КОНТРААДМИРАЛ КИРИЛ ЙОРДАНОВ
МИХАЙЛОВ
КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Дата и място на раждане: 19 юли 1966 г. в гр. София.
Военна кариера:
1990-1993 г. Командир на артилерийска и минно-торпедна бойна част на корвета
1993-1995 г. Помощник-командир на корвета
1995-1999 г Командир на корвета
1999-2000 г. Командно-щабен колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд
2000 г.
Колеж на съвместните сили на САЩ в Норфолк, Вирджиния
2000-2001 г Командир на корвета
2001-2002 г. Дивизионен специалист по противовъздушна и противоподводна отбрана в
щаба на дивизион патрулни кораби
2002-2003 г. Старши помощник-началник по оперативно тактическа подготовка в
щаба на Военноморска база Варна
2003-2006 г. Старши помощник-началник по противоподводните и противомините сили в
отдел „Планиране и управление на операциите” в щаба на ВМС
2006-2009 г. Координатор по въпросите на ВМС в Националното военно представителство
в Съюзното командване по операциите на НАТО в Белгия
2009-2011 г. Командир на дивизион патрулни кораби
2011-2012 г. Началник на отдел „Подготовка и използване на силите” в щаба на
Военноморските сили
2012-2013 г. Военноморски команден колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд
2013-2014 г. Началник на отдел „Подготовка и използване на силите” в щаба на
Военноморските сили
2014-2015 г. Директор на дирекция „Операции и подготовка” в Министерството на
отбраната
2015-2019 г. Национален военен представител в Съюзното командване по операциите на
НАТО в Белгия
2019 г.
Командир на Военноморските сили
Образование:
1985-1990 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - „Корабоводене за ВМС”
1999-2000 г. Командно-щабен колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд
2000 г.
Колеж на съвместните сили на САЩ в Норфолк, Вирджиния
2010 г.
Международен курс по управление на отбраната в Института за мениджмънт
на отбранителните ресурси, Монтерей, Калифорния САЩ
2012-2013 г. Военноморски команден колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд

Произвеждане в звания:
1990 г. Лейтенант
1993 г. Старши лейтенант
1996 г. Капитан-лейтенант
1999 г. Капитан III ранг
2003 г. Капитан II ранг
2011 г. Капитан I ранг
2014 г. Комодор
2016 г. Контраадмирал
Ордени и награди:
1998 – Предметна награда – бинокъл
2004 – Награден знак „За вярна служба под знамената” – IIІ степен
2014 – Награден знак „За отлична служба” – I степен
2015 – Орден „За заслуги” към Конфедерацията на офицерите от резерва -CIOR
2016 – Награден знак „За вярна служба под знамената” – I степен
Владее: английски, френски и руски език
Семейно положение: женен, с двама сина

