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ПОБРАТИМИ С МОРЕТО

Посвещава се на 55 годишнината от 
завършването на Висшето военноморско 
училище от 48-ми “Вапцаровски” випуск

Днес склянката на символичния ни кораб 
–  Висшето военноморско училище “Никола 
Йонков Вапцаров”, оглася простора с мощния 
си звън, за да отмери дълголетието на випуск 
“Вапцаровски”, който на 23 юли достойно 
чества 60 годишнината от летоброенето на 
випуска и 55 години от завършването му. 

Празник e в душите ни. Горди и  радостни 
сме, че 55 г. след присвояване на офицерските 
ни звания, можем да си стиснем десниците,  да 
си припомним проплаваните години, в които 
изграждахме морската  мощ на Родината и 
сплавта на нашата дружба.

Днес всички курсове на възпитаниците 
от 48-ми випуск се събират като в полюс в 
любимото ни Морско училище. Взаимното 
уважение, което питаем един към друг, 
чувството за изпълнен дълг и  верността 
ни към морската идея, отново ни събраха 
пред паметника на нашия патрон –  Моряка, 
антифашистът, поетът  Вапцаров. 

Тук, преди шестдесет  години, кадетите 
от нашия челичен отряд, положиха кила на 
Випуск 48-ми и след етапното попълнение от 
курсанти и студенти, задружно  и достойно 
вдигнаха ветрила на грота за овладяване на 
морската наука. Отново тук, преди 55 години, 
заредени с знание, дръзновение и амбиции, 
озарени от сиянието на „Вега”, всеки със 
свой халс  и  попътни ветрове пое  курс в 
предизвикателствата и бурите на живота.

Известна е символиката на петте олимпий-
ски кръга в спорта. С основание можем да за-
явим, че и Вапцаровският випуск е монолитно 
звено от пет  Нептунови морски кръга: кадети, 
курсанти, специализанти в Съветския съюз, 
морски артилеристи и студенти от висши-
те учебни заведения на Родината. Сплотени 
като братя дръзновените юноши, „калени  в 
бури ветрове”, изковаха монолитна сплав, 
наречена „48-ми Вапцаровски випуск”. Ви-
пуск, който предостави на Родината над 400  

ентусиазирани  морски офицери, завършил 
своята подготовка с отличен успех.

В звездния глобус на випуските на 
нашата Алма Матер няма малки и големи 
съзвездия. Всички  випуски достойно озаряват 
хоризонтите над   моретата и океаните.  Със 
своята висока професионална и всестранна 
подготовка, култура,  моряшка доблест  и 
закалка, най-многочисленият Випуск 48 -ми се 
открои като един от флагманите в морската 
мощ и летопис на страната

Отличителна черна на випуск 48-ми 
не бе само инженерската диплома, но и 
многостранната им култура, монолитност, 
другарство и единство, вяра и верност 
към Морето-хранилник, морето-побратим. 
Випускът бе рожба на обществените условия 
на своето време и пренесе през годините 
и професионалното си, и обществено, и 
природно битие.

Нашето юбилейно шествие днес дефилира 
пред „Алеята на признанието  и уважението”  
в крепостта на  морската наука. Сведохме 
чела пред паметта на нашите командири и 
преподаватели, изпълнени с гордост, че сред 
бележитите колоси на морската наука е и 
барелефа на нашият съвипускник капитан І 
ранг, професор, доктор Емил Станчев.

В тези радостни минути, ние си спомняме 
с уважение за нашите преподаватели: 
Фурнаджиев, Симеонов, Пецов, Койчо 
Георгиев, Грамчев, Кукински, Левков, 
Пращинков и други, които ни научиха на 
морско четмо и писмо, на морско дело, на 
морска доблест, достойнство и родолюбие.

И днес козируваме пред своите командири  
офицерите Стирков, Стоян Кючуков, Георги 
Станев, Методи Трифонов, Георги Антонов...

Спомняме си с уважение и признателност  
за тях, за  съвипускниците, които преждевре-
менно отплаваха в мрачните води на небити-
ето, без начертан обратен курс в живота.  И 
днес ги чувстваме до нас в строя и в спомени-
те си. За достойните личности няма забрава!
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Сега, випускниците са строени под флага 
на юбилея и се  вслушаме в тържествения 
звън на склянката!

Бяхме млади и красиви в юлските дни 
на 1953. Зорница озари стремежа ни по 
необятните хоризонтите на нашите мечти 
и дръзновения, за славата на флага и 
благоденствието на Родината. 

Пророчески се оказаха  за нас епичните 
слова на Вапцаров: 

“Ние искахме нещо огромно, далечно,
ние искахме кораби като планини,
ние искахме далечни морета”

Не го искахме даром! 

В своя творчески път, възпитаниците на 
„48-ми Вапцаровски випуск” се превърнаха в 
стожер на морската индустрия на родината 
и верен страж на черноморските ни граници. 
Подвластни на дълга, от строя на випуска 
израснаха отлични бойни командири на кораби 
във Военноморския флот, адмирали, началник 
щаб на ВМФ, дивизионни специалисти, 
командири и началник щабове на съединения, 
началници на отдели и служби в щаба и 
тила на флота, коменданти на гарнизони, 
специалисти, ръководители в заводи на 
отбранителната промишленост и „Флотски 
арсенал”, двама заместник командващи на 
ВМС, двама началници на Морско училище 
–  всички със съществен принос за укрепване  
морската мощ на страната.

За най-добрите традиции на учебно-
възпитателния процес в крепостта на Морската 
наука – Морското училище, имат съществен 
принос редица наши съвипускници, старши 
преподаватели, началници на катедри, 
доценти, кандидати на науките, професори, 
адмирали. 

По сини-
те паралели 
и меридиани 
на планетата 
нашите „ма-
гелановци” – 
капитаните и 
м еха н и ц и те 
от Български 
Морски Флот, 
Б ъ л г а р с к о 
Речно Плава-
не, Океански 
риболов, „Тек-
сим”, „Булет”, 

Пасажерското   корабоплаване „Балканшип”, 
развяваха флага на България до всички кът-
чета на моретата и океаните. Наши съви-
пускници осъществиха първите български 
околосветски плавания, с лайнерът „Варна”,  
достигнаха  Ледената граница на планетата в 
близост до Северния полюс и предадоха своя 
опит и знания на плеяди млади морски специ-
алисти. 

Решителен е и приноса на випуска за 
укрепването и  превръщането на водния 
транспорт, в желан партньор по всички морета 
и океани. Най-отговорни постове в морската 
йерархия бяха поверени на наши съвипускници. 
Началници на отдели, търговски представители 
зад граница, членове на международни 
комитети по морска експлоатация, директори 
на Параходства, Генерални директори на 
Стопански обединения, административни и 
контролни органи по корабоплаване.  Внесен 
бе български почерк в световната морска 
практика, удостоен с признанието на световни 
морски организации. Огромна е и заслугата на 
Вапцаровци в изграждането, експлоатацията, 
прогреса и удостояването на нашата татковина 
за Морска държава. 

Курсовете в живота издигнаха редица 
наши съвипускници във висините на 
държавния, обществен и културен възход, 
икономиката и промишлеността на Република 
България.  От монолитното ядро на випуска 
израснаха министри,  дипломати, директори 
на производствени комбинати и заводи, 
лауреати на Димитровска награда, писатели, 
поети и преди всичко, и над всичко – достойни 
граждани на Република България.

Какъв по ярък пример от това, че нашата 
Алма Матер – Морското училище, е ковачни-
ца на достойни кадри, крепост на науката и 
че в това отношения Родината може да раз-

чита и занапред 
на този вековен 
и предостоен 
морски инсти-
тут.

П а т р о н ъ т 
на випуска ни 
– Никола Ва-
пцаров ни вдъх-
новяваше и 
импулсираше в 
преодоляване 
на трудности-
те. Това не бе 
случайно явле-
ние. Малцина 
поети в света са 
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постигнали бронебойна сплав между слово 
и дело. Малцина са онези необикновени 
личности в историята на човечеството, чийто 
поетичен заряд и живот са слети в недосегаемо 
единство. Един от тях е  Вапцаров - поетът-
моряк, поетът-антифашист.  Неговите песни, 
родени от страданията, копнежите и борбите 
на живота сами създават живот, защищавайки 
името на човека, защищавайки човешкото 
в човека. В това отношение Вапцаров е 
измерим само с поезията и делото на Ботев 
–  два колоса, проникнали в най-дълбоките 
потребности на своите бурни епохи, два 
титана, отразили най-ярко патоса на 
революционната действителност, и осветили 
със смъртта значимостта на идеите, за които 
са живели и воювали.

В поетиката на Вапцаров блика дванадесет 
бала любов, любов към човека, любов към 
живота, любов към необозримата шир на 
морето. Неговата поезия го превърна в 
нововременен Прометей, възправен срещу 
света на насилието и мракобесието. Гордеем 
се с присъдената му  Световна награда за 
мира, в челния отряд до другите титани на 
прогреса: Пикасо, Пабло Неруда, Юлиус 
Фучик, Пол Робсон, Пол Юлоар, Жан Ефел и 
други знаменити архитекти на нашата епоха. 

Гордеем се, че  нашият випуск  взе зрънца от 
неговата вяра и че в денят на производството 
на випуска бе удостоен с неговото име, а 
незабравимата баба Елена Вапцарова ни 
обяви за свои синове.   

В памет на своя патрон Вапцаров, випускът 
издигна монолитни  паметници на Моряка пред  
Дома на архитекта в град Варна, в ресторант 
“Грозд” (сега Димят) –  там където Вапцаров 
произнася огненото си слово при завършването 
на Морското училище, изградихме мемориална 
плоча сградата на 8-ми полк където е учил 
поета. Венец на признанието са сътворените 
от випуска орелефи на Вапцаров – първият 
изграден на пилотската кула в пристанище 
Варна, където и днес Моряка  символично 
посреща и изпраща българските кораби по 
сините меридиани на планетата, и  копие пред 
родната  къща на поета в град Банско. Тези 
паметници и днес напомнят на поколенията 
неговите безсмъртни думи:

„ ...но в бурите ще бъдем пак със теб, 
народе мой,
защото се обичаме”.

Времето от незабравимите курсантски 

години до годините когато пуснахме тежки 
котви в житието, отлетяха като комета във 
висинето. Под кила се изнизаха десетилетия. 
Мъдростта ли, удоволствията ли, грижите, 
или солените плиски на моретата и океаните, 
посребриха перчемите ни. Сега  вечерницата 
се задържа малко повече над небосклона 
ни. Зорница или вечерница обаче, звездата  
бе съпричастна на нашия ентусиазъм, на 
нашите стремежи, на нашия труд и осветява 
фарватерите на честния ни и достоен път.   

Сега, когато навлизаме в широтите на 
зрялата възраст, в “по-спокойните” дни на 
втората младост, всеки от нас си прави 
равносметка за цената на устрема, порива,   
волята и съзнанието с които отплавахме 
по меридианите на живота. Осъзнали сме 
що е истина, що е заблуда и не можем да 
не отчетем, че ентусиазмът ни не е бил 
безплоден. Изграждахме прогреса от нулата 
– достигнахме висоти. Неизмерими бяха   
достойнствата на нашия труд, неоспорими 
постигнатите резултати. Съответстват ли те 
на плодовете които сега берем? Историята 
ще отговори! Тя е призвана да бъде съдник, 
но ще бъде ли? 

Повратностите в икономическия и 
политически живот на страната не тежат 
на нашата съвест. Нам бе съдено да се 
родим в бурно време, да възмъжаваме, 
понесли на плещите си и добродетелите, и 
трудностите на епохата. Живяхме достойно 
и сега незаслужено понасяме горчивини на 
съвремието и неблагодарността за това което 
сътворихме. Не можем да бъдем упрекнати 
в предубедена гражданска и политическа 
тенденция. Ние изпълнихме своя дълг  и 
оставихме следа в паметта на Родината. И 
днес се отнасяме с необходимата  отговорност 
към проблемите на нацията и морската 
идея. Активно поддържаме инициативите на 
Асоциацията на възпитаниците на морското 
училище за възхода на морската наука и 
образование. И не само защищаваме тези 
клаузи, но активно,  участваме във всички 
начинания за морското бъдеще на Родината.  

Неусетно и преждевременно настъпват 
времена, когато за някой събития и явления 
вече говорим в минало време. За морала и 
доблестта обаче няма минало време. Има 
зрялост, има мъдрост, има и равносметка 
за стореното от нас. Има и задоволство, че 
сме отдали целия си съзнателен живот и 
съзидателен труд за благото на Родината. 
Дълбоко в сърцата не остарява онази воля и 
амбиция, които извисиха сътвореното от нас 
до разцвет на морската идея и практика. И ако 
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се обърнем  назад във времето, чувство на 
задоволство ще изпълни душите ни. Живяхме 
и творихме  по гребените на житейската вълна 
и в бездните на трудностите, но колкото и да 
се взираме назад  няма да открием дела от 
които да се срамуваме.

С 55 годишният ни юбилей отплава и 
половината от живота ни.  Простете  шегата!  
Колко ще бъде дълга втората  половинка 
не знаем, но нека   си пожелаем достойни 
старини и много достойни юбилеи! 

И въпреки че небосклона се спуска все по-
ниско към хоризонта ни, нека щамбаят сочи 
ход напред! “Малък”, “среден” или “пълен” –  

всеки според орисията и  възможностите си, 
но напред. 

Напред към здраве и дълголетие! 
Напред към лично и семейно щастие! “
Напред в духа и…самочувствието!
Честит юбилей!                          
            

От името на Инициативния комитет:
Васил Дачев

23 юли 2008
Варна    

Global Maritime Services отговаря на 
клиентските изисквания в областта на 
международния контейнерен превоз с 
високо качествени, надеждни, ефек-
тивни решения, с широкия спектър на 
своите автомобилите, които могат да 
превозват 21 различни типа контей-
нера. Тази ефикасна мрежа от услуги 
обслужва и общи товари и доставя раз-
лични контейнерни услуги за типове 
стоки, които изискват специален транс-
порт. 

От създаването през 1998 Global 
Maritime Services се развива, за да 
стане една от важните компании в кон-
тейнерите превози в България. Наша-
та компания притежава вещина и има 
повече от 7 години опит в областта на 
обслужването на нашите клиенти. 

От началото на морския 
превоз на контейнери 
като официален агент на 
Hapag Lloyd за България, 
нашата компания е раз-
нообразила обхвата на 
своите дейности и сега 
предлага на нейните кли-
енти корабно агентира-
не, чартиране, агентско 
обслужване на кораби, 
сухоземен контейнерен 
транспорт на територия-
та на България, освобож-
даване на стоки от мит-
ница и други услуги. 

Варна - централен офис:  
ул.”Цар Симеон I” 32,  
Варна 9000, България  
global@gmsvar.com 

Управител  
Димитър Добрев 052/ 681180 
dd@gmsvar.com

клон София  
ул.”Позитано” 9, вх.А, ет.6, офис 20  
София 1000, България  
sofia@gmsvar.com  
Надежда Христева 02/ 9503530  
Владимир Шишманов 02/ 9803075

Global Maritime Services Ltd.
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Инициативен комитет за честване на 60-годишнината на Вапцаровски випуск и 
55 г. от производството, организира среща на випуска на 23.07.2008 г. от 17:00 часа пред 
входа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” при следната програма:

1. Полагане венец пред паметника на Патрона – 17:10 ч.
2. Посещение на Планетариума за прочитане експозе по случай юбилея и 
показване на снимки от живота на випуска;
3. Другарска вечеря срещу предварително платен куверт от 15 лв. в ресторант 
„Залива” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Телефони за справка – 052 303 190, 052 314 196

СЪОБЩЕНИЕ
от випуск 1948 г. – „Вапцаровски” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ПРЕВОДИ

ОТ МОРСКИЯ,
АВТОМОБИЛНИЯ

И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИНЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ТЕКСТОВЕТЕКСТОВЕ

И ДОКУМЕНТИИ ДОКУМЕНТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ПРЕВОДИ

ОТ МОРСКИЯ,
АВТОМОБИЛНИЯ

И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ТЕКСТОВЕ

И ДОКУМЕНТИ

тел. 052 655 773, тел./факс 052 655 787
e-mail: veronika66@mbox.contact.bg

Преводната агенция 
„Вероника 66”ООД 
се ангажира 
с качествени писмени
преводи от
англииски, френски, 
немски, полски и 
руски език
на български език
и обратно.

Преводите се извършват 
в сътрудничество
с експерти в областта
на транспорта 
и транспортните услуги.
Превежда се документация
по организация на превозите.

Нашите преводачи,
преводачи от висше учебни 
заведения, са квалифицирани
и опитни в съответните
области на превод.

Сроковете, определени от 
възложителя, се спазват.

Очакваме Ви в нашата преводна агенция. Гарантираме, че ще останете доволни от 
резултата.

Доц. д-р Вяра Петкова
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1942-2008 г. 
66 години от кончината на патрона

Роден на 24 ноември - нов стил 7 декември - 1909 година в град 
Банско. Учи в Разложката гимназия (1924-1926). След това по волята 
на баща си учи в Морското машинно училище във Варна (1926-1932), 
като е на практика, първо на кораба “Дръзки”, а през април и май 1932 
г. с кораба “Бургас” посещава Цариград, Фамагуста, Александрия, 
Бейрут, Порт Саид. Мечтата му е да учи литература, но материалното 
положение на родителите му налага друго. Постъпва във фабриката 
на “Българска горска индустрия” АД в село Кочериново - като огняр 
и после механик. Уволнен през 1936 година, след тежка безработица 
постъпва като техник във фабриката на братя Бугарчеви в София. 
После работи като огняр в железниците и в Софийския общински 
екарисаж. През 1940 събира подписи из Пиринско, по т. нар. “Соболева 
акция”. Заловен за това, съден, интерниран в Годеч. След завръщането 
му от Годеч (септември 1941 г.) се занимава с минноподривни дела срещу немските войски. 
Арестуван, заради тази работа, през март 1942 г., на 23 юли е осъден на смърт и още същата 
вечер - разстрелян.

Единствената му стихосбирка “Моторни песни” излиза през 1940 г. Получава посмъртно 
почетна Международна награда за мир (1952).

От www.slovo.bg
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Маршъ на випускъ 1926 - 1932г. отъ 
Морско училище

Публикуван в “Юбилеенъ сборник Русе-Варна 1881 -1931 г.“ на Морското училище
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Асоциацията на възпитаниците на Морско 
училище поздравява професор Илия Петров 
Пеев, д.пс.н., капитан I  ранг о.р. с неговата 
60-годишнина, присъждането на научното 
звание „професор” и удостояването 
с награда „Варна” за наука и висше 
образование за 2008 година за учебника му 
„Военно лидерство” психологически ракурс 
– второ преработено и допълнено издание, 
излязъл от печат през 2008 година.

Професор Илия 
Петров Пеев е ро-
ден на 13.06.1948 
г. с. Жребичко, об-
ласт Пазарджик. 
Основното си об-
разование полу-
чава в родното си 
село. Средно об-
разование завърш-
ва през 1967 г. в 
Техникум по меха-
ноелектротехника, 

гр. Пазарджик.
Висшето военноморско училище 

„Н. Й. Вапцаров” завършва през 1972 
година, специалност „Корабни машини и 
механизми”. Служи на ракетните катери в 
бригада „Леки сили” в Созопол и в дивизион 
подводници във Варна. През 1982 година 
завършва Военна академия „Г. С. Раковски”, 
гр. София.

От 1983 година служи във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров”, а от 1985 година е преподава-
тел в катедра „Обществени науки и лидер-
ска подготовка”, където работи и сега. Бил 
е заместник-декан на факултет „Командно-
щабен”, ръководител на катедра „Военна 
интеграция и оперативна съвместимост”, 
заместник-декан на факултет „Навигацио-
нен”.

През 1994 г. получава научната степен 

„доктор” след успешна защита пред СНС 
по психология при ВАК на дисертация 
„Психическа подготовка на личния състав 
на подводниците”, която е издадена като 
монография през 1996 г. От 1998 година 
има научно звание „доцент”.

През 1988-1989 година завършва висш 
академичен курс във Военния университет 
в Москва. През 1992-1995 година се обучава 
по психотерапия в курс към Академията 
по психотерапия в гр. Визбаден, Германия 
(WIAP) под ръководството на автора на 
позитивната психотерапия професор д-р 
Носрат Песешкиан, д.м.н. и доц. д-р Арно 
Реммерс. През 2004 г. е избран за гост-
доцент във Визбаденска международна 
академия по психотерапия (WIAP), 
Германия.

През 2005 година получава научната 
степен „Доктор на психологическите 
науки” след успешна защита пред СНС по 
военните науки при ВАК на дисертация 
на тема „Възможности за приложение на 
психотерапевтични методи в подготовката 
на съвременната армия – проблеми и 
перспективи”. През 2008 година получи 
научното звание „професор” по научната 
специалност 05.06.11 „Военна психология” 
след успешно участие в обявен конкурс с 
повече от 170 научни публикации, издадени 
у нас и в чужбина, от които над 10 са 
монографии, студии и учебници.

Професор Илия Пеев е член на 
Управителния съвет на Съюза на учените 
във Варна, председател на Контролния 
съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, 
членува в Дружеството на психолозите 
в България, Европейската федерация 
на психологическите асоциации (EFPA), 
Българското национално дружество по 
авиационна, морска и космическа медицина. 
Избран е в състава на редколегиите на 
няколко национални и чуждестранни научни 

Илия Пеев посреща 60-тия си 
юбилей с научно звание „професор”
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издания.
От 2006 година е експерт по психология 

в НАОА - Постоянна комисия по 
здравеопазване и спорт (ПКЗС).

Професор Илия Пеев ръководи 
докторанти и дипломанти, с неговото 
активно участие ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” бе 
акредитирано от НАОА да води обучение 
на докторанти по научната специалност 
„Военна психология”.

Професор Илия Пеев участва активно 
в академичния живот на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров” и дейността на Асоциацията на 
възпитаниците на Морско училище и се 
проявява като горещ радетел на морското 
образование и морското възпитание. 
Публикувал е над 30 статии за Морско 
училище в национални и международни 
научни издания, в т.ч. и свои самостоятелни 
изследвания върху плавателната практика 
на курсантите, с които е плавал заедно 
на Учебно-производствения кораб „Н. Й. 
Вапцаров” и на Учебно-ветроходния кораб 
„Калиакра” при участието в международната 
регата “Къти Сарк”. С подчертана дързост 
отстоява пред обществото и държавните 
институции академичната самостоятелност 
на Морско училище, в това число и с 

участието в разработването на Акта на 
Народното събрание за привеждането на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в съответствие със 
Закона за отбраната и Въоръжените сили и 
Закона за висшето образование.

Участва със свои научни разработки в 4 
проекта на Министерството на отбраната и 
НАТО.

Професор Илия Пеев лично е представил 
две открити занятия във ВВМУ “Н. Й. 
Вапцаров” за апробиране на новости в 
учебно-възпитателния процес по време на 
учебно-методични сборове, организирани от 
Министерството на отбраната и Генералния 
щаб на Българската армия.

По план, обсъден и приет от катедра 
“Обществени науки и лидерска подготовка” 
проведе открито занятие под формата 
на психологически тренинг с курсанти-
първокурсници от НВУ “Васил Левски” 
и ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” по време на 
организирания от Генералния щаб на 
Българската армия семинар по лидерска 
подготовка на 12 и 13 юни 2002 г. - тема 
“Адаптацията на курсантите във висшето 
военно училище”. Апробира пред армейската 
общественост психологически тренинг по 
метода на Едуард де Боно за латерално 
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мислене с използване на метафората “Шест 
мисловни шапки” и метода на позитивната 
психотерапия, основана от професор 
Носрат Песешкиан.

Професор Илия Пеев участва лично 
в подготовката на няколко контингента 
български офицери за участието им в 
мисии в Афганистан и Ирак. Представил 
е свои научни доклади на национални и 
международни конгреси по психология и 
психотерапия.

От основаването на Бюлетина на 
АВМУ професор Пеев е активен автор. 
Асоциацията на възпитаниците на Морско 
училище поздравява сърдечно професор 
Илия Петров Пеев с неговия 60 рожден ден 
и му пожелава здраве, творческа активност 
и плодотворна педагогическа и научна 
дейност.

От Асоциацията на възпитаниците на 
Морско училище

Общинския  съвет - Варна с Протокол № 7 от заседание, проведено на 21.05.2008 
г. на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 2.7 и чл.3.11 от Статута за 
присъждане на награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование РЕШИ: 
присъжда награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование за 2008 г. в 
областта на Хуманитарните науки на КАПИТАН І РАНГ О. Р. ПРОФЕСОР ИЛИЯ ПЕТРОВ 
ПЕЕВ, Д.ПС.Н., за книгата “Военно лидерство (Психологически ракурс)” – първият 
научен труд в страната, посветен на откриването и формирането на кадри с лидерски 
потенциал – предложение на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА И ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО 
УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” – ВАРНА. 
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Проф. д-р Пейчо Томов 

Роден на 18.04.1948 г. в гр. Нова 
Загора, в семейство на служащи, Пейчо 
Томов завършва средното си образование 
през периода 1963-1967 г. в Техникум по 
механотехника – гр. Сливен, специалност 
„ДВГ”.

Висше образование получава през 1967-
1972 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. 
Варна, специалност „Инженер – корабен 
механик”. Веднага след завършване на 
Морско училище бива преразпределен на 
брегова работа в „Морска учебна школа” 
към ПБМФ, а през 1973 г. вече работи като 
сътрудник към Научно-изследователския 
сектор (НИС) на ВНВМУ – Варна. Там работи 
последователно като инженер-конструктор 
и Ръководител на група. 

През 1982 г. защитава успешно канди-
датска дисретация на тема „Оразмеряване 
на аксиално-бутални високомоментни, мно-
гоходови хидродвигатели, с челно разпре-
деление на работната течност и сферично 
лагерувани бутала”, след което преминава 
на преподавателска работа в катедра „Ко-
рабни силови уредби” на ВНВМУ – Варна. 

През 1984 г. се хабилитира и получава 
научно звание „доцент”.

Като преподавател във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров”, катедра КСУ, Пейчо Томов води 
лекционен курс по профилиращата учебна 
дисциплина „Корабни спомагателни машини 
и системи”. Ежегодно води по двама и трима 
дипломанти. Ръководил е успешно защитил 
аспирант, доцент във ВВМУ, в катедра КСУ. 
В момента проф. Томов има втори успешно 
защитил задочен докторант, сега главен 
асистент в същата катедра и подготвя 
още двама за зачисляване в задочна 
докторантура.

Член е на Съюза на учените в България 
от 1984 г. и за добра работа в Ръководството 
на СНР – клон Варна, през 1988 г. е награден 
с почетна значка на СНР.

Ръководи ус-
пешно и пряко 
участва в множе-
ство теми и раз-
работки по НИС 
на ВНВМУ – Ва-
рна до 1990 г. 

През 2001 г. 
реализира вто-
рата си хабили-
тация, за профе-
сор. За успешна 
преподавателска 
и научно-изсле-
дователска дейност през 2002 г. е награден 
с отличие (плакет) от Генералния щаб на 
Българската армия.

В хода на творческата си научно-
изследователска и учебна дейности 
е участвал с колектив и реализирал 
самостоятелно 4 (признати) изобретения, 
два патента, един учебник и едно учебно-
справочно пособие. В ход е подготовката 
за издаване на монографичен труд. Работи 
непрекъснато за утвърждаване авторитета 
на факултет „Инженерен” и ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров”.

Асоциация на възпитаниците на 
Морско училище

Проф. Томов е дългогодишен, 
утвърден преподавател в катедра „КСУ”. 
Ръководител на катедрата в периода 2005-
2007 г., упорит и инициативен, допринася 
много за ускоряването на хабилитации 
и защитите на докторски дисертации. 
Член е на Специализирания научен съвет 
по „Корабостроене, корабоплаване, морски 
науки и технологии”. 

Доц. Марин Недев, декан на факултет 
„Инженерен”
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Още една година от историята на ВВМУ 
„Н.Й.Вапцаров”

Доц. д-р Марин Недев 
Декан на факултет „Инженерен”

Изминаха 127 години от историята 
на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и 10 години от 
установяването на факултетната структура. 
Измина и една година от мандата на новите 
ръководства на академичната общност. 
Преди една година бяха избрани нови 
декани на двата факултета, бяха избрани и 
нови ръководители на три от петте катедри 
на факултет „Инженерен”. 

През изминалата година завършиха два 
випуска: – последният випуск интегрални 
магистри и първият випуск бакалаври. 
Предстои завършването на бакалавърски 
випуск по всички специалност. За първа 
година започна обучението на магистри след 
бакалавърска степен от специалностите 
„Корабни машини и механизми” и 
„Електрообзавеждане на кораба”. За 
осъществяването на това обучение бяха 
разработени и апробирани съответните 
учебни планове и програми. Въпреки 
трудностите, свързани с дългите отсъствия 
на магистрите от страната, обучението им 
върви.

Във факултета се обучават 13 
докторанта. Трима от тях бяха зачислени 
през настоящата година. Бившият 
докторант д-р Милен Василев защити 
докторска дисертация,  получи дипломата 
си и вече е най-младият главен асистент 
във факултета. Работата с докторантите 
доставя единственото за сега удоволствие 
на застаряващия преподавателски състав.

Въпреки множеството проблеми, които 
съпътстват ежедневната ни работа, ВВМУ 
и инженерния факултет има с какво да се 
похвалят: 

- за една година бяха организирани и  
проведени две научни конференции и две 
курсантски/студентски научни сесии, както 
и ден на специалността;  

- факултетът беше основният 
организатор и реализира представянето 
на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” на изложението 

„Хемус 2008”;
- непрекъснато се обсъждат учебните 

планове и програми, непрекъснато се работи 
за подобряването им и за разработването 
на документацията за нова интегрирана 
специалност;

- подготвени бяха докладите за 
предстоящата през 2009 г. акредитация. 
Работата по обсъждането и приключването 
на тази документация е на особено внимание 
на катедрите и ръководството на ВВМУ;

- беше реализирана първата 
мобилност на преподаватели от ВВМУ по 
програма „Еразмус”;

- беше спечелен конкурс по програма 
„Фар” и предстои първият отчет и 
международен одит;

- приключиха успешно и текущите и 
планирани одити;

- проведоха се успешно курсове за 
следдипломна квалификация;

- непрекъснато се усвоява и се 
използва лабораторията по хидро- и пневмо-
автоматика „Фесто” и останалите учебни 
центрове във факултета;

- въпреки трудностите се подготви и 
предстои отпечатването на първия брой на  
международен журнал  „JOURNAL OF MA-
RINE ENGINEERING AND ENVIRONMENT” ;

- поета беше и се прилага нова 
инициатива ”възстановяване на работата 
на лабораторното и всякакво обзавеждане в 
процеса на обучение на студентите”, в това 
число и на най-новия тренажор  ERS400;

- непрекъснатата работа в комисията 
ЕТИС, специализираният научен съвет 
по „Корабостроене, корабоплаване и 
кораборемонт„ и множество други.

През изминалата учебна година 
нарастна броят на студентите, а заедно с 
това и ангажиментите на преподавателите 
по обучението им, най-вече на 
преподавателите от катедра „Математика и 
информатика”, където повече от половината 
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от занятията се водеха от хонорувани и гост 
преподаватели. Подобно е състоянието 
и в останалите катедри на факултета. 
Сериозен е и проблемът с намирането 
на подходящи преподаватели. Няколко 
гост и хонорувани преподаватели вече 
заявиха, че при съществуващите условия 
ще прекратят съвместната ни работа. За 
жалост ни напусна най-младият асистент от 
факултета. 

През изминалата година във факултета 
бяха назначени двама млади преподаватели 
- офицери и двама доценти. Вече цяла 
година тече процедурата на конкурс за 
доцент по физика. Предстои усвояването 
на 6 конкурса за преподаватели. 

Въпреки съпътстващите сериозни 
проблеми, рутинната работа на преподава-
телите върви и не престава да дава тради-
ционните резултати. Освен планираните в 
разписанието занятия се провеждат непре-
къснато консултации и допълнителни заня-
тия за усвояване на изучаваните дисципли-
ни, особено за първокурсниците. Прави се и 
невъзможното, за да се заставят студентите 
да работят и да усвоят минимума от знания. 
Липсата на лаборанти в катедрите, което е 
изключителна „заслуга” на отишлото си вече 
(но не съвсем) ръководство се компенсира 
с непрекъснатото ангажиране на препода-
вателите, които са и материално отговорни 

лица и чистачи. Не рядко се 
налага да се прекъсне едно 
занятие, за да се осигури 
друго. Изброеното тук и мно-
го друго демотивира непре-
къснато преподавателите, 
но за жалост, заедно с това 
демотивира и студентите. В 
споменатите условия сери-
озни са и проблемите, които 
създават някои от препода-
вателите. 

Академичната общност 
на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” се 
надява, че много от болните 
и постоянно стоящи на 
дневен ред и особено 
неподлежащите на отлагане 
проблеми, ще бъдат 

представени за обсъждане и решаване. 
Трябва да признаем, че новото ръководство 
на ВВМУ прави неистови усилия за 
разрешаване на натрупаните през годините 
пасиви. Доколко усилията на всички ни ще 
дадат задължителния резултат ще покаже 
бъдещето.

Както вече имах възможността да отбележа 
основните задачи на факултета са свързани 
най-пряко с оцеляването на ВВМУ. Работата 
по усвояването и развитието на новата и 
съществуващата база е непрекъснат процес. 
Изучаването на новата за ВМС техника 
и материална част е не само задължение 
на всеки преподавател и ръководството 
на факултета. Рабатата по национални и 
международни проекти е един от пътищата 
за оцеляване на най-старото техническо 
учебно заведение в Република България. Не 
трябва да се отлага повече оптимизацията 
на организационно-щатната структура. 
Подобряването на сътрудничеството с ВМС, 
корабособствениците и менинговите фирми 
и всички заинтересувани организации е 
задължително.

Доц. д-р Марин Недев 
Декан на факултет „Инженерен”
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Обучение по търсене и спасяване 
във ВВМУ

През м. август 2007 г. във Варна стартира 
проект за подобряване на организацията 
и дейността на Морската администрация 
на Р България по търсене и спасяване в 
Българския отговорен район. Проектът се 
разработва съвместно с Морската агенция 
за брегова охрана на Великобритания 
(MCA – Maritime and Coastguard Agency) и 
се финансира по програма Phare на ЕС. 
Ръководител на проекта от българска страна 
е д-р Златко Кузманов, директор на Дирекция 
“Информационно и комуникационно 
осигуряване на корабоплаването, търсене 
и спасяване” към Изпълнителна агенция 
“Морска администрация” (ИА „МА”) към 
Министерство на транспорта и от страна 
на Велиобритания - адмирал Питър 
Даймънд, ръководител на MCA. Проектът 
е с продължителност 12 месеца и съдържа 
три основни компонента:

• Първият е свързан с преглед и оценка 
на текущото състояние на организацията 
по търсене и спасяване в отговорния район 
на Р България. Резултатът от работата 
по този компонент е разработване на 
рамков документ по организацията по 
търсене и спасяване за Р България, 
който да удовлетвори международните и 
европейските изисквания в съответствие 
със световните практики.

• Вторият компонент има за цел 
разработване и провеждане на 
специализирани курсове за обучение на 
управлениския и изпълнителски състав на 
ИА „МА”, Дирекция по търсене и спасяване. 
При изпълнението на този етап експертите 
от Великобритания и България разработват 
допълнително стратегия за обучение 
за посрещане на бъдещите нужди на 
българската страна.

 • В третата част на проекта се оценяват 
предизвикателствата, които бъдещето ще 
постави пред структурите, осъществяващи 

дейности по търсене и спасяване с оглед 
нарастването на туристическата индустрия 
по западното черноморско крайбрежие 
и увеличаването на броя на големите 
туристически кораби, посещаващи този 
район.

В разработването на проекта към 
групата от ИА „МА” от българска страна се 
включиха организации, имащи отношение 
към дейностите по търсене и спасяване – 
ВМС на Р България, Гранична полиция, 
неправителствената организация БУЛСАР, 
академични структури. От страна на 
Великобритания активно участие взе 
компанията BMT Cordah, разработваща 
специализиран софтуер за планиране на 
операциите по търсене и спасяване.

Висшето военноморско училище “Н. Й. 
Вапцаров” се включи в реализацията на 
втория компонент на проекта - провеждането 
на специализирани курсове за обучение 
на управленския и изпълнителски състав 
на ИА “МА”. В рамките на проекта 
Училището предостави зали, оборудвани 
с необходимите технически средства 
за обучение, симулатори, компютърни 
кабинети, технически лица и експерти по 
симулаторите, както и висококвалифицирани 
преводачи. Съгласно договора между ИА 
„МА” и ВВМУ във всеки курс беше включен 
като участник поне един представител на 
училището – преподавател и/или техническо 
лице. Целта беше нашите специалисти 
да установят непосредствен контакт с 
колегите си от Великобритания, да обменят 
опит и да се подготвят за осъществяване 
на стратегията за бъдещо обучение по 
търсене и спасяване след приключването 
на проекта.

За осъществяване на втория компонент 
на проекта бяха разработени и проведени 
четири специализирани курса:

• SAR Mission Co-ordination (Tactical 
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level management of SAR operations)
• GMDSS Coast Station Operators (Ra-

dio and satellite communications)
• Maritime Search Planning, с 

използване на SARIS или друг софтуерен 
модел за планиране;

• On-scene Coordination.
Курсовете бяха разработени и проведени 

от водещи специалисти от центъра за 
обучение към Морската агенция за брегова 
охрана на Великобритания. Сюзън Нелсън, 
бивш офицер от Кралските ВМС на 
Великобиртания, понастоящем инструктор в 
MCA, носител на орден Member of the British 
Empire, проведе първия курс от програмата. 
Пол Кардел, радиоофицер от търговския 
флот на Великбритания, проведе курса по 
GMDSS, а Тим Паркър, бивш офицер от 
MCA, понастоящем служител на BMT Cor-
dah - последните два курса.

Отговорни за организацията и 
провеждането на курсовете бяха г-н Пламен 
Бонев от българска страна и координаторът 
на проекта Питър Хиит, служител на MCA.

Провеждането на курсовете беше 
подпомагано активно от преподаватели и 
служители на ВВМУ. доц. Соня Тончева 
и цялата катедра по езикова подготовка 
осигуриха висококвалифициран превод 
за участниците в курсовете. Гл. ас. Грозев 
провеждаше  практическите занятия по 
GMDSS в обновения симулатор, а к3р Св. 
Георгиев и инж. В. Хинев работеха в тренажор 

“Мостик” не само по време на занятията, но 
и в седмиците преди тях, за съгласуване на 
сценариите с експертите от MCA. Добрата 
организация по използването на залите и 
техническите средства за обучение беше 
грижа на кадрови матрос Елена Атанасова. 
В специално писмо до адмирал Питър 
Даймънд лекторите от Великобритания 
изразиха благодарност към екипа от ВВМУ 
за високия професионализъм и добрата 
координация по време на провеждане на 
курсовете. Участниците от Българска страна 
също бяха удовлетворени от възможността 
да работят съвместно с колегите си от 
Великобритания, да обменят знания и опит 
в организацията на обучението по търсене 
и спасяване.

През м. юли, август и септември 
предстои провеждане на съвместно учение 
по търсене и спасяване в рамките на този 
проект. В него отново ще се включи екипът 
на ВВМУ, както при планирането на учението 
и проиграването на отделни елементи с 
помощта на специализираните симулатори, 
така и по време на неговото провеждане.

Финалната част на втория компонент 
на проекта по търсене и спасяване е 
разработването на Стратегия за обучение с 
оглед посрещане на нуждите на екипите по 
Търсене и спасяване на ИА „МА” в бъдеще. 
Стратегията ще отчита как бъдещото 
обучение да бъде постоянно и в границите 
на наличните ресурси на администрацията. 
Разработването на стратегията ще се 



18

извърши от мениджърите на ИА „МА” и 
експертите по Търсене и спасяване във 
Варна, и в тясна връзка с опитните членове 
на обучаващата група от MCA, и ще включва 
резултатите от обучението, проведено във 
ВВМУ. Стратегията ще бъде представена на 
заинтересованите служители на ИА „МА” за 
обсъждане, по-нататъшно усъвършенстване 
и съгласуване в бъдещата работа. ВВМУ 
очаква да заеме полагащото му се място 
в тази стратегия като основно звено, 
осъществяващо обучението. Амбициите 
на командването и на екипа, участващ в 
работата по реализиране на проекта са 
Училището да се превърне в регионален 
център за обучение по търсене и спасяване 
за страните от Черноморския регион.

Участниците в курса по GMDSS за 
брегови оператори:

Кап. Гр. Грозев, комуникационен офицер 
от ВМС на Р България, сега преподавател 
във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

Сюзан Нелсън, офицер от Кралските 
ВМС на Великобритания, понастоящем 
инструктор в MCA

Пол Кардел, радиоофицер от търговския 
флот на Великобритания, понастоящем 
инструктор в MCA

доц. Чавдар Александров
декан на факултет „Навигационен”

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Zodiac Maritime Agencies
Ltd London

Zodiac Maritime Agencies Ltd London is 
managing a fleet of vessels of different owners. The 
vessels under Zodiac management are containers, 
bulk carriers, car carriers, reefers, oil and chemical 
tankers and LPG vessels. Presently Zodiac operates 
139 vessels and 39 new buildings will be included 
in the fleet by the end of  2010.

Toward 15th Jan 2007 fleet breakdown as per 
type of vessels is:

- 44 containers (1400-6500 TEU)
- 54 bulkers (DWT 27000-211000)
- 9 car carriers (2800-4800 cars)
- 12 reefers (Dwt 8000-10000)
- 11 chemical tankers (DWT 9000-39000)
- 8 LPG (DWT 13000-18000)
Zodiac is on the Bulgarian seamen market since 

1989 and aprox 2400 seamen are employed by the 
company.

Zodiac is running cadets programme since 1991 
and aprox 400 students started their sea service on 
company vessels. In 2005 following frame contract 
signed with Naval Academy’s management, Zodiac 
is arranging prior graduation sea service for deck 
and engine cadets who have decided to devote 
themselves to sea career.

The Company is in very good relations with the 
management of “Nikola Vaptsarov” Naval Academy. 
In the last 8 years Zodiac is constantly offering 
sponsorship and support in terms of Academy’s 
accreditation.

Besides giving good opportunities for making 
progress in the sea hierarchy, the Company has 
given chance to many of her ex-seamen to start 
shore-based jobs in the London head office and in 
her branch office in Varna.

Zodiac Maritime Agencies Ltd London
Local Representation Varna
119 Primorski Blvd
Varna 9000

Tel:     +359 52 667100 (667 111 - 667 115)
Fax:    +359 52 667105
e-mail: office@zodvarna.com
web:    www.zodvarna.com
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МОМЧЕТО ОТ КАВАРНА
(Баладичен спомен)

За пръв път срещнах Иван Николов 
през есента на 1948 г. в казармения двор 
на Морското училище, което по това време 
се намираше на ул. “Караджа” №32 в гр. 
Варна.

Новоприетите шестнайсетгодишни 
кадети, почти деца, отмаряхме на раздумка 
през оскъдното свободно време, сдед 
изнурителните строеви занятия. През 
новобранството ставахме войници, а 
значи и мъже. Обединяваше ни не само 
сбъднатата наша отколешна мечта да бъдем 
възпитаници на едно от най-авторитетните 
училища в страната, но и беднотията, 
която тогава не беше порок, а престижна 
привилегия.

По неписаните правила на землячеството 
се оформяха и групичките. По обясними 
причини варненската група беше най-
внушителна. Към нас неизменно се 
присъединяваше едно слабичко, смуглавато 
момче с азиатски черти, което не без 
чувство на хумор, твърдеше че Каварна 
е по-качествена от Варна, защото имала 
една сричка повече. С хода на времето, 
което изтичаше като из пясъчен часовник, 
научихме, че Иван е сирак и добри хора са 
го приели във Варна и се грижат за него. 
Беше благодарен на човечния учител Минчо 
Ляпчев.

Мнозина от нас се познаваха оше от 
Варненските гимназии и това правеше 
групата ни още по-сплотена. На Васко 
Ляпчев - интелектуалната душа на випуска, 
му стана особено приятно, че баща му е 
възпитавал Иван. Това ги направи приятели 
до посребрените им напреднали години. 
Приятели с Иван останаха и колоритния 
шегаджия Васко Кръстев /Зоро/ и бъдещия 
китарист №1 във Варна Любо Хараламбиев 
/Ламбича/.

Иван беше магнетично притегателна 
личност!

За после-
ден път видях 
адмирал Иван 
Николов през 
есента на 2007 
г. на смъртното 
ложе в офици-
алната зала на 
ДНФ /Морския 
клуб/. Адмира-
лът беше запа-
зил внушител-
ната си осанка 
и достолепие. 
Дори ми се сто-
ри, че е още жив! Да, той беше жив в споме-
на; въплътен в адмирал Николов - син; във 
внучката Люба - курсант в Морското учили-
ще.

И една гордост в мъката си - съпруга 
Валя, понесла стоически своята орисия.

С адмирал Николов се прощаваха тези, 
които го обичаха, тези които го уважаваха 
и дори и онези, които го недолюбваха. 
Защото адмирал Николов беше един от най-
талантливите, ерудирани и интелигентни 
морски командири.

Какъв беше житейският ти път, 
адмирале?

Пълният курс на обучение в училището 
беше шест години. През гимназиалния 
отдел /2 години/ завършвахме средното си 
образование, а през следващите пет години 
- и висшето си образование.

В училището преподаваха едни от най-
добрите учители в града, което беше 
добра основа за развитие на кадетите и 
юнкерите.

В гимназиалния отдел Иван не се 
открояваше с нищо особено. Нито в учебния 
процес, нито в обществената дейност. 
Нямаше го и в спортните изяви. Слабичък, 
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извън нормалното. Беше се настанил в така 
наречената “златна среда”. От нея можеше 
да се отиде нагоре, а можеше да се понесе 
и надолу. За такива като него, нашият ротен 
командир - мичман I ранг Cирков казваше: - 
“Абе, момче, направи нещо лошо, че да те 
запомня.”

Иван не правеше нито лошо, нито нещо 
извънредно. Стремеше се да не направи 
погрешни стъпки, защото той нямаше друг 
дом, освен училището. А такива стъпки 
правеха кадетите от двете крайности.

Той спестяваше своята енергия, която в 
него не беше в излишък. Неговото време 
още не беше дошло. Но някои негови 
прояви правеха добри впечатления. Много 
спокоен, уравновесен, скромен, внимателен 
и услужлив приятел. Неговият приятел 
Сашо Димов, с когото Иван седеше на една 
ученическа скамейка казваше: “Ако Иван 
не беше при мен, аз нямаше да завърша 
училището. Той ми помагаше във всичко!”

Иван си остана онова слабовато и смугло 
момче, с азиатски черти, от град Каварна, 
която беше по-качествена от Варна.

След завършване на гимназиалния 
отдел, група курсанти бяхме командировани 
да завършим висшето си образование в 
СССР.

През есента на 1950 г. прекрачихме 
портала на Висшето военноморско 
училище “С. М. Киров” в гр. Баку, което 
тогава беше кодирано под №10752. Едно 
прекрасно учебно заведение с развита 
инфраструктура и богата учебна база. Но 
още по-впечатляващи бяха преподавателите 
и командирите, които в своята дейност 
показваха не само знания, но и методически 
умения, стигащи до артистичност в най-
добрия смисъл. Основното им методическо 
правило беше да държат будно вниманието 
и съзнанието на аудиторията. С удоволствие 
очаквахме и слушахме техните лекции.

В тази обстановка Иван сякаш се 
преобрази, като набираше скорост, 
израстваше. Тук той прояви и едно 
качество, което ние не бяхме забелязали 
- аналитичен ум. За него нямаше трудни 
учебни дисциплини, нито теоритически, нито 
практически. Разбира се, той постигаше 
всичко това със завидно трудолюбие. 
Той не си пилееше времето, а до късно 
пребиваваше в лаборатории и кабинети. 
Иван знаеше какво да постигне и как да 

го постигне. Той имаше цел. Искаше да 
оправдае и доверието на тези, които бяха 
го изпратили.

И естествено беше да бъде признат за 
лидер, както от съвипускниците си, така и от 
командирите. Като старши на групата, той 
показа и умение да работи с хората.

Със завидна последователност Иван 
обогатяваше и общата си култура. В 
библиотеката на училището неговия 
картон беше един от най-запълнените. И 
в художествената самодейност беше от 
най-изявените. В чудесен дует с Васко 
Ляпчев изпълняваше баритоновата партия 
в морската песен на Вилбоа. А в края на 
обучението си в училището, като солист с 
успех изпълняваше и арията на Варяжкия 
гост от операта “Садко” на Римски-Корсаков. 
Настойчиво и със самоучител, той се научи 
и прилично да свири на пиано.

Общителен и толерантен, той намираше 
общ език с румънци и албанци, с които 
учехме в един факултет.

Физически той се оформи като висок 
строен атлет, почти красавец. Заличиха се 
и неговите азиатски черти.

Венец на неговата подготовка беше 
завършването на училището като първенец 
на випуска. И Иван остана благодарен 
и признателен към това училище, което 
спомогна за неговото развитие в един много 
важен за него период от живота му.

Като дипломат, военно аташе в СССР, 
той връчи орден на ВВМУ “С. М. Киров” за 
приноса му в обучението и възпитанието на 
български офицери и курсанти.

Мечтите на Иван Николов бяха да се 
посвети на научна и преподавателска 
дейност. Но той добре прецени, че му 
е необходима и практика. И тръгна по 
трънливите пътища на флотската служба, 
за да й посвети цели 34 години на море.

Той не вървеше по меки килими, не се 
заседаваше по меки кресла, а скаблеше 
ръждата по корабите и ръждата по хората. 
Само той и съпругата му знаеха колко малко 
са общите им дни и нощи. Останалите бяха в 
морето, изпълнени с напрежение, лишения 
и несгоди и с по-малко радост.

Иван премина през всички звена на 
корабната служба: от командир на бойна 
част, през помощник командир на кораб, 
старши помощник на кораб, командир на 
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кораб, командир на дивизион, началник 
щаб на Военноморска база, заместник 
командир на Военноморска база, командир 
на Военноморска база, до началник щаб 
на ВМФ, с едно тригодишно обучение във 
военноморска академия в Ленинград, за да 
остави името си, написано със златни букви 
на почетната дъска на академията като 
първенец и навсякъде със свойствената 
му енергия, отговорност и самочувствие. 
За него нямаше тайни в професията. 
Оформи се като моряк от най-висока класа, 
израстна като командир за когото гърците 
имат определението “парадигма” /модел, 
образец, пример/. Впечатляваше като 
личност с широка обща култура, който добре 
познава руската и френската класика, беше 
лидер в общуването си с хората.

Основният му девиз и кредо в службата 
бяха “прави като мен”. А той го правеше 
това по най-добрия начин. Същото това го 
изискваше и от своите подчинени. Затова 
строгостта му беше обяснима.

И все пак той не забрави, че първите си 
крачки направи на гордостта на българския 
флот, легендарния есминец „Г. Димитров”. 
Седем години, сакрални като библейска 
школа, седем години като командир на 
бойна част и старши помощник командир 
на кораба. И той написа една от най-
съдържателните в историческо отношение 
книга за този легендарен кораб, но и най-
вълнуваща в личен план, като искреност. 
Той опровергаваше Аристотел и неговото 
твърдение, какво че благодарността 
остарява най-бързо. Иван беше благодарен 
и на своите първи учители кап. 1 р. Бояджиев 
и адмирал Добрев, благодарен на своите 
колеги, на своите съвипускници, на своите 
преподаватели.

Във флота има една известна традиция 
да се прикача към името на командира нещо 
обобщаващо, синтезиращо качествата му, 
което му оставаше за цял живот. Мнозина 
забравяха името му, но това обобщение 
- никога! Това не можа да избегне и Иван 
Николов. Като “Се МОА” го знаеха и знаят го 
и днес. За някои това звучеше по френски 
като веруюто на Луи ХІV “Държавата, това 
съм аз”, но за мнозина, които познаваха 
Иван това звучеше по български “Ако имате 
нужда, аз съм насреща”. И това беше 
истината. Той поемаше цялата отговорност. 
Той беше мъж в най-добрите измерения !

Почти в края на жизнения си път отдаде 
шест години в укрепване и развитие 
на обществената дейност на Съюза 
на офицерите и сержантите от запаса. 
Следите в организацията ще бъдат мерило 
за неговата отдаденост, като председател 
на Областния съвет.

Може би самочувствието му беше 
приповдигнато,  самочувствие на знаещ 
и можещ човек. А може би и тези, които 
виждаха в това слабост, да имаха твърде 
ниско самочувствие.

Адмиралът беше и си остана 
емблематична фигура в нашия флот. 
Аз  твърдо  вярвам,  че  историята,  като  
безпристрастен  съдник ще отреди за 
адмирал Николов едно от най-светлите и 
достойни места в Пантеона на флотската 
слава и на флотската съвест, защото той 
заслужи и изстрада този свой изминал 
жизнен път.

Алилуя, Адмирале!

Капитан 1 ранг от запаса
Атанас Кляшев
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32, Tzar Simeon 1st str.,
      Varna 9000 Bulgaria

Phone: +359 52 609286,
  +359 52 609287
Fax:  +359 52 609288
e-mail: office@petromar-bg.com
tlx:  77 235 petrom bg 

PETROMAR PLC. was established in 1998 in Varna and till this moment it’s one of 
the major bunker suppliers and traders in Bulgaria. We are a physical supplier with 
our own barge in all Bulgarian Black sea ports – Varna, Bourgas, Nessebar, Balchik, as 
well as our Danube river ports – Rousse, Svistov and Somovit. The excellent service 
for our clients is guaranteed by our very experienced team. Our barge operates in the 
port of Varna and Bourgas as well as on the Roads and delivers high quality gasoil 
and IFO all grades.

Галерия „НавилАрт”
Ул. „Дръзки” №9, гр. Варна

Тел. 052 630-089
Галерия за изящно и приложно изкуство. Работи с български и чуждестранни 
съвременни художници. Предоставя възможност за изява на млади таланти 

от Варна и други селища на страната.
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ФЛАГМАНЪТ
/Опит за очерк/

Орисниците доста 
са се потрудили, за 
да вплетат и вградят 
в тази светла и ем-
блематична личност 
най-ценните човешки 
добродетели. Дори 
и от неговото име - 
Иван Кременски лъха 
нежността на славян-
ката Кремена, твър-
достта на кремъка и 
звънът на камбана.

А на нашата инертна общественост 
ще й е нужно много време, за да разбуди 
задрямалата си съвест и определи ролята 
и мястото на кап. 1 р. о.з. Иван Цветков 
Кременски в развитието на нашия флот.

И не е успокояващо библейското 
твърдение, че “Никой не е пророк в 
собствената си родина”. Пророк не, но 
патриот - до последната си фибра.

Иначе как ще си обясним пътя на 16 
годишния юноша от античния Филипополис 
/родния му Пловдив/ до античния Одесос, 
където се намираше мечтаното от него 
Морско училище. Преподавателите от 
пловдивските училища чертаеха други 
пътища за даровитото дете. Само 
романтиката на необузданото юнашество ли 
го доведе до морето? Той имаше примера и 
пътя на своя любим баща !

А обичта си към Татковината той 
представяше като единство на писалката и 
пушката. Не беше ли писал и Маяковски: “Я 
хочу чтоб к штику, приравняли перо”.

На кадетската и юнкерска скамейка той 
не можеше да бъде друг, освен първенец. 
И той избра най-трудната специалност в 
училището — корабен механик.

Ние - младите възпитаници на училището 
- искрено се радвахме и възхищавахме на 

този атлетичен юнкер, който неизменно 
получаваше награди за отличен успех.

И днес, на почетната дъска на първенците 
на випускниците в Морското училище, 
срещу годината 1949 г. със златни букви е 
изписано името Иван Кременски.

Но това беше само първоначалното 
условие за развитие и доказване. 
Предстоеше по-трудното - практиката, 
живота. Първенците имаха право на избор 
за мястото на службата. Кременски избра 
пак най-трудния път. Не само неговите 
знания, необикновеното трудолюбие, 
системност, но и чувството му за отговорност 
бяха неговите силни страни. Сякаш за него 
Екзюпери беше написал: “Да си човек, значи 
да си отговорен.” А отговорни и умни хора 
бяха необходими за служба на гордостта 
на българския флот - ескадрен миноносец 
“Георги Димитров”. Ако руснаците имаха 
“Варяг”, немците “Бисмарк”, англичаните 
“Хууд”, ние имахме неповторимия Есминец. 
Беше гордост и оценка за годност да служиш 
на този красавец.

Младият лейтенант пое сърцето на 
флагмана на нашия военноморски флот. 
В продължение на близо дестилетие той 
е командир на електромоторна група, 
командир на машинна група. Години на 
напрегната дейност, близка до бойната. 
Години на израстване и като специалист, и 
като възпитател на поколения матроси.

Незабравими спомени остави за него 
ескадрения миноносец, както и той за него. 
Затова болезнено изживя преждевременния 
край на гордостта на Военния ни флот, когато 
есминецът прекъсна славния си морски път 
в мочурливите тръстики на Варненското 
езеро.

Следваха нови назначения, нови 
отговорности: командир на БЧ-5 на СКР 
“Дръзки”, дивизионен механик, флагмански 
механик на съединение, за да дойдат 
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годините 1961 - 1978, когато е назначен за 
флагмански механик на Военноморския 
флот.

Това е венецът на неговата служебна 
дейност във ВМФ. Натрупаният опит от 
бойните поделения, ума и таланта, високата 
обща култура, умението да контактува с 
хората, високото чувство на отговорност 
предопределиха на кап. І р о.з. Кременски 
достойно място в аналите на флота - зоната 
на първите редици.

За стотици механици той беше и си остава 
любимият флагман.

Но по законите на живота, идва и 
нежеланото време, когато той трябва да 
напусне редиците на военния флот. Кап. 1 р. 
о.з. Кременски не се отдаде на сладостното 
безделие на пенсионера, а активно работеше 
за решаване на проблемите на СО “Воден 
транспорт”.

Неговата безспорна гражданска позиция 
му донасе поредния успех. В резултат на 
многогодишен упорит труд и всеотдайност 
излизе книгата му “България в Европа и 
света през 20 век”. Книгата е неповторима в 
областта на документалистиката. Преровени 

са статистически годишници, издания на 
ООН, на световната банка и др. и сухите 
цифри дават живата картина на нашето 
стопанство. Видни икономисти твърдят, 
че този труд има академичен характер и е 
необходим за университетската общност. 
Трудът отговаря и на философския въпрос: 
“Кои сме, откъде идваме, и накъде отиваме?” 
В този смисъл той е необходим и за всеки 
български дом.

В цялостната дейност на кап. І р 
о.з. Кременски прозира и неговото 
човеколюбие.

Веднъж попитали Конфуций: “Учителю, 
кой е умният владетел /ръководител/?” - 
“Който обича хората”, отговорил Конфуций. 
И кой е мъдрият владетел /ръководител/? 
- “Мъдрият владетел /ръководител/ е този, 
който познава хората” бил отговорът на 
Конфуций.

 Капитан 1 ранг о.з. Иван Кременски 
обичаше и познаваше хората !

Кап. 1 ранг оз Атанас Кляшев
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Очерк за кап. І ранг Матю Матев

Роден в 1931 г. в гр. Стара Загора, 
възпитаник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, випуск 
1947 г., класно отделение 702, механици. 
След успешно завършване на училището 
е назначен за плановик в Ремонтна база 
Бургас. Следващата заемана длъжност е 
организатор по производството, а от 1967 г. 
е назначен за началник на Ремонтната база. 
Периодът му на назначение се характеризира 
с дислокация на бойни дивизиони в южния 
район – Атия и Созопол. Приема се нова 
материална част, проектиране на вмб – 
Бургас и Ремонтната база в Атия. 

Натрупан е производствен опит, който 
му дава възможност да осъществи своите 
идеини проекти и нови технологии в 
кораборемонта. Безспорен е приносът на 
кап. І ранг Матев за разширяване обема на 
производството, проектиране и построяване 
на хелинг, за докуване на корабите от 
вмб-Бургас, конструиране и участие за 
изработката на винч за теглене на шейната. 
Усъвършенства работата по вакуумно 
леене на различни детайли и продължава 
усвояването на текущите ремонти на 
корабите ІІІ ранг, а на останалите се 
извършват комплексни ремонти. Подобрява 
се качеството на средните и основни 
ремонти на двигателите 3Д6, 6Ч и всички 
видове компесори и агрегати. Осъществяват 

се методи за отстраняване на аварии по 
корпусите и системите на корабите РКА, 
ДК и МПК с помощта на 100-тонен кран, без 
вдигане на док.

Кап. І ранг Матев създава също отделение 
за ремонт на спомагателните плотове на 
корабите от ВМФ. Основната му мечта 
е създаването на образцова ремонтна 
база и район, където личният състав да 
осъществява производствената си дейност. 
Внезапната му смърт прекършва творческия 
му порив, но признателния колектив на 
Ремонтната база е издигнал паметна плоча 
с барелеф.

И днес, създаденото от него продължава 
да се разширява и обогатява.

о.р. кап. І ранг Ставри Ставрев
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Спомени за контраадмирал 
Чавдар Манолчев

О.р. контраадми-
рал Чавдар Манолчев 
е роден на 25.05.1925 
г. в село Леново, Пър-
вомайско. Произхожда 
от бедно семейство, 
което от рано възприе-
ма новите прогресивни 
идеи. Това провокира 
младият Чавдар да из-
лезе в Балкана като 
партизанин, който след 
09.09.1944 г. участва в 

първата фаза на Отечествената война. Вою-
ва в Сърбия, край Крива паланка, Страцин, 
Стражин, Куманово. След завършването на 
първата фаза на войната, на 01.09.1945 г. е 
приет във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

След петгодишен упорит труд и успешно 
завършване на училището, на 07.09.1950 
г. му е присвоено звание „лейтенант”. От 
тук започва и морската му кариера като 
корабен офицер, който почти целия си живот 
е прекарал на бойните кораби. Започва като 
щурман на дивизион. В този период работи 
по усвояването на фарватерите, както за 
военните, така и за търговските кораби. След 
тригодишна служба е назначен за командир 
на базов тралчик. Продължава теоретичната 
си подготовка, след което е назначен за 
старши помощник в дивизион подводни 
лодки. 

След няколкогодишна служба в дивизиона 
е преместен на служба във вмб-Бургас. 
Следва академия в Ленинград, която 
завършва през 1961 г. и стъпва на мостика 
на стражевите кораби. Тук той като командир 
предава безценния си опит на подчинените 
си офицери, старшини и матроси. Голяма 
е заслугата му за утвърждаването на 
корабния устав в дивизиона. През 1965 г. е 
назначен за командир на вмб-Бургас. Освен 
като командир, тук трябва да работи и за 
изграждането на военноморската база, за 

да могат корабите, преместени от Бургас 
да бъдат в една съвременна военноморска 
база с всички удобства, както за личния 
състав, така и за корабите. В този период, с 
указ № 0388 от 15.10.1968 г. е назначен за 
зам. командващ на ВМФ и му е присвоена 
длъжност „контраадмирал”. 

През октомври, 1972 . е назначен във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров”. Отлично подготвеният 
морски офицер слиза от командния мостик 
и е изпратен в училището, да предава своя 
боен опит. През този период се извършват 
множество качествени промени в училището. 
Вместо спалните помещения на курсантите, 
където са почивали на два етажа 100-120 
души, са изградени нови спални корпуси, 
в които условията на живот са коренно 
различни. В новите стаи вече има не 
само легла, но и санитарни възли и бани. 
Подобрено е столовото хранене, като на 
всяка маса вече се хранят по четирима души, 
а не по дванадесет души. 

Старите спални помещения се 
преустройват, като в единия корпус се 
разполагат всички кабинети на факултет 
„Навигационен”, а в другия – на факултет 
„Инженерен”. На мястото на летния театър, 
в двора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” започва  
изграждането на Планетариум, който 
впоследствие се оборудва с най-съвременна 
техника. Морско училище си връща ресторант 
„Акациите”, който дотогава е бил стопанисван 
от Балкантурист. 

След пенсионирането си, адмирал 
Манолчев работи в системата на БМФ. 
Изпратен е като представител на България 
в Дунавската комисия, където достойно 
защитава интересите на България.

В заключение можем да кажем, че адмирал 
Манолчев, като достоен морски офицер, ще 
остане в съзнанието ни като човекът, който 
след 1972 г. придава модерния облик на 
Морско училище.
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Редакцията има удоволствието да представи на читателите 
творба на младия поет от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” Емил Митев. 
Пише стихове от февруари тази година, също рисува и се увлича по 
философските есета. Бодър дух поддържа чрез бойни изкуства. 

Без граници

Замислени очи зад залеза на слънцето те гледат.
Замислени очи зад галещите му лъчи;
в стари спомени се нежно сливат,
душата пак се пълни с детските мечти.

Спомените – бледи сенки изпомършавели,
погребани в живот отминал,
внезапно май са оживели,
миналото надживели
и стъпват е този слънчев ден,
изпепелен от неизбежното на времето;

С наметка стара също се е то забулило,
протрита и пропукана по шевовете;
през тях обаче споменът се е процеждал и сега пробуден,
незабележим, безцветно сив и предрешен,
на душата той опъва струните...

Старост, детство, младост и мечти:
кое е туй, което ги дели?
Щом споменът прескача времето,
а времето променя нашите мечти?

Или животът ни е кръг на полумесец,
осветен последователно от двете си страни;
на фона на безброй звезди небесни,
в едно се сливат всичките ни дни...

Защо да бъда стар, кажи ми?
Аз виждам повече от своите очи,
през времето с душата си пътувам,

Морска лирика
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отново в детство, смях, игри...
И пак отвъте нещо щуро в мен играе,
сърцето като младо пак тупти –
да скачам в локвите изкалян,
на воля вятърът да роши моите коси...

Но пак съм аз. Все аз съм бил,
на една, на две, на двадесет и две, или осемдесе’...
Възрастта не е, човече, в тялото,
тя крие се във твоето сърце!

И стар, и млад, или пък влюбен,
или пък не, още по-зле – в мечти загубен,
от времето открадвам всеки миг,
частичка по частичка вътре го събирам,
от частите му правя мит.
Митът – той верен е – човекът е роден свободен,
затуй лети без време, през затворени врати,
свободен от задръжките модерни на съвремието,
прескача всички граници...

22. 03. 2008г.
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“Зравейте колеги,

Пише ви един от многото възпитаници на 
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Името ми е Красимир 
Тодоров. Завърших редовно обучение 
през 1998 г. като студент, специалност 
корабоводене, след отбиване на редовната 
си военна служба. В момента работя като 
Loading Master на FPSO край бреговете на 
Ангола. Преди това съм работил в БМФ, Ernst 
Jacob (Промар), EURONAV (K. Ris), предимно 
на танкери. 

За какво ви пиша ? По принцип, исках да се 
обърна директно към някого от ръководството 
на училището, но честно казано не знаех към 
кого, а и се опасявах, че ще погледнат на 
въпроса повърхностно. Освен това нямам дар 
слово в официален разговор и ми е много по-
лесно да изложа  мисълта си написана черно 
на бяло. Скоро научих за вашата асоциация и 
така реших да ви пиша. Така че, ако сметнете, 
че въпросът заслужава да се постави пред 
ръководството на ВВМУ, ще съм доволен, ако 
това стане чрез вас. 

Като млад помощник, след като напуснах 
БМФ, се  сблъсках с един много сериозен 
проблем – владеенето на морския английски 
език и английските термини използвани в 
корабоплаването. Подчертавам морски, 
защото много добре знаете, че по търговските 
корабите не се говори на книжовен, 
граматически правилен английски, много 
по-важно е да разбереш какво ти говорят и 
съответно ти да бъдеш правилно разбран. 
Повярвайте ми, чувствах се много зле, не на 
място и лошо подготвен, което доста силно се 
отрази тогава на самочувствието ми. С течение 
на времето и с упорита самоподготовка успях 
да преодолея този проблем, но това ме накара 
дълбоко да се замисля за подготовката ни в 
училището.  Макар да изучавахме и то доста 
разширено английски, основно се наблягаше 
на граматиката и правилното съставяне на 
изречението, неща, които несъмнено са 
важни, но не толкова колкото английската 

терминология използвана в работата по 
търговските кораби. Но което е по-важното, 
връзката между английския  и основния 
материал по специалността се губи, тъй  като 
99.9% от лекциите се водеха  на български и 
само някои от преподавателите споменаваха 
между другото английския термин за нещо 
специфично. Естествено, че на български, 
ще кажете, на какъв език да преподаваш 
на българи. Съгласен съм, но това може 
да става паралелно с преподаването на 
материала и на английски. По този начин не 
само ще се научават английските термини, 
необходими за бъдещата работа, но и „ухото 
и мозъка привикват” да слушат и да мислят на 
английски. 

Както споменах, тази идея не ми дава мира 
от доста време и ме „човърка”. Ясно ми е, че 
всичко това е свързано с много работа от страна 
на преподаватели и ръководсво и с доста 
средства, но ако и за в бъдеще ВВМУ иска да 
запази авторитета си и да е привлекателно за 
младите кандидат-студенти, и да „произвежда” 
все така отлични специалисти, смятам, че 
промяната е наложителна. Не искам да ставам 
банален с изрази като „новите реалности” и 
„членството ни в ЕС” и т.н., но разсъждавайки 
върху световния недостиг на квалифицирани 
морски офицери и опирайки се на опита си до 
тук, смятам, че за да се развива училището и 
възпитаниците му да са наистина подготвени 
според съвременните изисквания, доста от 
системата и методиката на обучение трябва 
да се промени.

Какво имам предвид:
Преподаването на специалните предмети 

трябва да става успоредно на български 
и английски език, като постепенно с 
овладяване на материала се дава превес на 
английския и се обръща повече внимание 
не на граматиката, а на специализираната 
терминология. Разбира се, английският език 
не трябва да се пренебрегва като отделен 
предмет и  точно там да се обръща внимание 
на правилния английски, който ще е основата 

Писмо от възпитаник на ВВМУ 
“Н.Й.Вапцаров

Редакцията публикува  писмото - e-mail с минимални корекции
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за разбиране на преподавания материал 
по специалните предмети, а така също и 
подготовка за административната работа на 
кораба - документи, закони, конвенции и т.н.  
Също така практическата подготовка трябва да 
е по-широко застъпена с работа с тренажори, 
както компютърни, така и реални - спасителни 
средсва, пожарно оборудване и системи, 
швартови и котвени устройства, работа със 
секстант, GPS, AIS и т.н. Специално внимание 
да се обръща на подготовката по Safety and 
Security.

За да стане това възможно, са нужни 
много добре подготвени преподаватели, не 
само теоеретически, но и практически, които 
имат представа от спецификата на морската 
професия и морския „диалект”, които да са и 
много добре мотивирани. Може да се помисли 
също и за по-модерното преподаване чрез 
компютърни лекции и презентации, в края на 
краищата сме в ерата на информационните 
технологии.

В края на миналата година бях 
изпратен от настоящия ми работодател 
на специализиран курс за оцеляване на 
Offshore Units в тренировъчния център 
Falck Nutec в Холандия. Останах изумен 
от организацията, професионализма и 
мотивираността на инструкторите, както и 
от самия център. Подготовката е на много 
високо ниво, теоретично и технически много 
добре обоснована и обезпечена, на достъпен 
английски език. Практическите занятия са 
максимално близки до реална обстановка, 
доколкото това е възможно. Направих  
съпоставка с курсовете, провеждани в БМКЦ 
и резултата не е в полза на последния, ако 
трябва да го изразя като футболен резултат 
ще бъде нещо като 10:3. Това се отнася и за 
Морско училище, може би 10:4. И в същото 
време си зададох въпроса защо сме на това 
ниво, какво трябва да се направи за да се 
подобрят нещата? И според мен трябва да се 
започне именно от промяна на системата на 
преподаване и малко по малко с модернизиране 
на базата. Разбира се това както казах по-горе 
е свързано с отлично подготвени и мотивирани 
преподаватели, както и с много средства. Но 
също така смятам, че тези средства ще са 
една умна инвестиция в бъдещето на ВВМУ и 
кадрите, които то подготвя. Според мен няма 
да са малко компаниите, които осъзнавайки 
потенциала на Училището, няма да се 
поскъпят да инвестират и в последствие да 
се възполват от отлично подготвени кадри. 
Както и могат да се привличат чуждестранни 
студенти срещу подобаващо заплащане. 

Трябва да ви кажа, че тридневния курс в 
Холандия струваше около 2000 евро, но си 
заслужава парите.

Искам да кажа също така, че не само 
по мое мнение, а споделяйки и с колеги, 
нивото на подготовка на младите кадри от 
училището упорито пада. От година на година 
се сблъскваме с все по-слабо подготвени 
помощници и механици, което се отразява 
и на общото впечатление от българския 
морски офицер. При някои момчета това се 
преодолява сравнително лесно с полагане 
на известни усилия от тяхна страна, но при 
други това незнание се отразява в тотално 
разочарование от професията и нежелание 
за  продължаване на морската им кариера, 
което понякога се отразява много негативно 
на целия им по-нататъшен житейски път. 
Затова смятам, че е изключително важно да се 
подобри цялостно качеството на подготовката - 
теоретическа, практическа, а да не забравяме 
и морална. За последното имам предвид, 
че момчетата трябва да се подготвят за 
изолираността и дисциплината на моряшкия 
живот, за да не се разочароват, когато е твърде 
късно. В тази връзка смятам, че премахването 
на задължителната военна служба оказва 
негативно влияние на моралната закалка 
на момчетата. Затова трябва да се помисли 
за някаква алтернатива, която трябва да е 
задължителна за кандидатите за офицери и 
ще служи за навременно „пресяване”, докато 
не е късно за хората, които не могат да 
издържат на по-изолирания и дисциплиниран 
живот.

Съжалявам, ако съм ви досадил 
с размишленията, предложенията  и 
наблюденията си, но смятам, че това са 
важни неща, поне за бъдещето на морската  
професия и институции. Защото както е 
казано, няма лоши кораби, има лоши моряци. 
А смятам, че българският офицер и моряк 
заслужава достойно място в тази професия. 
Ще съм щастлив, ако по някакъв начин с това 
писмо съм помогнал да се задвижат нещата 
чрез вашата Асоциация. Искам да ви уверя 
също така, че съм готов по всякакъв начин да 
помагам в начинанията и инициативите ви. 
Ще чакам с нетърпение отговор от вас.

Сърдечни поздрави,

Искрено ваш,
К. Тодоров
krasko_71@abv.bg






