа и информационна база, осигуряващи условия за
качествено провеждане на учебните занятия и научноизследователска-
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та дейност, съобразно специфичните изисквания на учебните планове и
програми за различните специалности и специализации.

Основният район на факултета е в идеалния център на град Шу-
мен с площ 134 декара. Аудиторната и лабораторна площ, която се из-
ползва за учебния процес е съсредоточена в 4  учебни корпуса с обща
площ 1613 кв.м, което осигурява достатъчна площ за всички обучаеми.

Учебно-материалната база включва кабинетната, тренажорната и
полигонна база. За полеви занятия факултетът използва четвъртия по
големина полигон в България – Артилерийски полигон „Марково”, кой-
то се намира на 28 км югоизточно от Шумен. Разположен е на територия
от 8409 декара и има дълбочина 16 км. На полигона се провеждат заня-
тията по практическа подготовка и полево обучение на курсантите и
специализантите, свързани с управлението на тактическите подразде-
ления на рода войска, бойни стрелби с различна материална част, както
и различни тактически учения в зависимост от нивото на подготовка.

Стрелбите със стрелково оръжие се провеждат на полигон „Див-
дядово”, който е с площ 1182 декара. Полигонът осигурява провеждане
на стрелби с леко и средно въоръжение.

Наличната информационна база във факултета и ЦЕКОИТ осигуря-
ва на академичния състав и обучаемите използване на необходимата
актуална информация за изпълнение на функционалните им задълже-
ния и постигане на необходимото качество на обучение с оглед специ-
фиката на специалността. Учебният процес, научната и изследователс-
ката дейност, интелектуалното и професионално развитие на курсанти-
те и преподавателите във факултет „Артилерия,  ПВО и КИС” и ЦЕКОИТ
са осигурени информационно от динамично функционираща и отворена
информационна система, чийто основни структурни компоненти са:
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v зали за диалогово обучение и езикови кабинети, оборудвани с
компютърна система за обучение по английски и френски език и фоно-
техника от последно поколение;

v учебно-научен комплекс със зали, оборудвани с локални ком-
пютърни мрежи за учебна и научноизследователска работа;

v учебно-научна библиотека с фонд 168 000 тома литература и с
инфраструктура, позволяваща съвременно библиотечно и читателско
обслужване. Библиотеката е оборудвана с компютърна система за ката-
логизиране и обслужване на читателите, свързана е към интернет;

v учебни корпуси, в които има класни помещения, специализи-
рани кабинети и лаборатории, учебни зали, тренажорни комплекси.
Оборудвани са със съвременна измервателна, аудио- и видеотехника,
компютърни мрежи, автоматизирани системи, локални и регионални
комуникационни мрежи.

Политика по качеството

Във факултета функционира сертифицирана по ISO 9001:2000 Сис-
тема за управление на качеството на учебния процес със срок на валид-
ност до юни 2012 г. Изградена е на базата на съвременни компютри,
свързани с оптична мрежа и съответен софтуер за обработка на постъп-
ващата информация.

Процесите са идентифицирани и класифицирани в пет свързани
групи при поддържане на непрекъсната обратна връзка и подобряване
на дейностите.
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