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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 

за провеждането на основните мероприятия  

за честването на 141
-та

 годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България 

02 – 09 август 2020 г. 

№ ВРЕМЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО 

  2 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”. 

„Карантина”

-Втора буна 

  3 август – понеделник (гр. Русе)   

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

Пресконференция на командира на ВМС за представителите на СМИ в град Русе. 

 

гр. Русе 

Община 

Русе 

2. 17.30-18.00 Военен ритуал по поднасяне на венци и цветя на „Паметника на моряка“ в град Русе. гр. Русе 

Паметника 

на моряка 

  4 август – вторник (гр. Бургас)  

1. 15.00 - 16.00 Среща на командира на Военноморските сили с областния управител на град Бургас.  

2. 16.00 -17.00 Среща на командира на Военноморските сили с кмета на град Бургас.  

  5 август – сряда (гр. Бургас)  

1. 09.00 -10.00 Награждаване на личен съств от в.ф. 54950 по случай празника на Военноморските сили на Р България. 

(място: строеви плац на в.ф. 54950) 

в.ф. 54950 

Бургас 

2. 11.00 -11.30 Военен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред „Паметника на моряка“ в град Бургас. „Паметника 

на моряка“ 

град Бургас. 

  6 август – четвъртък (гр. Варна)  

1. 12.30 Закриване на Спартакиадата на ВМС по морски спортове – Морска гара - Варна. Морска гара 

- Варна 
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№ ВРЕМЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО 

  7 август – петък (гр. Варна)  

1. 15.45 - 16.00 
 Военен ритуал по тържествено посрещане на министъра на отбраната пред Щаба на ВМС. 

пред Щаб 

на ВМС 

2. 16.00 - 17.00  Обявяване на заповеди за награждаване на военнослужещи и цивилни служители по случай празника 

на Военноморските сили, както следва: 

 на министъра на отбраната  

 на началника на отбраната  

 на областния управител на град Варна 

 на кмета на град Варна 

 на командира на Военноморските сили 

Голям 

салон в 

Щаб на 

ВМС 

  8 август – събота (гр. Варна и гр. Бургас)  

1. 09.00 - 12.00 Разглеждане от граждани и гости на град Варна и град Бургас на кораби от състава на ВМС.  

  

Морска гара 

-  Варна и 

Бургас 

2. 14.00 - 17.00 Разглеждане от граждани и гости на град Варна и град Бургас на кораби от състава на ВМС.  

 

Морска гара 

-  Варна и 

Бургас 

  9 август – неделя (гр. Варна)  

1. 08.55 - 08.59 Военен ритуал по тържествено посрещане на министъра на отбраната на Република България и 

началника на отбраната на Р България. 

Морска гара 

-  Варна 

2. 09.00 - 09.05 Ритуал по тържествено вдигане на флаговете на корабите от Военноморските сили на Р България. 

 

Морска гара 

-  Варна 

3. 09.15 - 10.15 Военен ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випускниците на ВВМУ„Н.Й.Вапцаров”. Морска гара 

-  Варна 

4. 10.30 – 11.30 Наблюдаване на военни демонстрации. 

 

Морска гара 

-  Варна 

4. 18.00 - 19.00 Концерт на хора на ветераните за гостите и гражданите на гр. Варна. 

 

сцена 

„Раковина“ 

 


