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Издателска къща „Св. Иван Рилски“

Полковник о.з. д-р инж. Красимир

Иванов Петров е роден на 26.05.1960

година в град Белоградчик. През 1978

година завършва Математическа гимна-

зияв градВидинсотличие. Учи5-годишен

редовен курс на обучение и завършва

през 1983 година ВНВАУ градШумен със

специалност „Артилерийско въоръжение-

боеприпаси“. През 1998 година за-

вършва 2-годишен редовен курс на

обучение във ВА „Г. С. Раковски“ с

отличие.От2007до2010 годинаподготвя

и защитава дисертация на тема

„Утилизациянабоеприпаси“ и придобива

образователно-научна степен „доктор“.

През 2010 година завършва стратеги-

чески курс във ВА „Г. С. Раковски за”

подготовка на кадри за националната

сигурност. Служи 33 години в Българската

армия като офицер и преминава през

различни длъжности от служба „Артиле-

рийско въоръжение“. Завършва воен-

ната си кариера през 2016 година като

началник на отдел „Оръжие и боепри-

паси“ в дирекция „Логистика“ на Мини-

стерството на отбраната. Автор на повече

от 30 публикации в областта на въоръже-

ниетоибоеприпасите.

Владеерускииползванемскиезик.

Полковник о.з. инж. Венцеслав Велев

Велев е роден на 09.07.1954 година в

град Пловдив. През 1973 година

завършва Образцов техникум по

електротехника в родния си град. Учи 5-

годишен редовен курс на обучение и

завършва през 1978 година ВНВАУ град

Шумен със специалност „АВ-АТЧ“. През

1985 година завършва 2-годишен

редовен курс на обучение във ВА „Г.С.

Раковски“. През 2008 година завършва

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико

Търново със специалност „Стопанско

управление“. Служи 31 години в

Българската армия като офицер и

преминава през различни длъжности от

служба „Артилерийско въоръжение“.

Завършва военната си кариера през

2009 година като началник на отдел

„Финанси“ в Съвместното оперативно

командване на Министерството на

отбраната.

Владеерускиианглийскиезик.
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Красимир Петров Венцеслав Велев




