
Генерал-майор Володя Цветанов 

Главен инспектор на Министерството на отбраната 

  
Роден на 11 aвгуст 1957 г. в гр. Плевен. 
 
Образование: 
  
1975 г. – Математическа гимназия „Гео Милев” гр. Плевен;  
1975 - 1980 г. - ВВВУ „Г. Бенковски”, Долна Митрополия;  
1989 г. - Военна Академия „Г. С. Раковски” – София, България;  
2000 - 2001 г. Генерал-щабен факултет, Военна Академия „Г. С. Раковски” – София.  
 
Военна кариера: 
 

1980 - 1989 г. – началник щаб на поделение 32 760 - Каменец;  
1989 - 1992 г. – слушател във Военна Академия „Г. С. Раковски” - София;   
1992 - 1993 г. – началник щаб на 57-ми Авиационно-технически батальон;   
1993 - 1994 г. – командир на 57-ми Авиационно-технически батальон;  
1994 - 1995 г. – заместник-началник по тила, 14-та АБ;  
1995 - 1996 г. – старши помощник началник на тилово осигуряване при 1-ва АБ;  
1996 - 1997 г. – заместник-началник на управление „Тилово осигуряване” - ПВО;  
1997 - 1998 г. – изпълняващ заместник-началник по тила – ПВО;  
1998 - 1999 г. – изпълняващ заместник-началник по тила – ПВО;  
1999 - 2000 г. – изпълняващ заместник-началник по тила – ПВО;   
2000 - 2001 г. – слушател в Генерал-щабни факултет, „Национална сигурност и отбрана”  
                           Военна Академия „Г. С. Раковски” - София;  
2001 - 2002 г. – заместник-командващ, командване „Тилово осигуряване”;  
2002 - 2004 г. – заместник-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили по ресурсите;  
2004 - 2005 г. – слушател в курс по английски език, II ниво, Военна Академия „Г. С. Раковски”   
                           – София;   
2005 г. – заместник-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили на Република  
               България;  
2006 г. - началник на Щаба на Военновъздушните сили на Република България;  
2009 г. - главен инспектор на Министерството на отбраната.  
  
Произвеждане в звания:  
 

1980 г. – лейтенант; 
1983 г. - старши лейтенант; 
1987 г. – капитан; 
1992 г. – майор; 
1996 г. – подполковник; 
2001 г. – полковник;  
2004 г.- бригаден генерал;   
2006 г. - генерал-майор.  
 
 

Ордени и награди:  
 



Награди от министъра на отбраната на Република България, началника на Генералния щаб на 
Българската Армия, началника на ВВС на Република България, командващия на Командване 
Тилово осигуряване. 
 
Владее английски и руски език.   
 
Семеен, с две деца. 
 


