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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

от проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - председател на  

Общински съвет Шумен 

 

ОТНОСНО: Предложение за възстановяване статута на Висше военно 

училище по артилерия и ПВО, гр. Шумен 

    

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общински съвет Шумен постъпи писмо от полк. проф. д-р инж. Сашо 

Евлогиев - декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към Национален военен 

университет „Васил Левски“. В писмото се предлага да се възстанови статутът на 

Висшето военно училище по артилерия и ПВО, гр. Шумен. В тази връзка е 

създаден организационен комитет с инициатор проф. д.т.н. Андон Лазаров. 

Комитетът е изпратил мотивационно изложение по проблема до президента на 

Република България, до председателя на Народното събрание и до министъра на 

отбраната. Създадена е и Асоциация на завършилите военното артилерийско 

училище. Управителният съвет на асоциацията е взел решение да се подкрепи 

мотивационното изложение за възстановяване на ВВУАПВО. 

Факултетът е център за подготовка на военнослужещи и има стратегическо 

значение за община Шумен. 

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Общински съвет Шумен подкрепя инициативата за възстановяване статута 

на Висше военно училище по артилерия и ПВО, гр. Шумен. 

 

Приложения: 

1. Писмо от полк. проф. д-р инж. Сашо Евлогиев - декан на факултет 

„Артилерия, ПВО и КИС“ към Национален военен университет „Васил Левски“; 

2. Мотивационно изложение за възстановяване статута на ВВУАПВО, гр. 

Шумен; 

3. Доклад до президента на Република България и главнокомандващ на 

въоръжените сили и до министъра на отбраната; 

4. Доклад до председателя на Народното събрание на Република България и 

до председателя на комисията за национална сигурност и отбрана към Народното 

събрание на Република България; 

 

 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 

Председател на Общински съвет Шумен 


