
ПРОГРАМА 
за тържественото отбелязване на 

142
-та

 годишнина от създаването на 

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

1 август 2021 г. – град Варна 

 

07.00 –15.00 ч. 81ви Плувен маратон „Галата – Варна”,  

организиран съвместно от Военноморските сили, Община Варна и спортен клуб „Черно море”. 

(място: старт - Карантината до край – бреговата ивица североизточно от Буна № 102) 

3 август 2021 г. - град Русе 

16.30 – 17.30 ч. Награждаване на военнослужещи от състава на Военноморските сили от кмета на Община Русе господин Пенчо Милков.  

Пресконференция на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов  

за представителите на медиите от град Русе. 

   (място: Заседателна зала на Община Русе)  

18.00 – 18.30 ч. Военен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на капитан-лейтенант А. Е. Конкевич.  

(място: Двора на „Флотската кула“ в град Русе) 

19.00 – 19.30 ч. Военен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред „Паметника на моряка“. 

(място: „Паметник на моряка“, Крайбрежна алея на град Русе) 

20.00 – 21.00 ч. Концерт на Представителния духов оркестър на Военноморските сили за гражданите и гостите на град Русе. 

 (място: Пред входа на Доходното здание, в град Русе) 

4 август 2021 г. - град Бургас 

10.00 – 10.30 ч. Военен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред „Паметника на моряка“ в град Бургас. 

  (място: „Паметник на моряка“ в Морската градина на град Бургас)  

19.00 – 19.30 ч. Празничен концерт на Представителния духов оркестър на Военноморските сили за жителите и гостите на град Бургас. 

(място: Площада пред Община Бургас) 

20.30 – 21.00 ч. Празничен концерт на Представителния духов оркестър на Военноморските сили за жителите и гостите на град Созопол. 

(място: Летен театър, град Созопол) 

5 август 2021 г. – град Варна 

10.00 – 11.00 ч. Откриване на изложбата „ТВОРЧЕСТВО И ПРОПАГАНДА ВЪВ ФЛОТА В ГОДИНИТЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА“.  

(място: Военноморски музей, град Варна) 

(При стриктно спазване на противоепидемичните мерки COVID-19) 

12.30 – 13.30 ч. Закриване на Спартакиадата на Военноморските сили по морски спортове. 

(място: Морска гара - Варна) 
6 август 2021 г. - град Варна 

11.00 – 12.00 ч. Обявяване на заповеди за награждаване на военнослужещи и цивилни служители по случай празника на  

Военноморските сили от областния управител на Област Варна, кмета на Община Варна и  

командира на Военноморските сили. 

(място: Щаба на Военноморските сили)  

19.30 – 21.00 ч. Празничен концерт на Представителния духов оркестър на Военноморските сили съвместно с 

ансамбъл „Родолюбие“ от град  Тараклия (Молдова)  

за жителите и гостите на град Варна. 

(място: пл. „А. Новак”, пред входа на Морската градина) 

7 август 2021 г. - град Варна и град Бургас 

09.00 – 12.00 ч. Ден на отворените врати - разглеждане от граждани и гости на град Варна и град Бургас на кораби  

от състава на Военноморските сили.  

(място: Морска гара -  Варна и Морска гара – Бургас)  

14.00 – 17.00 ч. Ден на отворените врати - Разглеждане от граждани и гости на град Варна и град Бургас на кораби от състава на ВМС.  

(място: Морска гара -  Варна и Морска гара – Бургас) 

18.00 – 19.30 ч. Тържествено събрание – концерт, посветено на празника на Военноморските сили.  

(място:  Зала 1 на ФКЦ, град Варна) 

(При стриктно спазване на противоепидемичните мерки COVID-19) 

8 август 2021 г. – град Варна и град Бургас  

09.00 – 09.05 ч. Ритуал по тържествено вдигане на флаговете на корабите от състава на Военноморските сили на Република България. 

(място: Морска гара -  Варна) 

09.15 – 10.15 ч. Военен ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випускниците на ВВМУ„Н. Й. Вапцаров”. 

(място: Морска гара -  Варна) 

      10.00 – 14.00 ч.            Ден на отворените врати - Разглеждане от граждани и гости на град Варна и град Бургас на кораби от състава на ВМС.  

(място: Морска гара -  Варна и Морска гара – Бургас) 

18.00 – 19.00 ч. Концерт на хора на ветераните за гостите и гражданите на град Варна. 

(място: сцена „Раковина“, в град Варна) 


