
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ  

ХРИСТО ВЕНЦИСЛАВОВ ГАНЕЦОВСКИ 

 

 

ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР  

НА СЪВМЕСТНОТО  

КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ  

 
 

 

Роден на 06.01.1967 г. в гр. Червен бряг. 

 

Военна кариера: 
1986 - 1987 г.   Техник на самолет в 1 уае - Щръклево 

1992 - 1992 г. Старши пилот в 3 авиац.звено на 2 ИАЕ във в.ф.32010 - Габровница; 

1992 - 1993 г.  Заместник-командир на 2 авиац.звено на 2 ИАЕ във в.ф. 32010 - Габровница; 

1993 - 1994 г. Командир на 2 авиац. звено на 2 ИАЕ във в.ф. 32010 - Габровница; 

1994 - 1995 г. Началник щаб на 2 ИАЕ във в.ф. 32010 - Габровница; 

1995 - 1996 г. ВрИД Командир на летателна ескадрила във в.ф. 32640 - Габровница; 

1996 - 1997 г. ИД Началник на служба „Бойна подготовка“ във в.ф. 32640 - Габровница; 

1997 - 1998 г. Началник на служба „Бойна подготовка“ във в.ф. 32640 - Габровница; 

1998 - 2000 г. Командир на отделно учебно-бойно звено във в.ф. 32010 - Доброславци; 

2000 - 2002 г. Слушател във ВА „Г.С.Раковски - София; 

2002 - 2003 г. Старши инспектор-пилот в отделение „Подготовка и използване на войските“ 

на отдел „Бойна подготовка“ във в.ф. 26790 - София 

2003 - 2004 г. Инспектор-пилот в отделение „Подготовка и използване на войските“ на 

отдел „Бойна подготовка“ във в.ф. 26790 - София; 

2004 - 2007 г. Старши инспектор-пилот във в.ф. 22800 - София; 

2007 - 2008 г. Заместник-началник на направление във в.ф. 22800 - София; 

2008 - 2009 г. Началник на направление „Тактическа оценка и сертифициране“ в отдел 

„Подготовка и използване на войските“ във в.ф. 22800 - София; 

2009 - 2013 г. Началник на сектор във в.ф. 22800 - София; 

2013 - 2014 г. Слушател във ВА Г.С.Раковски - София; 

2014 - 2018 г. Заместник-командир на База за командване, управление и наблюдение –

София; 

2018 - 2023 г. Командир на база за командване, управление и наблюдение - София; 

От 1.01.2023 Заместник-командир на Съвместното командване на силите - София. 

 

Образование: 
1986  г. - ССВВУ„Георги Бенковски“- гр. Долна Митрополия, „Експлоатация и ремонт  

                на авиационна техника“; 

1992  г. - ВВВУ „Георги Бенковски“- гр. Долна Митрополия;   

2002 г. -  Военна академия „Г.С.Раковски“ - магистърска степен по организация и  

                управление на оперативно-тактическите формирования от ВВС. 

2014 г. -  Военна академия „Г.C.Pаковски“ - магистърска степен по стратегическо   

                ръководство на отбраната и въоръжените сили. 

 

 

 



Произвеждане в звания: 
1992 г. Лейтенант; 

1995 г. Старши лейтенант; 

1998 г. Капитан; 

2002 г. Майор; 

2005 г. Подполковник; 

2008 г. Полковник; 

2023 г. Бригаден генерал. 

 

Ордени и награди: 
Награден знак за отлична служба - II степен,   

Плакет на ВВС , предметни и парични награди, грамоти, обявяване на благодарност. 

 

Владее английски и френски език. 

 

Семейно положение:  
Женен, с 1 дете 


