
Голяма изложба на мичман от запаса Димитър Бебенов  

във Военния клуб в Плевен 

 

110 фотоси на 40 табла са посветени на 140 години от 

Освобождението на България. Културната проява бе под патронажа 

на Съюза на ветераните от войните на България. 

Поредната впечатляваща изложба на доайенът на бълканската 

военна кинодокументалистика мичман от запаса Димитър Бебенов 

бе открита във Военния куб в Плевен. Културната проява е посветена 

на 140 години от Освобождението на България. Тя бе организирана 

от Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ), СОСЗР, 

Съюза на военнонвалидите и военнопострадалите и „Плевен филм“ 

със съдействието и домакинството на Военния клуб в града. 

Честта да открият изложбата се падна на автора и на заместник-

председателя и главен секретар на СВВБ капитан I ранг от запаса 

Марин Петков. Те прерязаха кинолентата, която разказва за военните 

клубове у нас. На 25 май 1961 г. Димитър Бебенов прави първата си 

сериозна изява, припомни председателят на Областната организация 

на СВВБ полковник от запаса Иван Смарандов. Тогава той снима 

Юрий Гагарин в Плевен и репортажът му е излъчен по телевизията. 

Един малък филм за Военновъздушното училище в Долна 

Митрополия печели награда в Чехословакия и му помага да го 

забележат от Киностудията на Народната армия. Завършил съм 

„Плевен филм“, обича да казва Бебенов, който през ноември м.г. 

подреди изложба в София за своята 85-годишнина. „Плевен филм“ е 

любителски киноклуб, от който са излезли десетки признати 

професионалисти. 



В 110 фотоси на 40 табла мичман Бебенов разказва какво е видял в 

различни точки на България и света, за хората, с които се е срещал и 

за ситуациите, в които е попадал. Любимата му снимка е „Старата 

служба“, която е откупена в Париж и Варшава. Въпреки, че служих 

във флота най-много снимки и филми имат за авиацията, казва 

роденият в с. Въбел, Община Никопол фоторепортер на в. 

„Българско войнство“ и сп. „Военен глас“, които са издания на 

СОСЗР, СВВБ и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. 

Поздравления за изложбата и целия му творчески път поднесоха 

капитан I ранг от запаса Марин Петков, председателят на дружество 

„Иван Винаров“ Христо Милев, подполковник доц. Мануш Христов 

от факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“, областният 

председател на СВВБ в Ловеч Ганко Бенев и председателят на 

Сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“ подполковник от 

запаса Радослав Георгиев. Сред посетителите бяха още началникът 

на Военното окръжие подполковник Иван Иванов, заместник-

председателят на СВВБ полковник от запаса Петър Пандурски, 

председателят на Столичната организация на СВВБ Любен Ризов, 

председателят на Областната организация на СВВБ бригаден 

генерал от резерва Валентин Буров, председателят на дружество 

„Военноинвалид“ Илиян Христов, колеги и приятели на Димитър 

Бебенов, ветерани от Втората световна война, военноинвалиди и 

военнопострадали, запасни и резервисти. В организацията на 

проявата се включиха учители и ученици от гимназията по туризъм. 

 


