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Има събития, които със своята значи-
мост остават завинаги в морската летопис 
на България. Едно от тях е учредяването на 
Асоциацията на възпитаниците на Морско 
училище, която навърши 10 години от вди-
гането на своя флаг.

ЧЕСТИТО и щастливо плаване към прос-
перитета на Морска България !

Безспорен факт е, че за тези години Асо-
циацията изигра съществена роля за орга-
низационното укрепване на морската идея 
в нашата татковина и обединяване на хиля-
дите възпитаници на училището под флага 
на нашата Алма Матер. Със своето дръзно-
вение и ентусиазъм Асоциацията се утвър-
ди като първенствуващ обществен орган, 
организатор и реализатор на полезни ини-
циативи и дела.

Изминалото десетилетие бележи възхо-
дящо развитие в укрепването на единството 
и амбициите на възпитаниците на Морско 
училище да решават проблеми на “синия 
фронт” възникнали през повратните години 
на прехода, верни на девиза: “Чеда сме ние 
на морето”.

През тези години Асоциацията обедини 
усилията на възпитаниците на училището по 
редица проблеми на морският обществен и 
културен живот. Забележителен е приносът 
на Асоциацията за съхраняване на нацио-
налната морска наука и идея. Решаващ е 
приносът й да защити и издигне авторитета 
на Висшето военноморско училище в тра-
диционната му и високо ефективна образо-
вателна система в страната. Асоциацията 
разсея буреносните облаци надвиснали над 
едно от най-старите и заслужили учебни за-
ведения в България. Усилията и действия-
та на ръководство и деятелите, в синхрон 
с други обществени, военни и администра-
тивни органи доведоха до запазването фла-
га и правата на училището, като безспорна 
ковачница на високо ерудирани морски тру-
женици с международно признание.

Асоциацията участва скромно, но реши-
телно и в общественото обсъждане по про-
блемите на националната морска стратегия 
и се превърна от обществен орган, в реална 

сила за повишаване морската образовател-
на система.

Апостолската дейност на Асоциацията 
вдигна платна и по хоризонтите на родина-
та. Тържествено, с ярко изразена активност 
бяха учредени секции на Асоциацията в Со-
фия, Русе, Бургас, Ловеч, които получиха 
признание и подкрепа от месните управлен-
чески органи и общественост. В далечна Ка-
нада - Торонто, под флага на Асоциацията 
се строиха възпитаници на нашето Морско 
училище, които вятърът на съдбата е отне-
съл далеч от Родината. Верни на идеята и 
на патрона на Морско училище те ни напом-
нят крилатите слова на Вапцаров:

“Но в бурята ще бъдем пак с теб, народе 
мой,

 защото се обичаме”.
В името на тази обич, в името на любо-

вта, която питаем към нашето училище, в 
името на морската дружба и принадлежност 
към морската идея, Асоциацията събра ог-
ромното семейство на своите възпитаници 
в Алманах на доблестта от славните 125 го-
дини на градивната и патриотична история 
на училището.

Десет годишният юбилей е приятен повод 
да изкажем своята благодарност на учреди-
телите, на ръководствата, на всички, които 
прегърнаха крилатите идеи на Асоциация-
та, и допринасят за изпълнение на нейните 
благородни задачи.

На хоризонта на маринистиката вдигна 
платна и Бюлетин на Асоциацията, който се 
превърна във вестител на морската правда, 
в изразител на морските проблеми и фар, 
който ни обединява под флага на нашата 
Алма Матер.

Честит Юбилей и щастливо плаване в 
бъдните години за разцвета на Морска Бъл-
гария!

ЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ АСОЦИАЦИЯ 
НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА 

МОРСКО УЧИЛИЩЕ
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СЕДЕМ ГОДИНИ АВМУ – секция РУСЕ

За съществуването 
на Асоциацията на въз-
питаниците на Морско 
училище до есента на 
2000 г.,  в гр. Русе мал-
ко, или по-скоро нищо 
не се знаеше. На едно 
от традиционните съби-
рания на пенсионерите 

(все колеги от бранша) на приказка и на по 
едно кафе, беше края на м. септември 2000 
г., механикът Петко Русев, току що завърнал 
се от Варна, съобщи за учреждената вече 
Асоциация. 

Веднага от 01.10. заваляха молби за при-
емане на членове. До края на 2000 г. ста-
наха 28. Подаването на молби продължи и 
в началото на 2001 г. След влизането във 
връзка с УС на АВМУ – Варна и направе-
ните уточнения се стигна до учредителното 
събрание на 03.03.2001 г., на което присъст-
ваха 22-ма възпитаници на Морско учили-
ще. На това събрание бе избран и УС на 
секцията в състав : председател кап. Георги 
Нинчев и членове кап. Тодор Шехтанов и 
инж. Красимир Крумов.

Започна се усилена кампания за приема-
не на нови членове в редиците на Асоциа-
цията. До края на 2001 г. бяха отчете-
ни 79 члена. През следващите години 
бройката варираше, както следва: 
2002 – 68, 2003 – 66, 2004 – 70, 2005 
– 69 и през 2006 – 75. За отбелязва-
не е, че преобладават по-възрастните 
възпитаници.

През всичките тези години, члено-
вете на АВМУ е -секция Русе участва-
ха активно в общите мероприятия в гр. 
Варна. За осигуряване  присъствието 
на част от тях на годишните отчетни 
събрания и на някои чествания , изп. 
директор на Параходство БРП , вина-
ги отпускаше един или два микробуса, 

за което сме му крайно благодарни.
За организирането и провеждането на 

различни дейности от членовете на русен-
ската секция, с конкретна лична и финан-
сова помощ с готовност са се отзовавали 
членовете: Николай Събев, Енчо Ангелов, 
Роберт Радославов, Ангел Митев, Людмил 
Банев и Параходство БРП в лицето на ди-
ректора Драгомир Кочанов. Изключително 
съдействие и помощ на УС оказваше кап. 
Любен Ботев, особено ценен с познанства-
та и връзките си с някои от управата и об-
щественоста  на града.

Ще отбележим и еднократното подпома-
гане с финансови средства на крайно нуж-
даещи се членове – пенсионери за закупу-
ване на лекарства. За съжаление много от 
тях вече не са между нас.

УС на секция-Русе, подпомогнат от реди-
ца членове, направиха доста за достойно-
то честване 125 години от създаването на 
Морско училище в Русе. Бяха ангажирани 
лично Областният управител г-жа Димова и 
кметът на града г-н Йотов. С тяхна помощ 
и съдействие бяха проведени  тържестве-
ния момент пред Паметника на моряка, тър-
жественото събрание в залата на община-
та, както и концерта от млади изпълнители. 
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Като завършек на тържеството беше орга-
низирана и проведена среща-вечеря със 
забавна програма, на която присъстваха 
всички официални лица, членове на АВМУ, 
служители на БРП и симпатизанти на мор-
ската идея.

За честване и участие в юбилейни дати 
и празници на ВМС редовно организирахме 
присъствието на наши членове и техните 
семейства.

За цялостната ни дейност, трябва да от-
бележим и  помощта на УС на АВМУ-Варна 
и неговия председател кап. Тухчиев. Особе-
но активно ни подпомагаше секретаря кап. 
Икономов. Той първи се сети за възпитани-
ците в Русе и помогна за учредяването на 
секцията и през всичките тези седем години 
изпращаше информация и конкретни указа-
ния.

Не можем да подминем и съдействието 

на началниците на Морско училище, в на-
чалото кап.1 ранг Йонов и след него кап. 1 
ранг Станков.

От наша страна ще отбележим и редов-
ното участие на председателят на УС на 
АВМУ - секция Русе кап. Г. Нинчев в заседа-
нията на УС на АВМУ - Варна.

Накрая поздравяваме АВМУ с 10 годиш-
ния юбилей с пожелание да продължаваме 
заедно с командния и преподавателски със-
тав на ВВМУ да работим за едно стабилно 
бъдеще и солидна международна извест-
ност.

От УС на АВМУ – секция  Русе.

Русе  23.10.2007 г.
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На 14(26).12.1892 г. VI-то обикновено На-
родно събрание приема “Закон за съставя-
не  Българско търговско параходно друже-
ство по Черно море” със седалище в град 
Варна. Първоначално БТПД доставя през 
1894 г. от Англия два парахода – “България” 
с 1100 т. и “Борис” със 700 т. товароподем-
ност. С тях организират поддържане на ли-
нията Варна-Бургас- Цариград. Между 1902 
г. и 1913 г. са купени параходите “Варна” /2 
800 т./, “София” /250 т./, “Кирил”/ 350т., “Цар 
Фердинанд” /2 000 т./  поддържащи край-
брежната линия по българското черномо-
рие, цариградската, архипелагската и еги-
петската линия.

Създаването на БТПД е резултат от об-
щото социално-икономическо развитие на 
България. То възниква по силата на иконо-
мическата и политическата необходимост и 
със своята дейност е един лост за по-ната-
тъшното стопанско преуспяване на Бълга-
рия, за укрепване на нейната икономическа 
и политическа независимост.

Директори на БТПД и след това на ПБМФ 
през годините са Ради Иванов,  П. Калевич, 
С.Тодоров, Александър Головин, Апостол 
Савов, Стефан Милков, Я. Славчев,  �и-
гин Пайкурич, Житаров, Тодор Каракашев, 
Боян Кънев, Неделчо Недев, Станчо Вели-
ков, Тремол Иванов, Георги Антонов Стоян 
Неделчев, Димитър �аджииванов, Атанас 
Йонков, Димитър Михайлов, Димитър Мав-
ров, Иван Борисов, Румен Георгиев, Гено 
Генов, �ристо Донев. 

Първите години командните длъжности 
по корабите на БТПД се заемат от чужде-
нци. Българите трудно си пробиват път дори 
като помощници на мостика и в машинното. 
Първият  български комендант в БТПД е 
Сава Манолов - през 1904 г. е назначен за 
капитан на кораб п/д “София”, а през 1907г. 
Върбан Червенски, /завършил като него в 
Нарва, Русия/ е назначен за капитан на п/д 

“България”. 
През 1908 год. идва времето, когато Па-

раходното дружество освобождава чуждес-
транните капитани и главни механици. Мор-
ската професия започва да става примам-
лива.  

Развитието на търговското корабопла-
ване е тясно свързано с българския военен 
флот и преди всичко с неговите учебни за-
ведения.  През цялата история на търгов-
ския  ни флот реално се е чувствала помо-
щта на военните моряци. Много от помощ-
ник-капитаните и помощник-механиците са 
уволнили се от военна служба възпитаници 
на Машинното училище.

За да се задоволят нуждите на БТПД от 
квалифицирани щурмани и механици – бъл-
гари, през 1929 г. Машинното училище се 
преименува в Морско училище с предназна-
чение “да подготвя техници и мореходци за 
мореплаването, бреговите служби на също-
то и морското въздухоплаване”. След 1931 
г. в училището започва да функционира 
мореходен отдел и то се превръща в един-
ственото в България учебно заведение, кое-
то подготвя  средни навигаторски и техниче-
ски кадри за корабоплаването, а през 1942 
г. Морското училище е признато за висше 
специализирано  учебно заведение с пред-
назначение да подготвя  не само офицерски 
кадри за военния флот, но и специалисти за 
гражданското корабоплаване. 

Втората световна война погубва търгов-
ския ни флот. Всички търговски кораби са 
мобилизирани и предадени под германско 
командване за обслужване на  армията и 
един след друг потъват:  през 1920 г. – пара-
ход “Борис” с капитан Александър Сахаров, 
през 1929 г. – п/д“Варна” с кап. Никола Ба-
бев , след това - п/д “Княгиня Мария Луиза” 
с кап. Иван Томов.

Пострадва кораб “Евдокия”.  Загиват  и  
десетки български моряци... В края на вой-

115 години 
от официалното учредяване на 

Българския търговски флот
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ната последните два кораба – параходите 
“Бургас” и “Цар Фердинанд” са “превзети” от 
немците в пристанище Солун.  На 4 септем-
ври 1944 г. двата екипажа, по нареждане на 
управата на БТПД,  напускат своите пара-
ходи и с влак тръгват за Варна. Корабите 
излизат от владение на българската държа-
ва. 

На 16.09.1947 г. с указ на Народното съ-
брание на НР България е учредено  Дър-
жавно Параходство “Български морски 
флот”-Варна. По “държавна” повеля започва 
бързо увеличаване на тонажа и предназна-
чението на корабите на търговския ни флот. 
Екипажите добиват опит и увереност. За на-
чалник на ДП “БМФ”  е назначен възпитани-
кът на Морското училище Тремол Иванов. 
Следват Георги Антонов, Стоян Неделчев, 
а от Димитър �аджииванов, Атанас Йонков, 
Димитър Михайлов, Димитър Мавров, Иван 
Борисов, Георги Георгиев, Румен Георгиев, 
Гено Генов, �ристо Донев са все възпитани-
ци на ВВМУ и капитани далечно плаване.

Някои от директорите – капитани:

- к.д.п. Димитър Иванов �аджииванов - 
роден на 24 септември 1920 г. в гр.София. 
Завършва ВВМУ във Варна през 1942 г. и е 
назначен в БТПД като стажант-капитан на 
кораб “Балкан”. През юни 1948 е назначен 
като капитан. Същата година придобива и 
правоспособност “капитан далечно плава-
не”. От 1950 г. е офицер в щаба на ВМС, 
след което отново е капитан в БМФ. От 1963 
до 1969 г. е началник и Главен директор в 
БМФ. 1970 до 1973 г. е представителна Па-
раходството в Бейрут, а от 1976 до 1979 г. 
е Директор на МТС в БМФ. След това се 
връща отново в плавсъстава и през 1983 г. 
излиза в пенсия.

- к.д.п. Атанас Маринов Йонков -  роден 
на 18.03.1933 г. в с. Врабево (Троянско). За-
вършва ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” през 1956 
г. Правоспособност к.д.п. придобива през 
1960 г.  Бил е капитан на големите българ-
ски кораби “Варна”, “Шипка”, “�ристо Смир-
ненски” и “Георги Бенковски”. От 1970 г. до 
1977 г.  и от 1979 г. до 1989 г. заема поста 
главен директор на Параходство БМФ, а от 
1989 г. до 1992 г. е генерален директор на 
СО “Воден транспорт”. Преди да се пенси-
онира, работи известно време във фирма 
Black Sea Shipping

- к.д.п. Димитър Михайлов Николов – ро-
ден на 16.10.1932 г. в с.Веселин /Любен 
Каравелово/, Варненско. Завършва ВВМУ 
през 1956 г. През 1956-1961 г. е офицер във 
ВМФ. Правоспособност к.д.п. придобива 
през 1967 г. От февруари 1977 г. до 1979 г. 
е гл. директор на Параходството. Починал 
през юни 1979 г.

- к.д.п. Димитър Николов Мавров - роден 
на 17.09.1943 г. в гр.Скопие,   Македония. 
Завършва ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” през 1966 
г. Правоспособност к.д.п. придобива през 
1980 г.  От 1989 г. до 1992 г. е главен ди-
ректор на Параходство БМФ, а от 1995 г. до 
2000 г. е представител на ПБМФ в BBSS в 
гр. Анверс, след което - в плавсъстава като 
капитан на м/ф “Героите на Одеса”, м/к “Ва-
рна” и др. Пенсионер от 2006 г.

- к.д.п. Иван Александров Борисов - ро-
ден на 05.01.1950 г. в с. Искрец(Софийско). 
Завършва ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” през 1966 
г. Правоспособност к.д.п. придобива през 
1991 г.  От 1991 г. до 1998 г. е генерален ди-
ректор на Параходство БМФ. Сега -  в част-
ния бизнес.

- к.д.п. Георги Великов Георгиев - роден 
на 16.07.1955 г. в гр. Варна. Завършва ВВМУ 
“Н. Й. Вапцаров” през 1978 г. Правоспособ-
ност к.д.п. придобива през 1991 г. и служи 
на различни кораби в БМФ. Завършва ВИИ-
София специалност “Икономика и управле-
ние на транспорта”. От 1998 г. до 2001 г. е 
генерален директор на Параходство БМФ. 
Починал на 23.01.2001 г.

- к.д.п. Гено Любомиров Генов - роден на 
09.03.1947 г. в гр. Бургас. Завършва ВВМУ 
“Н. Й. Вапцаров” през 1971 г. Правоспособ-
ност к.д.п. придобива през 1979 г. и слу-
жи на различни кораби в БМФ. От 1988 г. 
е представител на БМФ в Порт Саид.  От 
ноември 2001г. до 2003 г. е генерален ди-
ректор на Параходство БМФ . Понастоящем 
е търговски представител на Параходството 
в Пирея. 

- к.д.п. �ристо Иванов Донев - роден на 
25.08.1950 г. в с.Страхилово, Великотърнов-
ска обл. Завършва ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” 
през 1974 г. и до 1990 г. служи на различ-
ни кораби в БМФ. Правоспособност к.д.п. 
придобива през 1991г. и е бил капитан в 
Zodiac Shipping - Лондон. От 1992 г. до 1994 
г. – оператор на кораби в Параходството. От 
1994 г. – 1998 г. – управител на БМ Шипинг, а 
от 1998 г.  - собственик и управител на БМС 
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Шипинг. от  От 2003 г. е генерален директор 
на Параходство БМФ. 

Използвана литература: 
*/”Традициите на българското корабопла-

ване 681-1878” к.и.н. Вл.Павлов/
*/”БТПД – основаване и първи стопански 

прояви ” к.и.н.Р.Боев/
*/”Алманах на възпитаниците на ВВМУ”/.
*/”Алманах на капитаните и гл. механици 

от “ПБМФ”/
*/ “Съдействие на ВФ за изграждане на 

съвременното гражданско корабоплаване” 
-к.и.н. Г. Антонов /

*/”Съдбата на корабите до 09.09.1944 г.” 
Л.Сапунджиев/

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 �ристева 02/ 9503530  
Владимир Шишманов 02/ 9803075

Global Ma������� ����������� ���.a������� ����������� ���.������� ����������� ���.



�

ОТ МОСТИКА НА ЖИВОТА 
И ТИХИЯ “ЗАЛИВ” НА СУШАТА ....

за к.д.п. ДИМИТЪР ХАДЖИИВАНОВ  

К.п.д.  Димитър �аджииванов е роден на 
24 септември 1920 г. в гр.София. Завърш-
ва ВВМУ във Варна през 1942 г. и е назна-
чен в БТПД като стажант-капитан на кораб 
“Балкан”. През юни 1948 е назначен като ка-
питан. Същата година придобива и правос-
пособност “капитан далечно плаване”. От 
1950 г. е офицер в щаба на ВМС, след което 
отново е капитан в БМФ. От 1963 до 1969 г. 
е началник и Главен директор в БМФ. 1970 
до 1973 г. е представител на Параходството 
в Бейрут, а от 1976 до 1979 г. е Директор на 
МТС в БМФ. След това се връща отново в 
плавсъстава и през 1983 г. излиза в пенсия.

И при капитан Димитър �аджииванов, 
както нерядко се случва в живота, младеж-
ката мечта  да стане художник не се сбъдва. 
В Сливен, където живее тогава, една среща 
с Георги Керимидчиев – възпитаник на Мор-
ското училище, предупределя съдбата му. 
Докато се водел разговорът за условията за 
прием в училището и за достойнствата на 
тази престижна мъжка професия, мислите 
на 16-годишния юноша вече чертаят опреде-
лено верния курс на морското му поприще. 
Новото решение – Морско училище, баща 
му подкрепя изцяло. Сред възпитаниците 
на 36-ти випуск е и Димитър �аджииванов. 

Завършва училището през 1942 г. По това 
време целият ни морски флот е предоставен 
в услуга на германците. Времето е трудно 
– война, недоимък, а за работа не може и 
да се мисли. 

В края на войната България  остава без 
кораби. През тези напрегнати за корабопла-
ването ни дни, страната ни прави първите, 
макар и плахи стъпки за спасяване на мор-
ските си кадри. Правителството приема с го-
товност молбата на съветското командване 
за включване на наши моряци в екипажите 
на ремонтиращи се у нас съветски кораби, 
изоставени от германците при отстъплени-
ето им. В архивите на БТПД четем: “През 

първата половина на 1945 г. значителна 
част от нашите екипажи продължиха работа 
в услуга на съветските власти, за обслужва-
не на техните кораби ...”

Между щастливците бе и капитан �аджии-
ванов, назначен е за трети помощник-капи-
тан на кораб “Фиолен”, но още при първата 
му среща с капитан Борисенко – комендант 
на кораба, той отсича: “Дмитрий Иванович, 
Вие сте с морско образование, затова ще 
бъдете втори помощник-капитан!” 

И сега кап. �аджииванов си спомня стро-
гия корабен ред и засиленото чувство на 
самодисциплина:  “Всеки от екипажа се да-
ваше сметка какво може да се случи пла-
вайки дори по установения фарватер през 
съществуващите минни полета.”

Въпреки трудностите и ограничените фи-
нансови възможности, новото правителство 
на Народна република България заделя 
средства за закупуване на кораби. Изпрате-
на е специална комисия в Швеция, Норвегия 
и Дания, но средствата не достигат за заку-
пуване дори на един кораб. Помощта идва 
отново от изток. Съветския съюз отпуска на 
БН Банка 500 000 щатски долара.

Учреденото на 16 септември 1947 г. ДП 
“Български морски флот”-Варна закупу-
ва корабите “Родина”, “България”, “�ристо 
Смирненски”, “Никола Й. Вапцаров”. Попъл-
нението на флота с новопостроените в ККЗ 
“Г. Димитров” кораби открива светли хори-
зонти за родното корабоплаване.

Както голяма част от старите капитани, 
капитан �аджииванов започва морската си 
кариера от машината, от палубата. За мно-
зина днес това може би звучи обидно, но за 
ония випуски на Морското училище, реши-
ли да свържат завинаги живота си с морето, 
това беше истинско щастие. Плаванията им 
с утвърдените капитани  Георги Дюлгеров, 
Димитър Фурнаджиев, Иван Станчев, Геор-
ги Боев и др. бяха истинска школа. 
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След близо десетилетна морска практи-
ка Димитър �аджииванов прави първият 
си рейс като капитан на построения у нас 
790 тонен м/к “Благой Касабов”, след кое-
то плаванията му продължават на корабите 
“Рила”, “�ристо Смирненски”, “Родопи”.

На 3 юни 1960 г. в гр.Удевала, Швеция, 
той получава 12 690-тонния танкер “Антон 
Иванов”, с който на 15 март следващата го-
дина пръв от българските кораби развява 
родния трибагреник над “Острова на сво-
бодата”, както тогава наричаха Република 
Куба. 

Двадесет години по-късно, като капитан 
на м/к “Гоце Делчев”, отбелязва първото по-
сещение на наш кораб в Перу – пристанище 
Чимботе.

Под негова команда плаваха още албан-
ският кораб “Скендербег”, построен във Ва-
рна и 80 000-тонният кувейтски танкер “Ум 
Матрабах”.

Въпреки натрупания опит от продължи-
телния плавателен стаж и добрата морска 
практика, капитан �аджииванов не прие 
спокойно, без притеснение, заповедта за 
назначаването му за началник /по-късно 
главен директор/ на ДП “БМФ”, връчена от 
тогавашния министър на транспорта Пенчо 
Кубадински. Не го успокояваше и факта, че 
неговият предшественик не беше морско 
лице – това  недвусмислено му подсказва-
ше, че очакванията на моряците и админи-
страцията към него ще бъдат много по-го-
леми.

За негова радост, той завари изключител-
но добър екип от заместници, специалисти 
и колектив. Въпреки това, проблемите, с ко-
ито трябваше да се справи ръководството 
на Параходството, не бяха малко. Труднос-
ти от различен характер изпитваха и екипа-
жите, които с упорит труд, напрегнати вахти 
и необикновен ентусиазъм и оптимизъм за 
бъдещето, експлоатираха и поддържаха ко-
рабите.

Плавателните съдове, които през 50-те 
и началото на 60-те години попълваха фло-
та не бяха профилирани – бяха само дву-
палубни. Превозваха генерални и масови 
товари – в зависимост от потребностите. 
На част от тях, като “Балкан” и “Левски”, тег-
неше клеймото на т.н. частична отмяна на 
ембаргото за продажба на кораби за соци-
алистическите страни от държавите членки 
на НАТО. Това на практика означаваше да 

ни се продават кораби на възраст над 12 го-
дини и скорост под 12 възла, без електрони-
ка. Сам капитан �аджииванов бе свидетел 
как, при получаването на м/к “Балкан”, кабе-
лът на радара бе отсечен направо с брадва 
и самият радар снет от кораба.

Набиращото сили корабоплаване тряб-
ваше да отговаря на темповете на развитие 
на националната икономика и на неспирния 
растеж на външнотърговския ни стокооб-
мен, който през 1970 г. нарастна 16 пъти в 
сравнение с 1950 г. Насочеността му главно 
към СССР, както и разширяващата му се на-
менклатура налагаха да се увеличи ефек-
тивността на корабоплавателната и приста-
нищна дейности. За целта през 1963 г. бе 
подписан договор между Черноморското 
параходство в Одеса и БМФ за съвместна 
товарна линия, която включваше ритмич-
ност в движението на корабите и специални 
кейови места в пристанищата Одеса, Или-
човск, �ерсон, Варна и Бургас  за обработка 
на  линейните плавателни съдове.

Динамиката в развитието на икономика-
та, външнотърговския стокообмен и относи-
телния дял на превозите по море, налагаха  
високи темпове на развитие на морския ни 
търговски флот, в съответствие с направле-
нието и вида на товарите. БМФ трябваше да 
извозва цялото количество нефт, въглища, 
метали, руда, машини и съоръжения. Успо-
редно с вноса, се изнасяха и електрокари, 
електротелфери, произведения на химиче-
ската индустрия и селското стопанство. 

Строителството на нови специализирани 
кораби за внос и износ на сухи масови, гене-
рални и наливни товари беше наложително. 
Специалисти от Управление “Воден транс-
порт”-София, съвместно с БМФ, осъщест-
виха разработката за доставка на серия 10 
000 и 13 000-тонни кораби за сухи масови 
товари и на 25 000-тонни танкери, доставе-
ни отвън,  и на 23 - 25 000-тонни кораби за 
масови товари, построени у нас. 

От 1964 г. до 1968 г. в корабния парк на 
Параходството влязоха десет 10 000-тонни 
и седем 13 500-тонни кораба за масови то-
вари и два 25 000-тонни танкера, построени 
в Япония. През 1970 г. вдигна флаг и първи-
ят от серията 10 000-тонни кораба тип “Ве-
рила”, построени у нас. Увеличи се тонажът 
на специализираните кораби. Възрастова-
та характеристика на търговския флот, без 
този на ВТО “Тексим”, “Булет”, “Родопа”, ста-
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на 8,6 години. С прилагане на валутно-сто-
панската сметка през 1965 г. Параходство-
то премина на пазарни условия на работа. 
Целта на БМФ да обхване напълно товаро-
потоците на външната търговия по море бе 
достигната. През 1967 г. с корабите на БМФ 
бяха превозени 60 % от товарите по вноса 
и износа на страната. С такива успехи Па-
раходство “Български морски флот” отбеля-
за през същата година  75-та годишнина на 
българското търговско корабоплаване.

Навлизането на съвременни кораби с ви-
соки технико-икономически показатели, как-
то и бързото развитие на флота, изискваха 
своевременни решения от ръководството. 
За оперативното решаване на експлоатаци-
онни, стопански, кадрови и битови пробле-
ми, още с назначаването си, капитан �ад-
жииванов създаде капитански съвет, в който 
влизаха най-изявени професионалисти. 

От плаванията и ръководната си дейност 
в БМФ,  той беше прозрял няколко истини: 

- Корабоводенето е важно звено в рабо-
тата на морския флот, на което трябва да 
бъдат подчинени опита и усилията на всич-
ки членове на екипажа за осигуряване на 
безопасността на мореплаването;

- Грешно е да се смята, че корабоводене-
то е само дело на капитана;

- Дълг на капитана е не само да  заповяд-
ва и да “слага всеки на мястото му”, но да 
дава и личен пример;

- Властта е като огъня, затова трябва да 
се дава на трезви и умни хора !

Като капитан и ръководител на БМФ, ка-
питан Димитър �аджииванов се беше ста-
рал винаги да ги спазва, но доколко е ус-
пявал, нека говорят за това тези, които са 
работили с него.

Ето какво споделя к.д.п. Николай Йовчев, 
бивш генерален директор на СО “Воден 
транспорт”-Варна :

“През май 1956г. съдбата ни събра на но-
возакупения стар кораб “Балкан” . Капитан 
беше Георги Боев, а старши пом. капитан 
– Димитър �аджииванов. Плавахме заедно 
близо една година.

От 1963 г. имахме съвместна работа в 
управлението на Параходство “БМФ”, ДСО 
“Корабостроене и корабоплаване” и СО “Во-
ден транспорт” – около 16 години. 

От работата ни в екип се виждаше, че кап. 

�аджииванов е компетентно морско лице  
според добрите традиции на търговското ни 
мореплаване - организиран, изпълнителен, 
с чувство за отговорност. Решителен при 
възникналите проблеми и действащ в духа 
на добрата морска практика. Благ характер, 
човечен. Почитател на класическата музи-
ка и живописта. Като радетел за развитието 
на морската индустрия в България имахме 
ползотворно сътрудничество.”

Емоционално изразява впечатленията 
от първото им плаване и к.д.п. Васил Ран-
гелов:

“Имах привилегията да служа с кап.�ад-
жииванов на м/к “Благой Касабов”. От само-
то начало ме впечатли с това, че е капитан 
от по-новото поколение.  Млад, ерудиран, 
обаятелен, с много добра теоретична под-
готовка, с по-друго отношение към нас – по-
мощник капитаните и екипажа. Сам дисцип-
линиран, той ни учеше на любов и сериозно 
отношение към морската служба. Гласуваше 
ни доверие. Създаваше екстремни ситуации 
и наблюдаваше какъв е подходът ни при из-
пълнението. Например, при преминаването 
на Босфора и Дарданелите, беше направил 
карти в умален мащаб, джобен формат, с 
препоръчителни курсове и ни караше да 
водим кораба самостоятелно - години след 
това беше въведена системата за разделно 
движение на корабите в проливите.

Капитанът проявяваше такт и умение за 
работата с бреговите служби. Ползваше 
няколко чужди езика и ни съветваше и ние 
да ги усвояваме. Прилагаше разумен риск 
в работата. Връщахме се от Марсилия за 
Варна. В Лионския залив ни хвана изключи-
телно лошо време, поради което не може-
хме да влезем в пролива между Сардиния 
и Корсика. Кап. �аджииванов взе неверо-
ятното решение да кара в бухтата на Бони-
фачио без навигационна карта, с оскъдна 
информация от лоцията. Входът на бухтата 
не беше по-широк от 20 метра. Ползваше се 
само от местни рибари. �върлихме котва. 
Годината беше 1958 – време на студената 
война. Очаквахме всякакви изненади. Щом 
се качиха граничните власти, капитанът със 
своя френски обясни причините, поради 
които е поел риска, за да спаси екипажа и 
кораба и разсея всякакви подозрения. За 
наша изненада даже ни разрешиха да слез-
ем на брега, предложиха ни храна и прясна 
риба в изобилие.
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Капитан �аджииванов продължи да слу-
жи и се развива, докато стигна заслужено 
до главен директор на “БМФ”.

С благодарност за ползотворната си съв-
местна работа с кап.�аджииванов говори и 
инж. механикът Георги Апостолов, тогава 
началник на техническия отдел в БМФ:

“Това бяха години на най-бурното разви-
тие на Параходството с активното участие 
на У”ВТ”-София  за попълнението на флота 
с модерни профилирани кораби и за пости-
гане на ефективна експлоатация. Като гла-
вен директор капитан �аджииванов бе на-
граден с ордените на труда “Златен” и “Чер-
вено знаме” за високи успехи в стопанската 
дейност. За работата му в щаба на под. 20 
400 и за активно участие в организиране на 
гражданската отбрана на БМФ получи ме-

дал  “За боева заслуга”.
Сега, от мостика на живота и тихия “за-

лив” на сушата, след 43 години отдадени в 
служба на морето, на въпроса ми, ако от-
ново трябва да избира професия, къде би 
отишъл, отговорът е категоричен – Морско 
училище! Фактът, че младежките му прист-
растия към живописта в ония години не са 
го отклонили при избора на бъдещата про-
фесия, както и признанието на колегите му, 
е потвърждение, че е взел правилното ре-
шение и че ВВМУ е вградило в него ценни 
граждански и човешки качества.

 
Стоянка Савова-Хаджииванова

17.10.2007 г.
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Търговското мореплаване на 
България изпълни 115 години

Под грохота на конницата на Аспарух и свистенето на стрелите и копията на прабългар-
ските воини, съдбата предопредели Земя завинаги и Море завинаги като един свещен завет 
на дедите създаващи държава с морска граница, с прозрение и значение за непреходност 
като национално богатство, така образно определено в Шестодневът на Иоан Екзарх.

Морето като сигурна граница
Морето като международна връзка
Морето като условие за търговия и богатство
Морето като трансмисия носеща познания от далечни земи

Многовековната разбита държавност на България отнема възможностите на нацията да 
ползва естествените предимства да се развива поминъка търговско мореплаване, както 
това се извършва от другите нации в досег с морето и световните океани.

Вьзстановената държавност на България през �IX век и нейният черноморски бряг със 
своите морски родолюбци, проникнати от съзнанието и завета на дедите зa дълг към нова 
стопанска България, през 1892 г.  основаха „Българско търговско параходно дружество” в 
гр. Варна.

В различните периоди на труд в мирни и размирни години, търговското ни мореплава-
не макар и с ограничено развитие до Втората световна война винаги е било най-важният 
момент за независим внос и износ на Външната ни търговия, която е била предпазвана от 
чужд диктат на морски компании за високи навла и всъщност недопускане да се направи 
българския внос-износ неконкурентно способен.

След Втората световна война, Българската морска общественост не допуска да загасне 
обичта към Морето и търговското мореплаване се възражда от нулева база в лицето на 
Параходство Български морски флот - Варна, което и досега е един от съществените еле-
менти за подкрепа на външнотърговския валутен баланс на Държавата.

Основна причина за горното беше интензивното индустриално развитие на страната, 
което предизвика презморски транспорт за внос на суровини и износ на промишлена про-
дукция.

Естествено беше превозите да се обезпечат предимно със собствен търговски флот, 
за да се ограничи значително износът на валута за заплащане на навла за наемането на 
чужди кораби. В същото време свободният корабен тонаж се пласираше на международ-
ния морски фрахтов пазар и се реализираше експорт на Морски транспортни услуги, като 
се постигаше положителен валутен баланс спрямо навлата, които се заплащаха на чужди 
корабособственици, наемани за непокритите от нашия Български морски флот  товари по 
националният морскотърговски експорт и импорт.

Търговските валутно финансови отчети периода 1981 - 1985 г. на фрахтовата дейност 
за превоза на външно търговски стоки по море и БМФ приходи от експорт на  транспорти 
услуги показват, че е платено за нает чужд тонаж 236,539,000 щ.д. и в същото време собст-
вения флот е реализирал от експорт на транспортни услуги на международния фрахтов 
пазар 378,359,000 щ.д. и за страната е реализиран позитивен баланс на плащанията за 
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навла от 141,820,000 щ.д. Брутните валутни приходи на собствения флот за същия период 
са 907,667,000 щ.д.

Намаляването на родните външно търговски обороти по море в преходното време на 90-
те години, нaшето търговско мореплаване успешно заменяше с повече работа на световния 
фрахтов пазар на основа на дълготрайно завоювано доверие за предпочитан превозвач от 
световно реномирани фрахтови оператори.

Справедливо е да се отбележи, че търговският флот дава добри резултати, съчетани с 
цялостната Морска индустрия на страната, където флота е съставка и Държавата, и всички 
поколения морски лица, особено след Втората световна война вложиха капитали и труд за 
постигане на значително развитие и резултати, които не е нужно да се осветляват с думи, а 
преди всичко с цифри, които отчетите дават:

Флот 1939 1944 1989
вт. ч.   
Море 30178 – 9 бр. 0 1821737 – 109 бр.
Река 1600 – 4 бр. 1600 – 4 бр. 169961 – 127 бр.
Буксири / / 26 бр.
Общ превоз   
Тонове 307 855 / 27560000
Пристанища   
Кор. места 24 24 106
В.т.ч.   
Море 14 14 61
Река 10 10 45

Общо обработени 
товари - тонове 737470 / 23725000

Кораборемонт
обща продукция  200000 / 3000000
в лева     

Основни фондове 
общо за ВТ 105000000 30000000 1758945000
корабостроене   
 От Освобождението От 1945 до 1990 г.
 до 1944 г.
Произведени съдове бр. 86 1450
Обща товароподемност 15500 5 000 000
Кораб с максимална  370 100 000
товароподемност
Пазарна реализация на построения тонаж за периода 1971 – 1985 г. 
за 15 години 
Износ за страните членки на СИВ - 1516000
Износ за западни страни - 1044000
За националния търговски флот - 911000
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Споделените факти сами по себе си говорят, че Държавата и морските лица, предимно 
възпитаници на ВВМУ, са били добри стопани в изграждането на едни непреходни произ-
воствени мощности, с които са установили благоприятни условия за реализация на нацио-
налния доход по каналите на експорта и импорта на националната икономика, създавайки 
и важни условия за конкурентноспособност.

Преходът на нашата страна към пазарна икономика несъмнено дава отражение вър-
ху мотивацията за развитието на търговското ни Мореплаване, но не като отрицание на 
смисълa и ползата, а като търсене на една нова формула към следващо развитие на този 
непреходен поминък, който е благословен от географското положение на България да има 
Морска граница.

Всичко по-горе казано, в най виш смисъл се развива и прилага от всички морски дър-
жави, където мащабни транснационални капитали участват в търговското мореплаване за 
извличане на все повече валутна изгода от глобализиращата се световна търговия.             

Търговското ни мореплаване е непреходно национално богатство. България трябва да 
продължи да го развива като използва наличните национални и международни предпостав-
ки, които са налице:

1. Добре развити национални елементи на морската индустрия като търговско море-
плаване, пристанища, кораборемонт, корабостроене, морско образование, морска наука, 
морска класификационна регистрова дейност, морска администрация, аварийно-спасител-
на дейност, опазване и почистване на черноморските води и пълноправно членство в Све-
товната морска организация като учредители от самото й създаване като специализиран 
орган на ООН.

2. Наличен потенциал от висококвалифициран менажерски състав за пазарно търговско 
управление на брега и командни кадри от навигатори и механици, за техническа екплоата-
ция на търговските кораби, с неограничени и утвърдени възможности за възпроизводство 
във ВВМУ в гр. Варна, вече със 126 години опит в морското образователно дело със све-
товно признание.

3. Собствена международна разгъната мрежа от фирми и представителства в най-ак-
тивните световни фрахтови пазарни центрове с висок косвен и пряк ефект в търговската 
експлоатация на корабите и безспорни маркетингови възможности.

4. Перспективно развитие на световните търговски морски обороти и кореспондиращия 
им световен морски транспортен пазар, особено при ликвидираните дискриминации от вре-
мето на студената война и засиленото въздействие на закона за търсенето и предлагане-
то.

5. В ход обновление на световния търговски флот, предизвикано от чувствителното му 
застаряване, от нови технически изисквания за сигурност и опазване на природната среда, 
а така също и ИМО конвенции.

6. Предвиждания на световни научни институти по търговско мореплаване и чартиране, 
че ще влязат в оборот над 300 милиарда долара капитали за поръчки на нови кораби, което 
ще означава, че световната корабостроителна индустрия ще бъде значително натоварена 
и ще диктува цените на корабите при засилено търсене от страна на корабособствениците. 
Посоченото обстоятелство ще утежнява инвестиционно-закъснелите корабособственици в 
поръчки за нови кораби.

7. Възможности за избор на подходи в капиталовото инвестиране, доказани в световното 
търговско мореплаване като предпочитани за поминъка:

-  Национален капитал и строеж на кораби в национална корабостроителница с възмож-
но най-висок ефект за националния доход до 135 % последица от преваряване труда на 
собствените корабостроители чрез труда на собствените моряци.

-  Чужд капитал и строеж на кораби в национална корабостроителница с добър ефект за 
националния: доход до 115 % последица от преваряване на труда на собствените корабо-
строители чрез труда на собствените моряци в рамките на чуждия капитал.

-  Чужд капитал и строеж на кораби в чужда корабостроителница с полезен ефект за 
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националния доход до 95 % чрез труда на собствените моряци в рамките на чуждата кора-
бостроителница и чуждия капитал.

След възвръщане на кредитния капитал за инвестиране независимо по кой подход, ви-
наги да се съблюдава схемата строеж-експлоатация-продажба на кораба като “втора ръка”, 
за да се реализира остатъчната му стойност и същата да се ползва за следващо инвести-
ране за работа винаги с нови кораби, даващи най-висока норма на печалба.

8. Безспорен валутен ефект и печалба, доказани от дълъг предходен период независимо 
от конюнктурните колебания на международния фрахтов пазар. Нямало е случай на нама-
ляване на валутната ефективност под равнището на обичайните отрасли и подотрасли от 
икономиката на страната в предходни периоди, а и понастоящем.

9. Лимитиран рисков фактор поради това, че корабите са движимо бързо ликвидно ва-
лутно имущество и че се самогарантират пред банките финансиращи инвестиции за дос-
тавка на кораби на база ипотека.

10. Разработена и приложена схема за инвестиране на условия наем-покупка като нало-
жил се предпочитан превозвач от много морски транспортни оператори, обслужващи глав-
ни световни морски товаропотоци на сухи и течни товари и контейнери.

11. Създадени национални обществени органи в лицето на Морска камара - Варна и 
Морска асоциация – Бургас, чиито усилия действат към всички нива на държавното упра-
вление, зa да могат същите да определят директни и индиректни условия за благоприятно 
развитие на морския поминък тьрговско мореплаване така както всяка морска държава се 
грижи за това развитие чрез:

- Данъчна политика
- Кредитно финансова и гаранционна политика
-  Отношение труд и капитал
-  Създаване на надведомствени комисии или съвети за координиране общите интереси 

в морската индустрия. с банковия и капиталов сектори на другите отрасли на пазарната 
икономика на държавата.

Ще бъде непростимо да се пропуснат благоприятните предпоставки и бъдещи обстоя-
телства като мотивация за следващо развитие на поминъка търговско мореплаване.

Изминалите 115 години не са оставили никакво съмнение по аксиомата за изгодата от 
инвестиране в Морския бизнес и още повече в обстановката на съвременната глобализи-
раща се световна търговия.

В името поминъка, деловата и държавна общественост трябва да не допускат отстъпле-
ние от постигнатите полезни резултати в развитието на търговското мореплаване и поддър-
жат истински курс по чисти води, далеч от подводни рифове и да продължи ефективното 
развитие и изгода от непреходното национално богатство, поминъка търговско мореплава-
не.

К.д.п. Н. Йовчев
48-ми Вапцаровски випуск
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
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Николай Йовчев Илиев

Николай Йовчев 
постъпва във ВВМУ 
през 1949 год. За-
вършва през 1953 
год. с отличен ус-
пех специалността 
„Корабоводител” в 
класно отделение 
802 от известния 
випуск „Вапцаров-
ски”, получил име-
то си от майката на 
патрона на Морско 

училище – Баба Елена Вапцарова. От този 
випуск за първи път след войната са пре-
доставени за нуждите на гражданския флот 
20 навигатори и 20 механици, в което чис-
ло той получава пагони на о.з. лейтенант и 
започва работа в Параходство „Български 
морски флот”.

До края на 1954 година Йовчев е стажант 
капитан по търговските кораби. От 1955 до 
1960 год. е помощник капитан съответно 
трети, втори и старши помощник, като взе-
ма последователно правоспособност щур-
ман далечно плаване и капитан далечно 
плаване. През този период плава с извест-
ните български капитани - Георги Дюлгеров, 
Любомир Генов, Георги Боев, Иван Анто-
нов, Иван Станчев, Димитър Цанев, Георги 
Кулински, Веселин Георгиев (Фоса). В някои 
от тези години, като помощник капитан на 
разположение, работи в оперативния и тър-
говски отдели на параходството. От 1960 до 
1961 год. е капитан на корабите от БМФ м/к 
„Б. Касабов” и м/к „Камчия”.

През 1961 год. е назначен за Заместник 
началник по експлоатация на Параходство-
то. Като такъв, той има съществен принос 
в активизирането на търговско експлоата-
ционната дейност, разработката на опера-
тивна схема за корабен пазарен финансов 
план и изборът на ефективно валутно ре-

шение. Участва активно в разработките за 
валутна сметка и ефективността на БМФ за 
икономиката на страната. През 1963/64 год. 
е един от организаторите на първия около-
светски рейс на българския кораб м/к „Г. Ра-
ковски”, воден от к.д.п. Иван Станчев и гл. 
мех. Анани Нанков, а по-късно и на втория 
околосветски рейс на същия кораб. С негово 
участие е разработен, а след това е реали-
зиран, плана за доставка на 10 въглевоза, 7 
рудовоза и 2 танкера от Япония.

Четири години по-късно, през 1965 год., 
кап. Йовчев назначен за Директор на Дирек-
ция Корабоплаване в ДСО „Корабостроене 
и Корабоплаване”, София. Под негово ръ-
ководство се разработва и осъществява ин-
вестиционната политика за доставка на нови 
кораби на съвременно техническо равнище 
и прекратяване доставките на стари кораби 
и последиците от тяхната неефективна екс-
плоатация. За пряко участие на междуна-
родния фрахтов пазар с прякото му участие 
през 1966 год. се създава фирмата „Balkan 
& Black Sea Shipping” в Лондон. През този 
период, характерен с бурното увеличаване 
тонажа на БМФ, той е загрижен за качест-
вената подготовка на офицерския състав в 
гражданския флот. С тази цел съдейства за 
отпечатване на различна професионална 
литература, като „Морско търговско право” 
от проф. Янко Сираков. Все през този пери-
од съдейства за издаване на книгата „Под 
роден флаг”. Две години по-късно, през 
1967 год. е преназначен на задгранична 
работа като представител на ДСО „Корабо-
строене и Корабоплаване” в Полша поради 
отказ за съвместна работа с назначеното по 
командно административен ред ръковод-
ство на ДСО „Корабостроене и Корабопла-
ване”. През 1968 год. е назначен за Начал-
ник „Държавна инспекция корабоплаване” 
към Министерство на Транспорта. На тази 
си длъжност ръководи издаването на нов 

Кап. Йовчев на работното 
си място в СО „ВТ”, Варна
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„Правилник за компетентност на Морските 
лица”, който е насочен към изискванията на 
търговския флот и цели ограничаване на 
изпитите, аналогични на положените във 
ВВМУ; „Правилник за дейността на ДИК”; 
участва в работния екип за разработка на 
„Кодекс на Търговското Мореплаване”.

През 1969 год. кап. Йовчев е назначен за 
Генерален директор СО „Воден Транспорт”, 
Варна, с което е издигнат на качествено по-
високо ниво. В тази позиция организатор-
ските му способности се реализират в мак-
симална степен. През следващите 20 годи-
ни, в които той е на този пост, гражданското 
корабоплаване и пристанищата израстват 
в максимално възможната степен за ико-
номическите възможности на страната ни. 
Под негово ръководство се организира и 
изгражда: функционирането на СО „Воден 
Транспорт” в пряката морска и речна индус-
трия на страната с изграждането на екип от 
професионалисти, предимно възпитаници 
на Морското Училище, предани на разви-
тието на Морското стопанство на България; 
инвестиционна схема „строеж-експлоата-
ция-продажба” с висок национален валутен 
ефект от предимството на налично нацио-
нално корабостроене; изграждане на нови 
пристанищни мощности - Варна-запад, Бур-
гас-запад, Русе-изток и Лом, а също и раз-
ширяване и модернизиране на старите,  съ-
оръжаването им с високо производителни 
претоварни съоръжения за бърза обработ-
ка на корабите и привлекателност на докер-
ския труд; разширение на Кораборемонтния 
завод във Варна с нови кейови места, пла-
ващи докове и нови технически цехове, обо-
рудвани със съвременна техника, позволя-
ваща най-отговорни и срочни ремонти. През 
1978 год. са доставени от Норвегия и влизат 
в експлоатация 2 фериботни кораба „Геро-
ите на Севастопол” и „Героите на Одеса”, 
които заедно с двата съветски фериботи 
работят на линията Варна-Иличевск. През 
този период се подписват важни двустранни 
и многостранни спогодби за морско и речно 
корабоплаване; активизира се международ-
ната дейност на България в Международна-
та морска организация ИМО, Дунавската 
комисия, Международната асоциация на 
корабопритежателите ИНСА, по въпросите 
на гражданското корабоплаване и корабо-
строене в Съвета за икономическа взаимо-
помощ на социалистическите страни СИВ. 
През 1979 год., годината на създаването на 

Глобалната система за международна спът-
никова връзка ИНМАРСАТ, България с ак-
тивното участие на кап. Йовчев става неин 
пълноправен член и на корабите от БМФ 
започва монтирането на корабни апаратури 
за спътникова връзка. Изгражда се мрежа 
от задгранични корабни агенции на основа 
на лондонската фирма „Balkan & Black Sea 
Shipping”  в �амбург, Анверс, Пирея, Солун, 
Сингапур с пряк и висок косвен ефект за 
БМФ. С нейно участие се доставят два нови 
75 хил.т танкери от Япония, а чрез фирмата 
в Анверс - 3 нови модерни речни тласкача и 
2 модерни речни пасажерски кораби за Бал-
кантурист. Той участва най-активно в прие-
мането на дългосрочна стратегия за разви-
тието на Морската политика на България 
за подкрепа на валутно платежния баланс 
на страната чрез експорт на транспортни 
услуги на международния фрахтов пазар и 
увеличаване на транзитните товарни пото-
ци през морските и речни пристанища. През 
целия този период СО „Воден транспорт” 
успешно изпълнява държавните петилетни 
финансови планове. Едновременно с това 
е постигната висока мобилизационна готов-
ност в съответствие със световната практи-
ка на търговския флот като „Четвърти род 
военна сила” при пълна координация с ко-
мандването на ВМС и участие в доставките 
на специфично плаващо имущество.

Кап. Йовчев участва в ликвидацията на 
много аварии и щети по реда на застрахов-
ките и клубните покрития с цел отстранява-
не на негативният им ефект върху производ-
ството. С негово участие се създава „Асоци-
ация по Морско международно право” и се 
създават възможно най-добри условия за 
нейната работа. Като генерален директор 
той активно съдейства инвестиционно за 
подготовката на навигатори и механици във 
ВВМУ чрез доставка на учебни кораби от 
Полша - 4.5 хил. т. учебно-производствен м/
к „Н. Вапцаров” и баркентината „Калиакра”, 
доставки на модерни тренажори и корабна 
техника. Пак през този период се изгражда 
„Българския Морски Квалификационен Цен-
тър” БМКЦ - ведомствения учебен център 
на БМФ и морската учебна школа. И на тази 
си длъжност той продължава да подпомага 
издаването на полезна морска литература 
като „Коносамент” от проф. Горанов, „Мор-
ска практика” от о.з. кап. 2 ранг Кукенски; 
създаването на списанието „Морски свят”; 
отпечатана е кратка нотация за изгодата на 
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корабособственика на основа на задгранич-
ните си разходи да създава собствени аген-
ции.

Кап. Йовчев развива и широка обществе-
на дейност във всички области, свързани с 
морето. Той подпомогна участието на кап. Г. 
Георгиев в „ОСТАР-76” и последвалото му 
околосветското плаване с яхтата „Кор Каро-
ли”, а също и други плавания на яхтсмените 
Н. Джамбазов, сем. Папазови, д-р В. Куртев 
и други. Участва в създаването на Морския 
спортен клуб „Бриз”; асистира ежегодно на 
морската регата по уиндсърфинг. Като Гене-
рален директор на СО „Воден транспорт” с 
договори за творческо съдействие на сред-
ствата за масова информация има активна 
дейност за представяне изгодата от разви-
тието на Морската индустрия на България 
и живота на моряците и докерите. „Седми-
цата на морето” и конкурса „Маринистика” 
за всички изкуства се провеждат с негово 
активно участие. Той е пряк участник в по-
ставянето на 5 мемориални произведения 
на изкуството за отразяване паметта на па-
трона на ВВМУ - поета Никола Вапцаров.

На този длъжност го заварват промените 
в държавното устройство на България през 
1989-90 години, когато СО „Воден транс-
порт” се преобразува във фирмите „БМФ” 
ЕАД и „БРП” ЕАД, като кап. Йовчев е назна-
чен за И.Д. директор на фирма „БМФ” ЕАД, 
регистрира я в съда и провежда първото съ-
брание на пълномощниците на предприяти-
ята за избор на ръководство на фирмата. 
Избран е за Председател на Управителния 
съвет и преминава на работа в Министер-
ството на Транспорта като Директор по раз-
витието на Водния Транспорт до април 1991 
год. След това преминава на представител-
на работа чрез Външно Търговската Пала-
та в офис на външна международна транс-
портна компания, където работи и до сега.

Кап. Йовчев за своята дълголетна пол-
зотворна работа е награден с Държавни 
ордени и медали и носител на званията „За-
служил деятел на Транспорта” и „Заслужил 
деятел на Спорта”.

Кап. 1р. о.р. Румен Точев
випуск 1961-66 г.
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Борис �алачев е приет във ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров” през 1963 год. по специалността 
„инженер корабоводител” за гражданския 
флот. Това е първия випуск, който още при 
приемането му във ВВМУ курсантите са 
разпределени за нуждите на ВМФ или граж-
данския флот. �алачев завършва ВВМУ с 
випуск „Воеводски” през 1968 год. с отличен 
успех като първенец на специалността.

Веднага след завършването си �алачев 
постъпва в Параходство „Български морски 
флот” - Варна като помощник капитан. Пла-
ва на различни кораби, като върви нагоре 
по капитанската стълбичка. Но това не го 
задоволява и още през втората година за-
почва да учи задочно във Висшия Икономи-
чески Институт - София, по специалността 
„Икономика на външната търговия”.

Дипломира се през 1975 год., а през 1973 
година започва работа като главен специ-
алист по международно сътрудничество в 
Министерството на транспорта. Тази му ра-
бота не го откъсва далеч от пробле-
мите за превоз на товари с кораби 
и през 1979 год. преминава в Меж-
дународно стопанско корабоплава-
телно предприятие „Интерлихтер”, 
Будапеща, Унгария първо като фра-
хтовател, а след 2 години и като 
началник на отдел „Контейнерни 
превози”. Пет години по-късно, през 
1984 год., се завръща в България 
и започва работа в „Задгранични 
фирми” на ДСО „Воден транспорт” 
като специалист. Една година по-
късно се връща в Министерството 
на транспорта, където работи отно-
во като главен специалист по меж-
дународно сътрудничество. Удосто-
ен е със званието “Капитан далечно 
плаване”.

През 1986 год. започва следващият етап 
в развитието на �алачев: той става Дирек-
тор по комбинирани превози в „Деспред”. 
Малко по-късно е избран за председател на 
сдружение за външно-търговско обслужва-
не “Трансимпекс” и като такъв е назначен за 
зам. главен директор на ВТО “Трансимпекс”. 
След около година печели конкурса за Гла-
вен директор на ВТО “Трансимпекс”

На този длъжност го заварват промените 
в държавното устройство на България през 
1989-90 години, когато ВТО „Трансимпекс” 
се преобразува в „Трансимпекс” ЕАД, а �а-
лачев остава негов Генерален директор до 
1998 год.  През август 1998 год. е отстранен 
от “Трансимпекс” със заповед на Министър 
Вилхелм Краус. През същата тази година 
той основава частната фирма „Трансексим 
М” ООД, на която е Управител и до сега. 
Фирмата се занимава главно с менингова 
дейност за чуждестранните пътнически ко-
раби. Агент е на KOTC – Кувейт и CF Sharp 

Борис Емилов Халачев

Кап. Борис �алачев на работното си място
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–  Сингапур. През този период дейността на 
кап. �алачев намира признание, като през 
1995 год. става член на член на Борда на 
Българска Търговско - Промишлена Пала-
та, София. В международни води това при-
знание идва малко по-рано - през 1990 год. 
е избран за член на  Борда на „Международ-
ната асоциация на корабните снабдители” 
(ИССА), Лондон, Англия; в последствие е 
избран за изпълнителен вицепрезидент на 
ИССА, а през 97 год. става индивидуален 
член на „Международната бункерна асоци-
ация” (ИБИА), Лондон, Англия. В тези две 
асоциации �алачев остава до 99 год. През 
1997 год. е избран за член  на „Клуб 100” на 
ЮДВ - Англия, а през следващата 98 год. е 
избран за член и на „Кой кой е в бизнеса”, 
САЩ и участник в Икономическия бизнес-
форум в Залцбург, Австрия. 

Цялата му тази дейност логично през 
2000 год. го довежда до член - учредител 
на Българска Морска Асоциация за Разви-
тие, Варна. А през 2001 год., годината на 
честването на 120 годишната на Флотската 
Алма Матер, се създава в София секция на 
„Асоциацията на възпитаниците на Морско 
училище” на която кап. �алачев става пред-
седател. Още от началото на дейността си 
в АВМУ кап. �алачев се утвърди като лидер 
на софийските моряци. С дейността си през 
2000 - 2002 година той подпомогна запаз-
ване статута на Морско училище. Участва 
активно в организирането и провеждането 

на 95-та годишнина от рождението на поета 
Н. Вапцаров под патронажа на Президента-
на Р. България - Георги Първанов, и в тър-
жественото честване в София и Варна на 
125-та годишнина от създаването на ВВМУ 
– Н. Вапцаров.

�алачев още от курсантските си години 
е известен като активен спортист - волей-
болист. Републикански шампион за юноши 
с “Ботев” – Пловдив от 1963 год. премина-
ва във ФСФД “Черно море” – Варна. Участ-
ва в спартакиади на военните училища и е 
спомагал за победите на отбора на ВВМУ и 
флота. От 1980 до 1984 год. играе в пред-
ставителния отбор по волейбол на “Волан” 
– Будапеща. След прекратяване на актив-
ната си състезателна дейност, неговите 
връзки със спорта не се прекъсват. От 1989 
до 1995 год. е член на Бюрото, а по-късно и 
председател на „Българската федерация по 
волейбол”; има сертификат на съдия „Меж-
дународна категория” по волейбол. От 1990 
до 1993 год. е член на „Административния 
съвет” на Световната федерация по волей-
бол в Лозана, Швейцария. 

През 2003 год. е избран от правителство-
то на Република Естония за Почетен консул 
на Р. Естония в България.

кап. 1р. о.р. Румен Тотев
випуск 1961-66 год.
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Вицеадмирал Димитър Павлов
 на 70 години

На 07.09.2007 г. адмирал Павлов навър-
ши 70 години. Неговата професионална ка-
риера е отбелязана от преминаването му 

през всички командни длъжности на ВМС. 
Завършил Нахимовското училище в гр. Ва-
рна, а по-късно, през 1959 г. и ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров”. През 1965 г. става командир на 
кораб, а през 1990 г. – Командващ ВМС. 
Главен инспектор на ВМС в инспектората 
на МО през 1992 г. През 1993 г. преминава 
в пенсия, а през 1994 г. става заместник-ми-
нистър на отбраната. От 1995 до 1997 
г. е министър на отбраната. Вицеа-
дмирал Павлов е единственият флот-
ски офицер заемал тази длъжност.

На 06.09.2007 г. в сградата на общи-
на Варна се състоя мило тържество, 
на което в тържествена обстановка 
кметът на гр. Варна г-н Кирил Йорда-
нов връчи на адмирал Павлов почет-
ният знак на Варна. На тържеството 
присъстваха началникът на инспекто-
рата на Министерството на отбраната 
вицеадмирал Петър Панчев Петров, 
Командващият ВМС вицеадмирал 
Минко Кавалджиев, председателят на 

Общинският съвет г-н Борислав Гуцанов, 
членове на Общинския съвет, кметовете на 
Варна по райони, семейството на адмирал 

Павлов, съвипускници, бивши бойни 
другари и приятели. Специално за да 
почете церемонията и юбилея бе прис-
тигнал адмирал Владимир Гришанов 
– бивш командир на 30-та дивизия на 
Черноморския флот, Командващ на  
Балтийския флот, завършил военната 
си кариера като първи заместник-на-
чалник на Генералния щаб на Руската 
армия, впоследствие вицегубернатор 
на Санкт Петербург и заместник кмет 
на гр. Санкт Петербург. 

Вечерта на 06.09.2007 г. бе посрещ-
ната в другарска среща с български 
офицери, участвали в обединените 

ескадри със Съветския флот в Средиземно 
море. На всички тези ескадри – 10 на брой 
адмирал Павлов е присъствал, като е зае-
мал длъжности от командир на българската 
група, до командир на обединената еска-
дра. На седем от ескадрите командир е бил 
адмирал Гришанов. Участниците в срещата 
обмениха спомени за различни случки.
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 По случай юбилея на адмирал Павлов, 
участниците в срещата му връчиха за спо-
мен пръстена на възпитаниците на ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров”.

Официалното честване на 70-годишния 
юбилей на адмирал Павлов се състоя на 
07.09.2007 г. във ФКЦ - Варна. Присъстваха 
министри, заместник министри, представи-
тели на Президенството, Министерския съ-
вет, Министерството на отбраната, Комадн-
ващият на ВМС, Варненски и Великопре-
славски митрополит Кирил, кметовете 
на варненските райони, адмирали и 
генерали, бивши командващи флота 
и началници на ВВМУ „Н. Й. Вапца-
ров”, ръководители на предприятия, 
съвипускници и приятели. Честване-
то бе открито от юбилярът, след ко-
ето той бе почетен с приветствия и 
подаръци  от Президента на Р Бъл-
гария, Председателя на Народното 
събрание, Министър-председателя, 
Началника на ГЩ на БА, Министъра 
на вътрешните работи, Командващия 
ВМС, Началника на ВВМУ, от негови-
те съвипускници. Адмирал Гришанов 

връчи приветствие и подаръци от Минис-
търа на отбраната на  Русия, Началника на 
ГЩ на Руската армия и Командващия флота 
на Русия. 

В приветствията се изказваше бла-
годарност за приноса на вицеадми-
рал Павлов за евроатлантическата 
интеграция на България, Българските 
военноморски сили и Българската ар-
мия. Неговият принос за разработване 
на закона за отбраната и въоръжени-
те сили, концепцията за национална 
сигурност. Отчетен бе приносът на 
рожденика за сближаване и сътрудни-
чество на Въоръжените сили на Бъл-
гария с армиите на САЩ, Русия, Китай 
и Балканските страни. 

Изтъкнато беше, че освен като 
ръководител и началник, адмирал 

Павлов се отличава и със своите човещина 
и колегиалност. Командващият на ВМС 
припомни на присъстващите, че всяко 
съвещание, указание и работен ден 
завършват с любимата фраза на адмирал 
Павлов - „Добро !”.
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 ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Пристанище Бургас е основано с Реше-
ние за неговото построяване, прието с Указ 
№7 от 20 декември 1894г. на Княз Ферди-
нанд І. Тържествено е открито в негово при-
съствие на 18 май 1903 г. и отворено за тър-
говско корабоплаване. Малко преди това – 
през 1899 г. е запален белият бургаски фар 
– първият български пристанищен фар.

Портът извършва дейността си на три 
вътрешно-административно обособени тер-
минала, една складова база и един сезонен 
пътнически терминал в гр. Несебър. Разпо-
лага с 28 корабни места с обща дължина 
3905 м и максимално допустимо газене 11,5 
м. 

Съществуващите дълбочини на корабни-
те места и подходите към тях позволяват да 
бъдат обработвани кораби с дедуейт до 65 
000 тона.

„Пристанище Бургас” ЕАД е пред нов ка-
чествен скок в своето развитие. Предстои 
реализацията на генералния план за раз-
витие до 2015 г. Това е една амбициозна и 
реалистична програма. Нейната цел е да се 
посрещнат предизвикателствата на новия 
век с един модерно оборудван порт, в който 
са реализирани най-новите тенденции при 
обслужването на товарите.

Проектът предвижда да се изградят че-
тири нови терминала:

Терминал 1 с източен вълнолом - за ге-
нерални и течни товари. Той ще разполага с 
4 корабни места с обща дължина 750 м. Го-
дишният му капацитет ще бъде 1 млн. тона 

горива, химикали и генерални 
товари.

Терминал 2 - за насипни 
товари. Предназначен е за 
кораби с дедуейт до 120 000 
тона, максимална дължина до 
270 м и максимално газене до 
15,5 м. Терминалът ще разпо-
лага общо с 6 корабни места с 
обща дължина 1 580 м. След 
окончателното му изграждане 
годишният му капацитет ще 
бъде около 6 млн. тона камен-
ни въглища, руда и генерални 
товари.

Терминал 3 - Ро Ро и фери-
ботен терминал. Общата дъл-
жина на корабните места ще 
бъде 380 метра. След окон-
чателното му завършване го-
дишният капацитет на терми-

нала ще е 1 300 000 тона.
Терминал 4 - контейнерен терминал. Ще 

разполага с две корабни места с обща дъл-
жина 450 метра. Максималният му годишен 
капацитет ще бъде 300 000 TEU.
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Реализацията на генералния план започ-
на с изграждането на източния вълнолом и 
Терминал 2А за насипни товари. Това стана 
възможно благодарение на усилията на ръ-
ководството на “Пристанище Бургас” ЕАД и 
подкрепата на правителството на Републи-
ка България. На 29 юни 1998г. бе сключен 
договор с Японската банка за международ-
но сътрудничество /JBIC/, с който се отпус-
на кредит за проекта при много изгодни за 
българската държава условия в размер на 

14 312 000 000 йени. 
Работата по проекта за развитие на 

“Пристанище Бургас” ЕАД стартира офици-
ално на 10 август 1999 г. Строителството на 
обекта започна през м. юни 2001 г.

Изграждането и оборудването с техника 
на новия Терминал 2А приключи и товарните 
операции започнаха на 16 ноември 2005 г.
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 От 16.09. до 21.09.2007 г. в 
гр. Одеса, Р. Украйна се прове-
де Осмата Генерална Асамблея 
на Международната асоциа-
ция на морските университети 
(МАМУ), в работата, на която 
взe участие капитан І ранг доц. 
доктор Боян Кирилов Медни-
каров, Заместник началник на 
ВВМУ “Никола Йонков Вапца-
ров” по учебната и научната 
част.

Домакин на Асамблеята 
беше Националната морска 
академия на Украйна, чиито 
ректор проф. Михайло Миюсов 
председателстваше нейната 
работа. В работата на Асамбле-
ята взеха участие 144 представители на 43 
висши морски учебни заведения, като бяха 
изнесени над 40 доклада и научни съоб-
щения за дейността на работните групи на 
МАМУ.

Тазгодишният форум на МАМУ премина 
под мотото “Световно морско съвършен-
ство” (World Maritime Excellence). В рамките 
на неговата работа бяха разисквани след-
ните въпроси:

- Нови тенденции в дейността на мор-
ските университети за удовлетворяване на 
потребностите на световния пазар от мор-
ски кадри в условията на глобализираща се 
икономика;

- Морската сигурност и безопасност и 
предизвикателствата, които те поставят 
пред морското образование и обучение;

- Проблеми на лидерската подготовка на 
бъдещите морски офицери;

- Дистанционно обучение и тестуване на 
морските офицери и др.

На 16.09.2007 г. се проведе Втората еже-

годна среща на ректорите на морските уни-
верситети, в хода, на която бяха обсъдени 
актуални проблеми на МАМУ, а също така 
бе приета т. нар. Одеска декларация, която 
обобщава актуалната политика на МАМУ за 
предстоящия двегодишен период.

В рамките на втория ден на конферен-
цията капитан І ранг Медникаров изнесe 
доклад на тема „Нови перспективи за из-
дигане на учебни и научноизследовател-
ски инициативи по проблемите на морска-
та сигурност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” 
(New Perspectives for Enhancing Educational 
and Research Activities on Maritime Security 
Problems at N.Y.Vaptsarov Naval Academy), 
който бе посрещнат с особен интерес както 
от представителите на академичните сре-
ди (най-вече от Морската академия в Сан 
Франциско, САЩ), така и от г-н Франк Мън-
го, представител на британска асоциация 
на морския бизнес.

Паралелно с основната работа на Асам-
блеята беше организирана и програма за 
студенти от университетите-членки, които 
присъстваха на форума.

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров “ 
на Осмата генерална асамблея 

на МАМУ
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На Асамблеята бяха връчени документи-
те за присъединяване към Асоциацията на 
приетите през последната година три нови 
университета, беше приет отчета за рабо-
тата през изтеклия период и беше избрано 
ново управително тяло.

В заключителния ден от работата беше 
обявено, че следващата Девета Генерална 
асамблея ще бъде проведена в Морската 
академия в Сан Франциско, САЩ в периода 
19-22 октомври 2008 г.

В рамките на форума бяха проведени ре-
дица срещи с представителите на другите 
морски университети и ръководството на 
МАМУ. По предложение на проф. Михайло 

Миюсов, ректор на Националната морска 
академия на Украйна, бе подготвен проект 
на Меморандум за съвместни действия 
между Националната морска академия на 
Украйна, Морския университет в Констанца 
и ВВМУ за съвместно участие в проект, фи-
нансиран по програмата «Темпус» за син-
хронизиране на съдържанието на учебните 
програми за получаване на образователна 
и квалификационна степен «бакалавър» по 
морските специалности.

Участието в Асамблеята от страна на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” може да бъде оце-
нено като много успешно и полезно. То по-
могна да се поддържат вече изградените от-
ношения, както и да се създадат нови ценни 
контакти с представителите на другите мор-
ски висши училища. Изнесеният доклад 
също беше посрещнат с подчертан интерес 
и провокира дискусия сред делегатите. Като 
цяло участието помогна да се издигне още 
повече престижа на ВВМУ сред междуна-
родната морска общественост, както и да се 
сверят часовниците ни с онова, което пра-
вят останалите морски нации в областта на 
морското образование и обучение.

Кап. І ранг Боян Медникаров
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Независимо от трудностите, които среща-
ме в нашата работа, ние спазваме добрата 
традиция в началото на всяка учебна годи-
на да откриваме нова учебно-материална 
база. Тази година правим това благодаре-
ние на добрата воля, професионалния опит 
и усилията на двама възпитаници на наша-
та морска Алма матер - капитаните далечно 
плаване Веселин Генов и Милен Маринов. 
С тяхна помощ обновихме нашия корабен 
комуникационен комплекс с най-новата вер-
сия на програмното осигуряване на GMDSS 
симулатора - TGS 4100 V 6.1. Инсталацията, 
която приключи преди месец, е трета поред 
в света, но тя е най-добрата, тъй като пър-
вите две са с по-ограничени възможности. 
Нашият софтуер позволява директна връз-
ка с тренажора NT Pro Версия 4000 и работа 
в многозадачен режим, което е една реална 
стъпка към реализиране на проекта “Вир-
туален кораб”. Софтуерът включва модел 
на спътникова комуникационна апаратура 
от последно поколение - Inmarsat F77, коя-
то позволява работа в режим “Телефония” 

с високо качество и директна връзка към 
глобалната компютърна мрежа за обмен 
на електронна поща. Включен е и модел на 
корабна система за сигурност Ship Security 
Alert System, новост е и радиопеленгаторът 
за честотите за бедствие, спешност и безо-
пасност. С тези добавки симулаторът може 
успешно да се използва както за обучение 
на корабни радиооператори, така и на опе-
ратори на брегови станции и за обучение и 
тренировки по търсене и спасяване. Обно-
вени са и някои от съществуващите модели 
апаратури - УKB радиостанция, приемник 
Navtex и GPS приемник. Всичко това прави 
нашия симулатор уникален и напълно отго-
варящ на изискванията на Международната 
морска организация IMO и на европейската 
агенция по безопасност на море EMSA. С 
негова помощ ние ще продължим да про-
веждаме обучението на нашите курсанти и 
студенти на световно ниво. Да ни е честита 
новата придобивка !

Доц. д-р инж. Чавдар Александров

Обновен корабен комуникационен 
комплекс във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
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Информация за построяване на 
паметници в района на военноморска 

база Бургас 

На 11  май 2002 год. във военноморска 
база Бургас  бе осветена и тържествено от-
крита черквата “Свети Мина” - първата по-
строена в поделение на Българската армия 
за повече от 60 години насам.

Освещаването се извърши от Негово Ви-
соко преосвещенство Сливенски митропо-
лит Йоаникий.

 Откриването на черквата се състоя в 
присъствието на Министъра на отбраната 
господин Николай Свинаров, Началника 
на ГЩ на БА генерал Михо Михов и множе-
ство гости представители на държавната и 
обществена власт, висши военни, спомо-
ществователи и приятели на поделението. 
Построена за по - малко от година, черквата 
е важна придобивка за личния състав от во-
енноморска база Бургас. 

Командирът на базата бригаден адмирал 
Минко Кавалджиев от първия ден на встъ-
пване в длъжността си през 1997 година 
неотклонно следва линията на духовното 
начало и нравствения смисъл на военно-
морската служба и полага последователни 
усилия да ги превърне в фактор за мотива-
цията на всеки военнослужещ в поделени-
ето. 

В миналото на българския военномор-
ски флот има събития, които десетилетия 
са били премълчавани и дори прикрива-
ни по различни причини. Такова събитие е 
трагичната гибел на 15 военни моряци от 
екипажа на торпедоносеца “Смели” 19 май 
1943 година. Поради внезапно разразила-
та се буря кораба се преобръща и потъва 
на около 300 метра от брега пред нос Акин 
близо до село Черноморец. Независимо от 
оценката на причините, довели до тази тра-
гедия, моряците са проявили изключително 
мъжество и са загинали в служба на Оте-

чеството. Това ни задължава морално да 
почитаме и съхраняваме паметта им и да 
предадем на следващите поколения военни 
моряци истината за тяхната саможертва. В 
края на 1997 година командирът на базата 
научава от роднини на загиналите моряци, 
че на мястото на гибелта има малък памет-
ник, почти разрушен от годините. И тъй като 
това е съвсем близо до района на базата, 
възниква идеята да бъде възстановен и из-
ваден от забвение. Намират се родолюбиви 
българи, които даряват необходимите сред-
ства и материали. Организира се работата, 
в която се включват военнослужещи от по-
деленията на базата и за 55 годишнината от 
събитието на 19.05.1998 година с панахида 
и войнски почести се възстановява достъпа 
до обновения паметник.

На следващата година се чества 55 го-
дишния юбилей от създаването на базата. 
Това е добър повод да се обърне по задъл-
бочено внимание на делата и примера на 
поколенията, които са сътворили нейната 
историята. В мащабното честване органи-
зирано от командира на базата капитан 1 
ранг Минко Кавалджиев и ръководено от ка-
питан 1 ранг Валентин Гагашев се включват 
всички поделения и служби, извършват се 
задълбочени изследвания на историческо-
то наследство, отдава се дължимото вни-
мание към ветераните служели в базата. 
Всичко това в крайна сметка оказва поло-
жително въздействие над личния състав и 
предизвиква чувство на обвързаност както с 
наследените успехи и традиции, така и с от-
говорността за тях пред идните поколения.

През лятото на 2000 година след едно от 
плановите учения на базата възниква идея-
та за изграждане на мемориален комплекс, 
който да обедини в едно цяло подвига на 
загиналите по време на изпълнение на 
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войнския си дълг моряци и да се превърне в 
символично място, където с военни почести 
и ритуали да се дава израз на признател-
ност и уважение към паметта на героите. До 
празника на ВМС в началото на август има 
по - малко от два месеца, но с подкрепата 
на приятели и военнослужещи от базата за-
почва работа за осъществяването на тази 
идея. Матрос Чавдар Дончев, възпитаник 
на �удожествена академия София, който 
в момента е на наборна служба, изработва 
идейния проект буквално на един дъх. Той 
има решаващ принос за художественото 
оформление на паметника, както и в изра-
ботването на някои от пластичните елемен-
ти на композицията. С неоценима помощ 
на господата Кольо Петров, Станко Узунов, 
Димитър Терзиев, Георги Марков и други 
добронамерени бизнесмени се осигуряват 
необходимите средства и материали за ра-
бота. С почти денонощния труд на бригада 
от офицери, старшини и матроси паметника 
е завършен буквално часове преди праз-
ника на ВМС. С тържествен водосвет от-
служен от Негово Високо Преосвещенство 
Сливенския митрополит Йоаникий и Негово 
Високо Преосвещенство Варненско - Пре-
славския митрополит Кирил в присъствието 
на Министъра на отбраната Бойко Ноев на 
12 август 2000 г. мемориала е открит.

Със завършването на този обект се прис-
тъпва към дълго отлагания ремонт на сгра-
дата на музея в базата. Самата музейна 
експозиция открита през 1981 година и оста-
нала непроменена в следващите две десе-
тилетия се нуждаеше от тематично и струк-
турно обновление. Въпреки възникналите в 
хода на работата трудности, които забавиха 
реконструкцията с няколко месеца, към на-
чалото на националното военноморско уче-
ние “Бриз 2000” обновената експозиция на 
музея беше готова.

С тържествен ритуал в първия ден на 
учението 23 юли 2001 година на личния със-
тав на базата беше връчена най-ценната 
воинска светиня - Бойното знаме на частта. 
В присъствието на чуждестранни предста-
вители на силите, участващи в учението 
Началника на Главния щаб на ВМС вице-
адмирал Петър Петров предаде знамето 
на командира на базата бригаден адмирал 
Минко Кавалджиев.

Идеята да се построи църковна сграда в 
района на военноморска база Бургас въз-
никва за първи път по време на честване 
на Никулден през 2000 година. В разговор 
между офицери от основния команден със-
тав и гости на командира се обсъжда стро-
ителство на параклис с патрон “Св. Георги”. 
Предложението се приема резервирано от 
повечето събеседници, изтъкват се труд-
ностите за набавяне на средства, липсата 
на традиции и опит в подобни начинания, 
поради господстващия от половин век ате-
изъм в армията и държавата.

Няколко месеца по - късно на 19 май 
2001 година Сливенския митрополит Йоа-
никий идва в района на базата да отслужи 
панихидата по повод гибелта на моряците 
от торпедоносец “Смели”. При това посе-
щение идеята за построяване на паракли-
са е споделена от командира и получава 
одобрението на дядо Йоаникий и неговите 
сътрудници. Междувременно,  макар и все 
още малко на брой неколцина военнослу-
жещи заявяват ясно своята подкрепа и же-
лание да работят за осъществяването на 
проекта. По повод предоставянето на два 
десантни кораба на ВМС на Грузия на 6 юли 
2001 година на посещение в базата идват 
Министъра на отбраната Бойко Ноев и На-
чалника на Генералния щаб генерал Михо 
Михов. В присъствието на Началника на 
Главния щаб на ВМС вицеадмирал Петър 
Петров командирът им докладва за наме-
рението да се строи параклис и получава 
одобрението им.

При освещаване на бойното знаме на 20 
юли Дядо Йоаникий обсъжда с командира 
възможното място за строежа, но оконча-
телния избор не е направен.

Седмица след края на учението “Бриз -
2001” на 4 август 2001 година Президента 
на Република България и Върховен глав-
нокомандващ на въоръжените сили Петър 
Стоянов идва на официално посещение в 
базата. След като получава и неговото одо-
брение и морална подкрепа бригаден адми-
рал Кавалджиев взема решение да започне 
строителството колкото може по скоро. На 
19 август той организира работна среща с 
офицери от базата и бизнесмени, на която в 
присъствието на Сливенския Митрополит се 
слага начало на практическата реализация 
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на идеята. Главния секретар на Областната 
управа архитект Константин Коцев на място 
нахвърля предварителна скица на сградата, 
която скоро след това разработва в завър-
шен архитектурен проект и го предоставя 
безвъзмездно на базата. Присъствалите на 
това съвещание поемат конкретни ангажи-
менти към строителството всеки според си-
лите и възможностите си. Повечето от тях и 
преди това са оказвали безкористна помощ 
на бургаските военни моряци. Инженер Кон-
стантин Сукнаров от Проектантска органи-
зация Бургас изработва безплатно конструк-
тивния проект на черквата, а началникът на 
Ремонтна база капитан 2 ранг Васил Васи-
лев поема ангажимент за изработването на 
конструкцията на камбанарията и отливане 
на куполния кръст и една от камбаните.

На 5 септември Архиерейския наместник 
в Бургас Ставрофорен иконом Борис Беров 
освещава мястото избрано за строеж на 
черквата, с което на практика започва гра-
дежа на храма. Сформирана е постоянна 
бригада от служители на базата, която из-
пълнява основните строителни задачи на 
обекта. От първия ден до завършването в 
нея се трудят добросъвестно и всеотдай-
но мичманите Николай Николов и Николай 
Любенов, гл. старшини Жельо Чилиев и Ве-
личко Генчев и военните служители Стамат 
Димов, Еленко Йорданов и Георги Георгиев. 
Техническото ръководство осъществява ин-
женер Виолета-Ева Шопова.

Паралелно със строителството на сгра-
дата върви и изработването на иконостаса. 
Сърце и мотор на това изключително важно 
дело е офицерът от материално техниче-
ското осигуряване майор Евгени Пенчев. 
Освен че организира и ръководи работата 
на художниците, той лично проектира и из-
работва основната част от дърворезбите на 
иконостаса и вратите на черквата. Помагат 
му старши матрос Георги Гулишев и матрос 
Мартин Димитров, отделни детайли изра-
ботва и главен старшина Димитър Иванов. 
Работниците от Ремонтна база Антон Митов 
и Иван Белчев изпълняват дърводелските 
работи в черквата. Освен на иконостаса, 
майор Пенчев е инициатор и проектант на 
чешмата, построена в близост до черквата.

Рисуването на иконите е поверено на 
старшина 2 степен Анатолий Антонов - въз-

питаник на �удожествената академия и 
Николина Видева - художник от Бургас. По-
магат им старши матрос Свилен Вълков, Ге-
орги Гулишев и матрос Мартин Димитров.

Изографисването на черквата е направе-
но като дипломна работа от студенти на Бо-
гословския факултет при Великотърновския 
университет “Св.Св. Кирил и Методий”.

В цеховете на Ремонтна база, група ра-
ботници, ръководени от инженер Жельо 
Тодоров изработи конструкцията на камба-
нарията, проектирана от художника Кольо 
Кехайов. Там са отлети и куполният  кръст, 
кръста над камбанарията и една от трите 
камбани. В състава на групата са Иван Си-
деров - шлосер, Тоди Червенков - заварчик, 
Георги Иванов - стругар и леярите Иван 
Георгиев и Стоян Цинов. За осигуряването 
на материали се грижи началникът на мате-
риално техническото снабдяване Красимир 
Кенов. Цялостната работа ръководят капи-
тан 2 ранг Васил Василев - началник на Ре-
монтна база и майор Вълко Вълков - главен 
инженер.

Във втората седмица на април 2002 го-
дина се извършва монтажа на камбанария-
та и трите й камбани. Най голямата от тях, с 
тегло 120 килограма, е служила дълги годи-
ни като сигнална камбана на поста Маслен 
нос и е взета от експозицията на музея. На 
15 април преди обяд звънът на камбаните 
за първи път огласи района на черквата в 
присъствието на Министъра на външните 
работи Соломон Паси и областния упра-
вител Стефан Корадов, а отец Стилиян от 
черквата “Свети Никола” в село Черномо-
рец благослови присъстващите.

Огромна и неоценима е помощта, която 
оказват за градежа на черквата фирми и 
предприятия от района на Бургас и от цяла-
та страна.

За снабдяването със строителни матери-
али най голям принос имат: “Керамика” ЕАД 
Бургас с ръководител Симеон �араламбов, 
“Домостроене”АД Бургас, ръководена от 
Жечко Славов, “Вулкан”АД с инженер Иван 
Едрев, “�идростроймонтаж” с. Черноморец - 
Станко Узунов, ЕФ “Сарга - 7” с. Черноморец 
на Атанас Иванов. “Скални облицовки”АД от 
Малко Търново с ръководител Цветан Лука-
нов, “Каменоломна” ЕООД - Черноморец, с 
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директор Димитър Димов даряват необхо-
димите скални и облицовъчни материали, а 
“Стонс комерс” ЕООД на Кольо Петров пра-
ви подовото покритие и каменния цокъл на 
черквата.

Основното количество на необходимия 
дървен материал предоставят господин 
Костадин Манджуков от фирма “Рожен” АД 
- Смолян и Струмен Дуев от “Персенк”АД - 
с. �война.

Директорът на Националния историче-
ски музей Божидар Димитров дари мощи на 
Свети Теодор Тирон, които ще се съхраня-
ват в олтара на черквата.

Архиерейското наместничество през ця-
лото време оказваше помощ с напътствия 

относно каноническите изисквания и дари 
църковна утвар необходима на черквата.

С течение на времето все повече и пове-
че военнослужещи и граждански лица, с ли-
чен труд и парични средства се включиха в 
строителството на черквата, за да изведем 
с общи усилия това Богоугодно дело до не-
говия успешен край на 11 май 2002 година.

ИЗГОТВИЛ:
СЛУЖБА „ВРЪЗКИ ,МОТИВАЦИЯ И КА-

ЧЕСТВО НА ЖИВОТ” 
В ПОДЕЛЕНИЕ 32890 БУРГАС

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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На 21.11.2007 г. се навършва една година 
от откриването на Центъра за индивидуал-
но социално обслужване – гр. Варна и „Со-
циална кухня по проект „Признателност”. 

Центърът осигурява индивидуално, со-
циално, комплексно обслужване чрез непо-
средствен контакт с всички категории потре-
бители - кадрови военнослужещи, гр. лица 
в МО, членове на военно-патриотичните съ-
юзи (СВВ, СОСЗР, СВ и В, СНВУ,ШЗО и РВ), 
семейства на загинали военнослужещи при 
изпълнение на служебния си дълг. Всеки 
служител се стреми да спазва и прилага точ-
но законите, безпристрастно и внимателно 
да обслужва всеки потребител с цел той да 
почувства максимално удовлетворение. 

Чрез ЦИСО – гр.Варна се реализират 
карти за почивка в страната и чужбина. Кад-
рови войници от Варненски гарнизон това 
лято почиваха в Йорет Де Мар, Испания.  

За децата на загина-
лите военнослужещи, 
при изпълнение на слу-
жебния си дълг от Вар-
ненския и Южния гар-
низон бе организирана 
безплатната почивка в 
Охрид. 

На 1-ви юни за деца-
та на военнослужещи и 
граждански лица от Вар-
ненски гарнизон, бе орга-
низирано посещение във 
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. В 
тренажор „Мостик” всяко дете  бе в обста-
новка близка до реалната и имаше възмож-
ност да симулира управление на кораб. В 
Планетариума се проведе интересен астро-
номически сеанс и малчуганите общуваха 
визуално с планетите и звездите.

Осъществяват се многобройни срещи с 
длъжностните лица по МКЖ и личния със-
тав на поделенията от Варненски гарнизон, 
с ръководствата на военно-патриотичните 
съюзи и неправителствени организации, с 
цел решаване на възникнали въпроси.

На 21.11.2006 г. бе открита и „Социална 
кухня” по проект „Признателност” в Гарни-
зонен военен стол  „Маяк” – гр. Варна към 
ИА „Социални дейности на МО”, в която се 
обгрижват възрасни хора, членове на во-
енно-патриотичните организации в града 
изпаднали в тежко материално състояние. 
За Коледа и Нова година, 3-ти март - на-
ционалния празник на България, Великден 
и 6-ти май - деня на храбростта и БА бяха 
организирани празничени обяди. На все-
ки празник присъства традицията, разноо-
бразена с културна програма, викторина, и 
тържествени ритуали. Така те се чувстват 
щастливи, с по-високо самочувствие, емо-
ционално подкрепени и удовлетворени.

За ветераните и членове на военно-па-
триотични организиции ИА „Социални дей-
ности на МО” откри „Дом за ветерани на 
МО и БА” в с. Орешак, общита Троян. С на-

станените в дома от гр. 
Варна, се поддържат не-
прекъснати контакти как-
то с тях, така и с техните 
близки.

В „Дом за ветерани на 
МО и БА” се предлага и 
краткосрочен отдих за 
членове на военно-па-
триотичните организа-
ции. Сумата за 15 днев-
на почивка е 150 лв. За 
хора в пенсионна въз-
раст, които не са работи-

ли в системата на МО сумата е 25 лв. на ден. 
В дома могат да се настаняват офицери и 
сержанти от запаса и резерва и граждански 
лица служили в МО, както и възходящи на 
кадрови военнослужещи и граждански лица 
работещи в МО и БА. 

За обратна връзка с потребителите на 
социални услуги в ЦИСО-Варна е поста-
вена „Книгата за мнения и предложения” в 
която всеки може да изрази своето мнение, 
предложение и удовлетворение.

„Център за индивидуално 
социално обслужване” гр. Варна
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Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” поставя началото на 
нов модел на реализиране на социалната политика на Министерството на 
отбраната, чрез създаването на Центрове за индивидуално социално об-
служване, които имат за цел осъществяването на непосредствен контакт с 
всички категории потребители на социални услуги от системата на Минис-
терството на отбраната и Българската армия за максимално удовлетворя-
ване на техните социални права и потребности. 

Предмет на дейност на Центровете за индивидуално социално обслужване:
- Практическо реализиране на материалното подпомагане;
- Консултации за възнаграждения и обезщетения;
- Консултации за здравно осигуряване;
- Консултации за обществено осигуряване;
- Консултации за застраховане;
- Семейни консултации;
- Социални консултации;
- Подпомагане на кадровите военнослужещи и техните семейства при адаптирането 

им, свързано с преместване в друг военен гарнизон;
- Организация и ръководство на кухните по Проект „Признателност”, предназначени 

за членовете на военнородолюбивите организации на местно  ниво;
- Осигуряване на карти за почивка и екскурзии;
- Връзки с неправителствени организации на местно ниво;
- Информация за наличните свободни места за кадрови военнослужещи;
- Извършване на социален патронаж на семействана на загиналите при изпълнение 

на служебния си дълг;
- Организиране на спортната дейност и популяризиране на масовия спорт в 

Министреството на отбраната. 

Потребители на социалните услуги:
- Кадрови военнослужещи;
- Кадрови военнослужещи от резерва;
- Кадрови войници;
- Граждански лица;
- Военноинвалиди;
- Военнопострадали;
- Ветерани от войните;
- Членове на военно-патриотичните съюзи;
- Семействата на участващи в задгранични мисии;
- Обучаващи се във висшите военни училища и ВА „Г. С. Раковски”;
- Деца на загинали военнослужещи при изпълнение на служебния си дълг;
- Семействата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг. 

ИА „Социални дейности на МО”
Териториална дирекция – гр. Варна

„Център за индивидуално социално обслужване”

гр. Варна, пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 7, ет. 2
Гарнизонен матроски клуб

тел.: 052/ 600012; МО – 52 057
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In Memoriam
Думи за „сбогом” с о.р. контраадмирал 

Иван Дончев Николов

Контраадмирал Иван Дончев Николов
29.11.1932 г. – 18.10.2007 г.

На 18.10.2007 г. контраадмирал Николов напусна 
строя на живота. Престана да тупти сърце предано до-
край на военноморския флот, приятелите, възпитани-
ците на ВВМУ и семейството му.

45 години във ВМС извървя контраадмирал Николов 
от постъпването му в Морско училище през 1948 г. до 
уволнението му през 1993 г. Започва службата си като 
щурман на ескадрения миноносец „Георги Димитров”. 
Преминава през длъжностите помощник-командир, 
старши помощник, командир на стражеви кораб, на-
чалник щаб и командир на Военноморска база – Варна, 
началник на Военноморския флот. С отличие завършва Каспийското висше воен-
номорско училище в гр. Баку и Военноморската академия в Ленинград, сега Санкт 
Петербург. Военната си кариера завършва като военен аташе в Москва.

Навсякъде контраадмирал Николов се е проявявал като човек високоотговорен, 
дисциплиниран, с чувство за отговорност и отлично изпълняващ служебните си за-
дължения. Награждаван с правителствени отличия и даван за пример както във 
флота, така и в цялата Българска армия. След уволнението си от ВМС оглавява 
областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, 
което спомага да бъде изведена организацията на едно от челните места в страна-
та.

Нека неговият живот служи за пример за подражание за идните поколения.

Поклон пред светлата му памет !
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Среща след 50 години.

На 21 и 22 септември 2007 г. се прове-
де среща по случай 50 г. от завършване на 
ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров” от випуск 1951 - 
1957 г. 

Нашият випуск е един от випуските на 
училището, провеждал немалко  срещи 
след завършване на училището. Тази е ре-
довната десета среща. Срещи провеждахме 
не само във Варна, но и в Созопол, Търно-
во и Плевен. Освен това, всеки последен 
четвъртък на месеца се срещат живеещите 

във Варна съвипускници. Подобни срещи 
се провеждат и в София. За срещите във 
Варна трябва да блгодарим най-вече на на-
шите съвипускници Коста Борисов и Георги 
Цветанов, които  не жалят сили и време за 
да организират тези срещи.

С годините, като че ли тези срещи са по-
вълнуващи и търсени от повечето наши съ-
випускници.

 В тази годишната юбилейна среща участ-
ваха 45 наши съвипускници от Русе, Ловеч, 
Пловдив, София и Варна. Някои от тях бяха 
със съпругите си. 

Не зависимо от дъждовното време в су-
трешните часове на 21 септември 2007 г. 
пред входа на ВВМУ се прегръщаха стари 
приятели и другари от далечната 1951 г. В 
срещата участваха както завършили учили-
щето, така и незавършили поради съкраще-
нията в Българската армия в началото на 
50-те години на 20 век. Ще примомним, че 
от общо 146 приети, след завършване на 9 
клас през 1951 г., завършват ВНВМУ през 
1957 г. само 62, като 13 от тях са уволнени 
в запаса.

На всички беше приятно да се 
срещнат с някой съвипускници, съ-
кратени през 1954 г. и до сега не ид-
вали на многобройните ни срещи. 
Особено вълнуваща беше срещата 
със съвипускниците ни Ставри Ге-
оргиев и Людмил Шишков, които 
трябваше да положат неимоверни 
усилия и воля, за да дойдат в учи-
лището.

След полагане на цветя пред па-
метника на патрона на ВВМУ - Ни-
кола Йонков Вапцаров и разглеж-
дане Алеята на преподавателя от 
Морско училище срещата продъл-
жи в Планетариума на училището.

Председателят на организацион-
ния комитет Коста Борисов откри официал-
ната част с приветствие към всички съвипу-
скници.

Почетена беше паметта на напусналите 
този свят наши съвипускници.

След това бяха прочетени поздравите-
лени адреси по повод юбилея на випуска 
от Командващия ВМС вицеадмирал Минко 
Кавалджиев, от началника на ВВМУ “Н. Й. 
Вапцаров” и от Управителния съвет на Асо-
циацията на възпитаниците на Морско учи-
лище.
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Участниците в срещата бяха поздраве-
ни от заместник началника на ВВМУ кап. 1 
ранг Мартен Лъсков, който разказа за със-
тоянието, проблемите и перспективите за 
развитие на Морско училище.

С голям интерес и вълнение беше по-
срещната мултимедиината презентация 
специално подготвена от Иван Йотов. Бога-
тият снимков материал проследява истори-
ята на випуска, най-вече по време на шест-
годишното ни обучение в Морско училище и 
срещите ни след 1957 г. 

На всички беше подарен компакт диск 
със сайта на випуска в Интернет, с мате-
риалите от Бюлетина на Асоциацията на 
възпитаниците от Морско училище, посве-
тени на юбилея, с показаната презентация 
и други материали от историята на випуска 
и Морско училище.

Участниците в срещата се запознаха с 
някой от тренажорите на ВВМУ.

След обед и на следващия ден срещата 
продължи в курорта “Св. Св. Константин и 
Елена” и в хотел “Адмирал” на Военно по-
чивния комплекс.

Официалната вечеря продължи до късно 
вечерта с много песни и веселие.

След прощалните снимки пред входа на 
хотела настъпи раздялата до следващата 
среща след 4 години - през 2011 г. по слу-
чай 60 години от постъпване в НВМУ “Н. Й. 
Вапцаров.

Използвам случая от името на моите съ-
випускници да благодаря на Командващия 
ВМС вицеадмирал Минко Кавалджиев и на 
председателя на Управителния съвет на 
Асоциацията на възпитаниците на Морско 
училище за вниманието към випуска и поз-
дравленията по случай юбилея. Благодарни 
сме на командването на ВВМУ за предоста-
вените ни  условия и оказаната помощ за 
срещта.

 Благодарни сме на  журналиста – ви-
пускник на Морско училище доктор Атанас 
Панайотов за отразяване на срещата във 
вестник “Българска армия” ( бр.16700 от 
3.10.2007 г. ).

Специални благодарности дължим на 
спонсорите на срещата ни “Стопанска кама-
ра” – Варна, г-н Недялко Панев, възпитаник 
на Нахимовско училище и на нашия съви-
пускник Никола Димитров Николов.

Доцент, доктор Иван Йотов
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Има ли морски паметници в 
морската ни столица?

Размисли по повод на една новоизлязла книга

Неволно си задавам този въпрос след 
прегледа на интересната книга на Николай 
Савов „Паметниците на Варна”.  И наисти-
на, в описаните над сто паметника в мор-
ската ни столица морските паметници почти 
се губят като капка в морето. Повечето от 
тези паметници са военноморски: паметни-
кът (по-точно – паметниците) на починали-
те във Варна френ-
ски моряци по време 
на Кримската война 
(1853 – 1856 г.); паме-
тникът на загиналите 
край Варна по време 
на Първата световна 
война немски военни 
моряци от екипажа 
на подводницата УБ-
45; паметникът на 
съветския морски пе-
хотинец Гаврил Кра-
сюк, загинал в края 
на август 1944 г.; па-
метникът на коман-
дира на съветската 
подводница Щ-211 
капитан-лейтенант 
Александър Девят-
ко, загинал през но-
ември 1941 г. край 
бреговете на Варна. 
Вярно, че част от тях 
вече ги няма или пък 
съществуват под дру-
га форма, различна 
от първоначалната, 
но те са военни, морски и на чужди гражда-
ни. Българските военноморски паметници 
са два: на героя от Балканската война ка-
питан І ранг Димитър Добрев и на мирнов-
ременния флотски герой старшина І степен 
Димитър Атанасов Димитров. Паметниците 
на Никола Йонков Вапцаров – патрон на Ви-
сшето военноморско училище само условно 

можем да приемем като военни и морски, 
защото той е виден поет, но не е нито вое-
нен, нито морски деец.

Излиза, че личностите и събитията от 
българската военноморска история са оста-
вени на заден план, а приоритет е даден на 
чуждестранната. Такива са били времената, 
нравите, възможностите - ще каже някой, но 

така или иначе ба-
лансът е нарушен. 
Лансираната неот-
давна в публичното 
пространство идея 
за изграждането на 
Алея на строители-
те на ВМС отчасти 
може да се обясни 
и като рефлекс на 
морското общест-
вено мнение в тази 
насока.

Да не говорим за 
това, че историята 
на българското тър-
говско корабопла-
ване и личностите, 
свързани с него, 
ги няма изобщо в 
българската морска 
столица. Нека не 
споменаваме колко 
пъти се създаваха 
инициативни коми-
тети за издигане-
то на Паметник на 

българския моряк. 
Все още можем да поправим тази грешка, 
но до постигането на консенсус между раз-
личните инициатори ще изтече още много 
време.

В крайна сметка обаче нещата не изглеж-
дат толкова трагично. Просто авторът, кой-
то иначе заслужава поздравления за своя 
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голям изследователски труд, е направил 
два пропуска. Единият – не е забелязал 
скромния паметник на големия български 
ветроходец капитан Георги Георгиев в ра-
йона на едноименния яхт-клуб. Другият е 
по-сериозен – не е чул и не е разбрал, че 
по време на честванията по повод 125-та го-
дишнина на Морското училище бе открита 
алея на преподавателия, където има стели 
(плочи) с барелефи на 20 изтъкнати българ-
ски морски дейци и на един руснак – Павел 
Кузмински. Сред двадесетте български мор-
ски офицери има личности, като капитаните 
І ранг Неделчо Недев, Георги Купов и Ге-
орги Славянов, чийто принос в развитието 

на българското търговско корабоплаване е 
безспорен. Там са барелефите и на морски-
те капитани Димитър Фурнаджиев и Ангел 
Симеонов. Така че все пак някакъв баланс 
има. Пропускът на автора обаче не бива да 
ни оставя на спокойствие. След като такъв 
изследовател не е забелязал Алеята на 
преподавателя в Морското училище, какво 
остава за обикновените варненци? Прочее, 
докога наистина ще отлагаме вдигането на 
Паметник на българския моряк в морската 
ни столица?

АТАНАС ПАНАЙОТОВ
„Морски вестник”
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БЕЗСМЪРТИЕ
на Генерала от Пехотата 
Пантелей Киселов

Боже Господе, Майчице мила,
ти ли му даде човешка сила?

Що прави Човека мъдър и корав
 в минути най-тежки да остане прав
 В сърцето голямо винаги да има –
и сила човешка, и смелост за трима

... Днес носи се на Добруджа в полята
неспирна песен в Добруджанска шир
За Генерала що дари й свободата
За Генерала смел - човек и командир

Макар и днеска позабравен
 във времето повратно на безпътие
 той пак на коня си изправен
 лети във своето БЕЗСМЪРТИЕ

Възражда се - отново и отново
 във всеки храбър български войник
 и няма дума, нито слово
 да кажат колко е велик

Той пак е с нас! На всеки във сърцето
и крачи пак на живите във строя
Лети със жеравите по небето
и като чайка спори със прибоя

Затрупани сме от заблуди и измами,
но тръпне в гордост всяко българско 
сърце,
че никога до днеска Полковото знаме
не падна в плен, във вражески ръце

Защото носеха го Българи Железни
Венчали се със храбростта
Макар да бяха Бедни и последни
те смаяха Света!

Железни бяха те - бойци и командири
Врагът трепереше пред тях и ден и нощ
Щом чуеше тръбата да засвири,
Щом чуеше — “Напред, на нож!”

И днес след толкова години
живее в нас духът на Киселов
Историо, ти днеска изплети му
венец за храброст, доблест и любов!

Духът на Генерала днес живей
във внуците му - Мери Пантелей
Предаде им сърцето си голямо
А те — от тях нататък до деветото 
коляно.

Автор - инж. Георги Василев - 
кап. I ранг - потомък на загинал в 
Балканската война

Морска лирика




