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ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 

КОМАНДВАНЕ  НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

Варна  9000,  ул. “Преслав” 16,  тел: 552-622,  552-635,  факс: 603-259 

 
 

П Р О Г Р А М А 
на основните мероприятия за честването на 139

-та
 годишнина от създаването на Военноморските сили 

5 – 12 август 2018 г. 
 

№ ВРЕМЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО 

  5 август – неделя (гр. Варна)  

1. 07.00–15.00 Участие и осигуряване на  плувен маратон „Галата – Варна”, организиран 

съвместно от Военноморски сили, Община Варна и спортен клуб „Черно 

море”. 

нос Галата – втора буна 

  6 август – понеделник (гр. Русе)  

1. 16.00–17.00 Награждаване на военнослужещи от ВМС от кмета на Община Русе. 

Пресконференция на командира на  ВМС с представителите на медиите. 

гр. Русе  

Община Русе 

2. 18.30-19.00 Концерт на Представителния духов оркестър на ВМС. гр. Русе  

Доходно здание 

3. 19.00-19.30 Празнично шествие до Паметника на моряка. гр. Русе 

4. 19.30–20.00 Военен ритуал по полагане на венци и цветя на Паметника на моряка в гр. 

Русе.  

гр. Русе  

Паметника на моряка 

5. 20.00–20.30 Празнично шествие до площад „Свобода”. гр. Русе 

6. 20.30–21.30 Военен ритуал за отбелязване на 139-та годишнина от създаването на ВМС, 

спектакъл „Вълни” на ПДО и празнични илюминации. 

гр. Русе  

площад „Свобода” 

  7 август – вторник (гр. Варна)  

1. 10.00-10.30 Откриване на фотоизложба „С дъх на море 2” на госпожа Вяра Йовева 

посветена на Военноморските сили.  

гр. Варна  

пл. „А. Новак”, пред входа на 

Морската градина. 

  8 август – сряда (гр. Бургас)  

1.  10.30-11.00 Пресконференция на командира на ВМС за представителите на СМИ в 

гр.Бургас. 

гр. Бургас   

Драматичен театър „А. Будевска” 
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№ ВРЕМЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО 

2. 11.30-12.30 Тържествено събрание-концерт. гр. Бургас  

Драматичен театър „А. Будевска” 

3.  18.00-18.30 Военен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на моряка в 

гр. Бургас. 

гр. Бургас  

Морска градина 

4.  18.30-19.00 Празнично шествие до площада пред Община Бургас. гр. Бургас 

пл. „Атанас Сиреков” 

5.  19.00-20.00 Военен ритуал за отбелязване на 139-та годишнина от създаването на ВМС, 

спектакъл „Вълни” на ПДО. 

гр. Бургас  

пл. „Атанас Сиреков”, пред 

Община Бургас 

6. 21.00-21.30 Празничен концерт на ПДО на ВМС, посветен на 139-та годишнина от 

създаването на ВМС за жителетие и гостите на к.к. “Свети Влас”. 

к.к. “Свети Влас” 

  9 август – четвъртък (гр. Варна)  

1. 10.00-10.30 Откриване на изложба на гл.с-на Меглена Шегенова. гр. Варна  

фоайе на ФКЦ 

2. 12.00-12.30 Закриване на Спартакиадата на ВМС по морски спортове. гр. Варна  

Морска гара 

3. 14.00–16.00 Обявяване на заповеди на областния управител на Варненска област, кмета 

на Община Варна и командира на ВМС за награждаване на военнослужещи 

и цивилни служители по случай Празника на ВМС. 

гр.Варна  

Щаб на ВМС  

Голям салон 

  10 август – петък (гр. Варна)  

1. 19.30–20.30 Спектакъл „Вълни” на Представителния духов оркестър на ВМС. гр. Варна  

пл. „А. Новак”, входа на 

Морската градина 

  11 август – събота (гр. Варна)  

1. 10.00–15.00 Разглеждане от граждани и гости на Варна на кораби от ВМС. гр. Варна  

Морска гара 

2. 17.50–18.00 Военен ритуал по тържествено посрещане на Президента на Република 

България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили (министър-

председателя / министъра на отбраната на Р България). 

гр. Варна  

пл. „А. Новак”, пред входа на 

ФКЦ 

3. 18.00–20.00 Тържествено събрание–концерт, посветено на Празника на 

Военноморските сили. 

гр. Варна  

зала 1 на ФКЦ 
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№ ВРЕМЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО 

  12 август – неделя (гр. Варна)  

1. 08.55–08.59 Военен ритуал по тържествено посрещане на Президента на Република 

България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили (министър-

председателя / министъра на отбраната на Р България). 

 

гр. Варна  

Морска гара  

2. 09.00-09.05 Ритуал по тържествено вдигане на флаговете на корабите от ВМС – Морска 

гара Варна. 

гр. Варна  

Морска гара  

3. 09.15–10.15 Военен ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випускниците 

на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. 

гр. Варна  

Морска гара  

4. 10.15–11.00 Разглеждане на кораби от ВМС от официалните гости и наблюдаване на 

демонстрации, изпълнявани от личния състав на ВМС. 

гр. Варна  

Морска гара  

5.  11.00-11.30 Откриване на паметна плоча в знак на благодарност към моряците 

участвали в спасяването на евреите през Втората световна война. 

гр. Варна  

Морска гара 

6. 12.00–15.00 Разглеждане от граждани и гости на Варна на кораби от ВМС –  Морска 

гара Варна. 

гр. Варна  

Морска гара  

 

 

 

 

 

 


