
Контраадмирал Георги Цветанов Мотев 

Заместник-командващ на Съвместното 
командване на силите  

 
 

 
Дата и място на раждане: 21.02.1957 г. в гр. Горна Оряховица 
 
Военна кариера: 
1981-1982 г.  Помощник-командир на минен заградител в 7 отделен дивизион десантни кораби  
1982-1984 г.  Командир на минен заградител в 7 отделен дивизион десантни кораби 
1984-1988 г.  Командир на среден десантен кораб в 7 отделен дивизион минни заградители 
1988-1989 г.  Началник щаб на 7 отделен дивизион минни заградители 
1989-1991 г.  Слушател ВМА – Русия 
1991-1992 г.  Помощник-началник щаб по разузнаването на военноморска база Бургас 
1992-1993 г.  Началник на щаба на 7 дивизион минни заградители военноморска база Бургас 
1993-1998 г.  Началник на щаба на 7 дивизион минни заградители във военноморска база Бургас 
1998-1999 г.  Командир на 6 дивизион миночистачни кораби във военноморска база Бургас 
1999-2002 г.  Заместник-началник на щаба, той и началник на отделение „ОБП” в щаба на Военноморска 

база Бургас 
2002 г. Заместник-командир на военноморска база Бургас по Подготовка на силите 
2002-2003 г.  Слушател във ВА „Г. С. Раковски”  
2003-2004 г.  Заместник-командир на военноморска база Бургас по подготовка на силите 
2004-2005 г.  Началник на управление „Подготовка и използване на силите” в Щаба на Военноморските 

сили  
2005-2011 г.  Командир на военноморска база Бургас 
2011-2012 г.  Заместник-командир на Военноморските сили 
2012 г.  Заместник-командващ на Съвместното командване на силите 
 
Образование: 
1972-1976 г.  Средно специално образование ТЕТ „Ломоносов”- гр. Горна Оряховица 
1976-1981 г.  ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 
1989-1991 г.  ВМА – Русия 
2002-2003 г.  ВА „Г. С. Раковски” 
 



Произвеждане в звания: 
1981 г.  Лейтенант 
1984 г.  Старши лейтенант 
1988 г.  Капитан-лейтенант 
1993 г.  Капитан III ранг 
1996 г.  Капитан II ранг 
1999 г.  Капитан I ранг 
2006 г.  Бригаден адмирал 
2009 г.  Комодор 
2012 г.  Контраадмирал 
 
Ордени и награди: 
Награден знак „За вярна служба под знамената” – IIІ степен 
Почетен знак „Свети Георги”- II степен 
Предметни награди 
  
Владее: 
Английски и руски език 
 
Семейно положение: 
Семеен, с две деца 


