Флотилен адмирал Димитър Йорданов
Началник на щаба
на Съвместното командване на силите

Дата и място на раждане: 08.12.1960 г. в гр. Балчик.
Военна кариера:
1984-1986 г. Командир на БЧ-2 и БЧ-3 на базов тралчик в 6 одтщ - Бургас
1986-1988 г. Помощник-командир на базов тралчик в 6 одтщ – Бургас
1988-1989 г. Командир на базов тралчик в 6 одтщ – Бургас
1989-1993 г. Командир на базов тралчик в 6 одтщ – Варна
1993 г.
Командир на базов миночистач в 3 одтщ – Варна
1993-1994 г. Дивизионен артилерист на 3 дмчк – Варна
1994-1996 г. Дивизионен специалист по ракетно оръжие, той и по ПВОщурман-насочвач в 1 дпк – Варна
1996-1998 г. Флагмански артилерист в отделение „Оперативно-бойна подготовка в щаба на в.ф. 32140 –
Варна
1998-2000 г. Слушател във ВА „Г.С.Раковски”
2000-2005 г. Началник на щаба на 3 дмчк – Варна
2005-2006 г. Командир на 3 дмчк – Варна
2006-2007 г. Слушател в ГЩФ на ВА „Г.С.Раковски”
2007-2008 г. Заместник-началник на щаба, той и началник на отделение „Бойна готовност и оперативна
съвместимост” в щаба на ВМС
2008-2010 г. Заместник-началник на щаба по операциите в Съвместното оперативно командване– София
2010-2011 г. Заместник-началник на щаба по операциите и поддръжката в Съвместното оперативно
командване– София
2011-2013 г. Заместник-началник на щаба Съвместното командване на силите– София
2013-2014 г. Наблюдател в мисията на Европейския съюз в Грузия
2014-2015 г. Заместник-началник на щаба на Съвместното командване на силите– София
2015 г. Началник на щаба на Съвместното командване на силите– София

Образование:
 1978-1984 г. ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров” – корабоводене - ВМФ
 1998-2000 г. ВА „Г.С.Раковски”
 2006-2007 г. ВА „Г.С.Раковски” - ГЩФ.
Произвеждане в звания:
 1984 г. Лейтенант
 1987 г. Старши лейтенант
 1991 г. Капитан-лейтенант
 1996 г. Капитан III ранг
 2000 г. Капитан II ранг
 2005 г. Капитан I ранг
 2015 г. Комодор
Ордени и награди:
 Почетен знак на МО „Свети Георги” – II степен
 Награден знак „За отлична служба” – I степен
 Награден знак „За участие в мисия”
 Предметни и морални награди
Владее:
Владее английски и руски език.
Семейно положение:
Семеен, с едно дете

