
 
 
Капитан II ранг Доньо Ангелов Дачев е роден на 10.11.1947 г. в гр. Велико Търново. След 
завършване на Строителен техникум в града постъпва във ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Варна. 
Дипломира се през 1971 г. като инженер по морска навигация и е разпределен в поделението на 
ВМФ в гр. Созопол. Последователно преминава през длъжностите: Командир на малък торпеден 
катер, Помощник командир на голям торпеден катер и Щурман на дивизион ракетни катери.  
Продължавайки морската си кариера, завършва с отличие Военно-морската академия в Ленинград 
(СССР) със специалност "Щурман за ВМФ". Капитан II ранг Дачев продължава службата си във 
ВНВМУ в гр. Варна като преподавател, а в последствие заема последователно длъжностите във 
ВМФ: Щурман на дивизион тралчици, Началник СНО и  преподавател в ССВМУ-Варна.  С 
уволнението си от ВМФ през 1992 год. се надява да реализира началната си, при влизане в 
морското училище, мечта - плаване в големия океан. Започналите съкращения в БМФ на хора и 
кораби  променят неговите плановете. През този период той сменя различни длъжности в УПМКАП , 
а след сливането на УПМКАП и „Морска администрация“ е втори помощник капитан на спасителния 
кораб „Перун“ в продължение на три години. Едва  през 2000 г., започва своето океанско плаване.  
През 2009 г. взема  изпитите за  "Капитан на кораб над 3000 БРТ". 
Основният му стаж е свързан с търговските кораби в Параходство БМФ.  
До 2012 г. плава в частни фирми.  
След приключване на морската си кариера се занимава със самостоятелни творчески проекти и 
като член на СОРА - с доброволна експертна дейност по националната сигурност и интеграцията на 
България в НАТО и ЕС. Понастоящем е пенсионер.  
За своите заслуги капитан II ранг Дачев е награждаван многократно, но за него, както обича да 
споделя: „Най- голямата ми награда е, че в практиката ми на море не съм допуснал да пострадат 
хора, нито БМФ да понесе загуби по моя вина“. 
Владее руски и английски език на професионално ниво. 
Не е член на политическа партия.  

 


