
 

Име:     ВЕНЦЕСЛАВ ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ 

Адрес:    1715 гр. София,  

Телефон:   Служебен: 02/  

Мобилен: 0889/ 277 182 

E-mail:                            vencivelev@abv.bg 

Роден на:   09.07.1954 г. 

Националност:  българин 

Семейно положение:  женен  

 

Образование: висше военно във ВНВАУ „Георги Димитров” – град Шумен 

ВА „Г. С. Раковски” – София – магистър по военно дело, специалност “АВ” 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”- град В. Търново – магистър по „Стопанско 

управление” 

Степен на владеене на език: английски, STANAG 2-2-2-2 

 
От 14.07.2017г. – специалист „Контрол на качеството” в дружество за специална продукция 
От 15.07.2016г. до 13.07.2017г. – консултант в дружество Телетек Груп 
От 10.06.2013г. до 14.07.2016г. – специалист „Контрол качеството на боеприпаси (въоръжение)” в 
дружество Аполо Инженеринг ООД 
От 06.09.2012г. до 09.06.2013г. – консултант в дружество Телетек Груп 
от 05.08.2010г. до 05.09.2012г. – собственик и управител на дружество Амунишън Груп ЕООД - 
София 
от 22.06.2009г. до 14.07.2010 г. – цивилен служител в Съвместното оперативно командване-София 
от 19.06.2009 г. – офицер от резерва – звание полковник 
от 10.2004г. до 06.2009г. – началник на отдел „Финанси” в Съвместното оперативно командване-
София 
от 01.2004г. до 10.2004г. – началник на отдел „Планиране на МТО” в Щаб на СВ-София 
от 2002г. до 2004г. – заместник-началник на отдел „Отчетно-планов” в поделение 48960-София 
от 2000г. до 2002г. – началник на отделение „Отчетно-операционно” в отдел „Отчетно-планов” в 
поделение 48960-София 
от 1997г. до 2000г. – началник на направление в отдел „Боеприпаси” в поделение 44670-София 
от 1995г. до 1997г. – старши-помощник началник в поделение 28470-София 
от 1992г. до 1995г. – главен специалист по охранителни системи в поделение 44670-София 
от 1989г. до 1992г. – старши-помощник началник в поделение 44690-София 
от 1987г. до 1989г. – старши- помощник началник в поделение 24770-София 
от 1985г. до 1987г. – началник на служба АВ в поделение 42450-Пазарджик 
от 1983г. до 1985г. – слушател във ВА „Г. С. Раковски” 
от 1981г. до 1983г. – офицер по отчета на боеприпаси в поделение 26810-Поповица 
от 1978г. до 1981г. – началник на отделение за технически проверки на ПТУРС и ЗУРС в поделение 
26810-Поповица 
от 1973г. до 1978г. – ВНВАУ „Г. Димитров“ – специалност „ОТР-АТЧ“ 
 
 
 
25.06.2020 г.                                                                                                      
град София                                                                                                                 /Венцеслав Велев/ 

АВТОБИОГРАФИЯ 


