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Аню Ангелов 
министър на отбраната на Република България 
 
Аню Ангелов е роден на 22 декември 1942 г. в Хасково. През 1966 г. 
завършва Висшето народно военно артилерийско училище, 
специалност инженер по радиоелектроника и е произведен в първо 
офицерско звание лейтенант. 
През 1974 г. завършва Военната академия „Г.С.Раковски”. В периода 

1982-1984 г. е специализирал във Военната академия на Генералния щаб на Русия. 
Има магистърска степен по оперативно-тактическо и по стратегическо ръководство на 
въоръжените сили. 
През 1991 г. е преминал специален курс за висши офицери от ОССЕ в Колежа по 
отбраната на НАТО в Рим, Италия. 
След завършване на Висшето народно военно артилерийско училище заема различни 
командни и щабни длъжности: 

 1966 г. - 1971 г. - командир на самостоятелен взвод; 
 1974 г. – 1980 г. - заместник-началник на отдел в командването на Противовъздушната 

отбрана на Сухопътните войски; 
 1980 г. - 1982 г. - началник щаб на бригада; 
 1984 г. – 1987 г. - командир на бригада; 
 1987 г. – 1990 г. – началник щаб на Противовъздушната отбрана на Сухопътните войски; 
 1990 г. - 1992 г. - командващ Противовъздушната отбрана на Сухопътните войски; 
 1992 г. – 1994 г. - заместник-командващ на Сухопътните войски. 

През декември 1994 г. му е присвоено званието генерал-лейтенант и е назначен за 
заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия. 
От ноември 1997 г. до август 2000 г. е аташе по отбраната на Република България в 
Кралство Великобритания и Северна Ирландия. 
От септември 2000 г. до февруари 2002 г. е началник на Военната академия 
„Г.С.Раковски”. 
През 2002г. напуска Българската армия и е назначен за директор на дирекция 
„Планиране на отбраната” в Министерството на отбраната. 
До юли 2009 г. е председател на фондация „Център за изследване на националната 
сигурност”. 
На 1 август 2009 г. е назначен за заместник-министър на отбраната. 
На 27 януари 2010 г. е избран за министър на отбраната на Република България. 
Почетен член е на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО. 
Награждаван е с ордени, медали и почетен знак "За вярна служба под знамената" - I 
степен.  
Езици: английски, руски и немски 
Женен, с двама синове. 
 


