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В ДУХА НА ТРАДИЦИИТЕ, В 
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ
Интервю на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 

капитан І ранг Димитър Ангелов

В съответствие 
със съществуваща-
та нормативна база, 
ползвайки се от пра-
вото си на автономен 
подход, по решение 
на академичния съ-
вет, в сравнение с 
последните няколко 
години осъществи-
хме по-ефективна 
рекламна кампания, 
въведохме някои 
облекчения за една 

категория кандидати и предприехме органи-
зационни мерки, насочени към привличане 
на повече кандидати с оглед на последва-
щия качествено по-добър подбор. Още от 
януари започна популяризирането на нашия 
„продукт” и специалности в градовете както 
по морето – Бургас и Варна, по реката – от 
Видин до Русе, така и във вътрешността 
на страната, където за училището се знае 
много по-малко. Получихме подкрепата на 
общините Варна, Добрич и Русе. Проведох-
ме срещи в трите морски гимназии. Техните 
випускници за първа година имаха възмож-
ността при успех над 5.00 да постъпват в 
училището по специалността, която са за-
вършили в гимназията, без конкурс.

Въведена бе тестова система за изпи-
та по математика, възприето бе кандидат-
стване с оценките от матурите. Те заедно с 
оценката от дипломата и по специалността 
бяха детерминирани от определения от ака-
демичния съвет минимален праг, като ре-
зултатите от различните тестове носеха до-
пълнителни бонуси към балообразуващата 
оценка. За специалността „Корабоводене” 
се състезаваха трима кандидати за едно 
място, за първи път от 4 години насам по-
пълнихме всички места по държавната по-
ръчка – 299 за редовно (от тях 19 курсанти, 
от които 3 девойки) и 230 за задочно обуче-
ние, всички приети надхвърлиха възприетия 

балов праг, приетите по специалността „Тех-
нология и управление на флота и приста-
нищата” имат среден бал 5,05. Наблюдава 
се тенденция на увеличаване на интереса 
към училището, изразяваща се в по-голям 
брой на кандидатите, както и в по-високото 
им качество.

Най-общо казано, чрез въвеждането на 
нови специалности, актуализиране на учеб-
ните планове и програми, усъвършенстване 
на учебно-материалната база и т.н. Докол-
кото образователната система има голя-
ма инерционност, се налага да реагираме 
още на първите симптоми за промените на 
морския кадрови пазар, да следим трайни-
те тенденции и прогнозираме нещата поне 
5-10 години напред. Това за училището е 
работеща традиция. През 2008 г. завърши 
първият випуск по специалност „Технологии 
и управление на флота и пристанищата”. Той 
дава управленски кадри за бреговата съста-
вляваща на шипинга, за развиващите ни се 
морски пристанища, за други морски фирми 
от широк спектър. В резултат на конкрет-
на „поръчка” на пазара са другите ни две, 
още по-млади специалности – „Технология 
и управление на кораборемонта” и „Речно 
корабоплаване”. Самото им название мно-
го ясно говори кой сектор на морската ин-
дустрия е адресат на съответните кадри. В 
момента усилено работим по разработване 
на длъжностната характеристика, на учеб-
ните планове и програми за специалност, 
която ще разкрием през следващата учебна 
година – „Океанско инженерство”. Тя е ори-
ентирана към офшорната промишленост, 
реализацията на енергийните проекти, раз-
работването на находища на енергоносите-
ли, относително широкият й съдържателен 
спектър има тангенти към корабостроенето, 
към изграждането на най-различни хидро-
технически съоръжения и тяхната експлоа-
тация.

България е колкото морска, толкова (по 
километри граница повече) дунавска дър-
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жава. Важността на подготовката на кадри 
за речното корабоплаване произтича от ви-
зията на ЕС за развитието на речната транс-
портна система, за мястото й в интермодал-
ния вид транспорт, както и в системата на 
транспортните коридори. Проблемът с реч-
ните кадри с висше образование е усложнен 
от обстоятелството, че такива не са подгот-
вяни последните повече от 10 години, както 
и от „успокоителната” възможност среднис-
ти със съответната специалност да се изди-
гат до определени позиции на речния кораб. 
Недостигът, обаче, на старши офицерски 
състав е твърде голям. Решението всяка го-
дина в училището да се приемат студенти 
по специалност „Речно корабоплаване” е 
абсолютно целесъобразно. Първият випуск 
от 12 студенти са вече трети курс. Специфи-
ката на речната навигация и изучаването на 
„речния” немски език наложи обособяване-
то на специалността в самостоятелни групи. 
Поддържаме добри връзки с Параходство 
БРП и други корабособственици по реката 
както за насочване на младежи от съответ-
ните райони за кандидатстване в училище-
то, така и в осигуряването на практиката на 
студентите на речните кораби. Фирмите, 
които тази година имаха наши стажанти от 
първи и втори курс изпратиха много добри 
отзиви за тяхната теоретична подготовка, а 
студентите бяха доволни от приобщаването 
към бъдещата им професия.

Действително училището има традиции 
в тази област. Днешният й прочит е свързан с 
авторитета на морска България, собствения 
ни потенциал в тази посока, с възможността 
да се включим в един морско-глобализаци-
онен процес, който освен имидж да ни даде 
и финансови средства. Ние и сега обучава-
ме ограничена бройка чужди студенти (от 
първи до трети курс) – от Албания, Украйна, 
Македония и Германия. Тяхното обучение е 
по различни договорености и субсидирано 
от държавата, по поръчка на Министерство-
то на образованието и науката. Имаме ам-
бицията да разширим тази дейност, за която 
формални пречки няма – ясна е процедура-
та за кандидатстване от чужбина, опреде-
лени са таксите, за студентите, които ще се 
обучават на български език, възможност да 
го научат има, чрез курс във факултета на 
Националния военен университет в Шумен.

По-важно е да изградим потенциал 
за провеждане на пълния курс на обуче-
ние по специалностите на английски език. 
Очевидно това ще е по-предпочитаният за 
евентуалните ни кандидати вариант, който 

отговаря и на превърналия се в официал-
на практика език за комуникация в морска-
та сфера. И към момента по-голяма част от 
преподавателите са в състояние да четат 
лекциите си на английски език, имат опит 
в практическото му използване в професи-
оналната си реализация. Надявам се, че в 
резултат на подготовката, която в момента 
тече, от учебната 2009/10 година да сме в 
състояние да провеждаме обучение и на 
английски език.

Училището е в състояние да обучава 
чужди студенти, ако има достатъчно и ка-
чествени кандидати, които да позволяват 
сформирането на съответните класни от-
деления. Това зависи от търсенето на па-
зара на морски кадри, каквато дълготрайна 
тенденция съществува, от капацитета на 
региона и отделни държави да я удовлетво-
ряват, както и от популярността, престижа 
и привлекателността на Морското училище 
зад граница. В това отношение още много 
трябва да се прави както в общ план, така и 
адресирано например към Албания, Маке-
дония, Турция и други държави, в които ин-
тересът към морските професии надхвърля 
съществуващия капацитет.

Директно или чрез менинговите компа-
нии, които ги осигуряват с екипажи, поддър-
жаме контакти с десетки корабособствени-
ци от цял свят. Сред тях са престижните 
K-Line, Zodiac, Ray Marine (с чиято помощ 
са реновирани две учебни зали и е създа-
ден кабинет по борба за живучест), Euronav 
(осигурил участието на наш випускник в екс-
педиция до Антарктика), държавното до ско-
ро Параходство БМФ, с което взаимодейст-
вието е традиционно, с частните български 
корабособственици като „Варна шипинг 
енд трейдинг” (подпомогнал създаването 
на тренажор по GMDSS), „Космос Шипинг”, 
„Ахилеос” и много други. Контактуваме с 
менинговите фирми „Старгейт меритайм”, 
„Стамко ейджънси”, „Крис”, „Лил-12”, „Про-
мар”, „Юнион шипинг” и много други; естест-
вено и с ВМС – основен потребител на мор-
ските офицери, които обучаваме. Над 40 са 
субектите в сферата на корабоплаването, с 
които взаимодействаме.

В резултат на това, с помощта, която те 
оказват е развитието на учебно-материал-
ната база, осигуряването на плавателната 
практика и стажа, адаптирането на учебния 
процес към изискванията на корабособ-
ствениците. Добри резултати сочи анализът 
на реализацията на нашите питомци на ба-
зата на 24 анкети с 314 курсанти и студен-
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ти, 9 анкети с 80 випускника, 26 отзива от 
потребителите. Завършилите училището се 
реализират на 100%. През последните 5 го-
дини 87% от корабоводителите и корабните 
механици и 32% от корабните електроин-
женери са преминали стажантски програми 
и са назначени на работа във фирмите по 
специалността си. Ще развиваме това взаи-
модействие и в бъдеще, тъй като то е много 
полезно и за двете страни. Удовлетворени 
сме, че новият собственик на БМФ заяви го-
товност да задълбочава сътрудничеството 
с нас по посока на подпомагане развитието 
на училището, осигуряване на подготовка-
та и назначаването на кадрите му, както и 
за съдбата на УВК „Калиакра”. Предстои да 
договорим конкретиката в тези области.

Морското училище продължава тради-
циите и има амбицията да бъде водещ на-
ционален център за подготовка на морски 
кадри по различни специалности и нива, 
както и да провежда научни изследвания в 
интерес на ВМС и морската индустрия. За 
това разполагаме с висококвалифициран 
научно-преподавателски състав, от кой-
то 49% имат научни степени, 43% са ха-
билитирани, а 17,7% са офицери, както и 
със съвременна учебно материална база. 
Главен проблем е недостигът (или отсъст-
вието) на бюджетни финансови средства 
за научна дейност, издаване на учебници 
и научни трудове, капиталови и социално-
битови разходи. И в тези условия акумули-
райки собствени приходи и опирайки се на 
спонсори училището осъществява своята 
мисия, която има количествена и качестве-
на съставляваща. В момента са достигнати 
62% от акредитационния капацитет от 2 530 
обучаеми (курсанти и студенти). Ръст е въз-
можен в курсовете за начална и специална 
военна подготовка на кадровите матроси в 
Центъра за военна подготовка, в обучението 
на старшинските кадри в Професионалния 
старшински колеж, особено в количеството 
и обхвата в задължителните (по междуна-
родните конвенции) и незадължителни кур-
сове за следдипломна квалификация, орга-
низирани от едноименния департамент.

Изискванията за повишаване качество-
то на обучението, базирано на собствените 
ни традиции, произтичат от характера на 
съвременните въоръжени сили, от потреб-
ностите на морския бизнес, пронизан от 
европейската философия за „икономика, 
основана на знанието”. Те кореспондират и 
с изискванията към морското образование 
и наука, залегнали в Синята книга на ЕС за 

интегриране на морската политика на съ-
юза. Всичко това се пречупва и в особено-
стите на текущата учебна година. През нея 
се готвим за препотвърждаване на акреди-
тацията на училището и специалностите, 
за разкриване на споменатата нова специ-
алност, за предлагане на по-прагматични и 
гъвкави образователни услуги, които пазара 
очаква. Надявам се на по-сериозен пробив 
в обучението на чуждестранни студенти, 
както и на първи пробив в международен 
научен проект. В рамките на подписаното 
споразумение с Института по океанология 
и Института по хидро- и аеродинамика на 
БАН разчитаме да интензифицираме про-
цеса на интеграция между морската наука и 
морското образование. Вътрешна наша ра-
бота е актуализирането на учебните плано-
ве. Надяваме се след преодоляване на бю-
рократичните препятствия да стартираме 
обновяването на спортната си база със съ-
действието на Община Варна. За първи път 
маневрирайки с учебните програми след 
края на трети и преди началото на четвърти 
курс в един „прозорец” от 5-6 месеца съз-
даваме възможност за плавателен стаж на 
студентите, като задължително изискване 
за придобиване на правоспособност след 
завършване на училището. В интерес на не-
говото развитие и подготовката на нашите 
курсанти и студенти сме отворени за взаи-
модействие и общи програми с други висши 
и средни учебни заведения в сегмента на 
морското образование.
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Випуск 73-ти
(1954-1958 г.)
50 години юбилей

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми възпитаници на 73-ти випуск на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”,

Имам удоволствието да ви приветствам по случай 50 годишнината от завършването 
на 73-ти випуск на нашето Морско училище.

Макар и малоброен, випуск 73-ти е дал много за развитието на българското 
корабоплаване, ВМФ, българската морска индустрия, стопанството и най-вече нашата Алма 
матер – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Много от вас участваха в учредяването на Асоциацията на възпитаниците на Морско 
училище. Вицеадмирал Илия Попов, Иван Липов, Георги Стоянов, Димитър Петлешев, 
Кирил Медникаров, Георги Трайков са активни членове на Асоциацията.

Приветстваме издаването на Алманаха на 73-ти випуск „50 години в служба на 
Родината”. Това е още един принос на любимото ни училище.

Скъпи ветерани,

Нека вашият оптимизъм, любовта и уважението ви към институцията Морско 
училище, която ви е дала попътния лист за живота, да крепнат.

Приемете нашите пожелания за здраве и всестранни успехи.

Председател на на УС на АВМУ
Кап. Петър Тухчиев

26.09.2008 г.
Варна
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В броеницата на годините, които са ни 
отредени, има една поредица, която е най-
значима, ярка и запомняща се. Това са го-
дините на младостта, когато момчето става 
мъж, индивидът — личност,

През топлата есен на 1954 година, в 
сградата на Морското училище на улица 
„Караджа” се събраха за пръв път момчета-
та от 73-ти випуск. Всички влюбени в море-
то, всички с мечти да покорят океаните.

Формирането на випуска бе нестандарт-
но, защото основната част от него дойде от 
Нахимовското училище. Създадено в нача-
лото на 1952 година, Нахимовско училище 
приюти на първо място сираци. Родителите 
на Виктор Колев бяха загинали в антифа-
шистката борба. Бащите на Нейчо Искров 
и Тонко Караджов бяха също загинали в съ-
противата. Горан Желев, Гроздан Алексиев, 
Наско Вълчев бяха без бащи. Мъка и нево-
ля за тях. Но не бе по-леко и за останалите: 
Димитър Петлешев. Георги Лазаров, Ма-
рин Маринов, Иван Липов от Варна; Петър 
Петров, Недялко Балев от Бургас, Стоян 
Йорданов, Тодор Исидоров, Пирин Попов, 
Фотко Таушанов, Николай Бъчваров, Любо 
Велев от София, Георги Стоянов от Крушу-
на, Коста Пенев от Стожер, Дойчо Желев от 
Рудник. Това бе основата на випуска от на-
химовците. Живели две години и половина 
в един колектив, възпитавани от офицери 
с висок интелект и педагогически такт като 
кап. II ранг Сяров, кап. л-т Ставрев, свикна-
ли с казармените условия, те бързо приеха 
новото попълнение. А то бе от най-влюбе-
ния в океаните Димитър Симеонов от Кар-
лово, Димитър Аенски от Казанлък, Васил 
Василев от Тетевен, Йордан Радев и Георги 
Трайков от Дупница, Иван Иванов, Кирил 
Медникаров от Добруджа, Димитър Кара-
гьозов, Марин Станев, Александър Хри-
стов, Атанас Чорбаджиев от Варна, Илия 
Попов от Ловеч, Борислав Дабролевски от 

София, Иван Литов от Видин. По-късно се 
присъединиха “старите пушки” Стефан Буй-
нов - варненец от Военното училище в Си-
листра и Пенчо Пенчев от село Меричлери, 
Чирпанско, след четири години служба във 
флота, Нахимовско училище и пак във фло-
та.

И така, събраха се мераклиите да ста-
ват моряци независимо, че с изключение на 
Буйната, нито един от моряшка фамилия, но 
с голям мерак и любов към морето и моряк-
лъка. И какви песни пеехме тогава. Само за 
чайките, корабите, моряците и морето.

Започна службата, но не с традицион-
ното “строй се преброй се”, характерно за 
всяко новобранство. Започнахме с товаро-
разтоварна служба. Облечени в бели, бра-
кувани униформи снемахме намазаните с 
катран големи печки от тавана на сградата 
на улицата “Караджа”. Пренасяхме ги с ка-
руци до единствения готов западен корпус 
на новото морско училище и съответно на 
тавана.

Бачкането беше основната дейност и 
след преместването в новата сграда. На-
ред с карабините, раниците, противогазите 
и шансовия, инструмент бяха ни зачислили 
и съответния брой лопати кирки и колички. 
Почистването на строителната площадка, 
оформянето на района, посаждането на се-
гашните полувековни дървета стана с труда 
на курсантите през учебната 1954-55 годи-
на.

И така беше сформирана най-малката 
курсантска рота. Толкова малка, че бе на-
пъхана в помещението на старшите за по-
пълване. Командир на ротата бе лейтенант 
Иван Манов, ЗКПЧ л-т Христо Песев, взво-
ден командир л-т Бончо Шанов. За старши-
на на ротата бе назначен Васил Вандов от 
старшия випуск. Оформиха се два взвода 
- класно отделение 401 навигатори и клас-
но отделение 421 механици. Разделянето 

За момчетата, които постъпиха в НВМУ 
„Н.И.Вапцаров” през 1954 година 

(73-ти випуск на Морско училище)
Кирил Медникаров
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на навигаторите и механиците бе само при 
строяване и в класните стаи. Останалото 
време бяхме все заедно и никога не сме се 
мерили кой е по-велик.

Ученето (или „учобата”, както се изразя-
ваха преподавателите, завършили руските 
академии) бе напрегнато. Като се приба-
ви всекидневният, следобеден, физически 
труд, става ясно какви неимоверни усилия 
сме полагали вечер на самоподготовката в 
борбата с дебелите книги и дрямката. Дас-
калите бяха основно лейтенанти и старши 
лейтенанти. Нямаше учебници и затова 
учихме по записки. Онагледяването беше 
слабо. Най-зле бяхме в последните часо-
ве, когато започваше здраво да ни стърже 
в стомасите. От закуската в 7 до обяда в 14 
часа, я карахме на четвърт черен хляб, чай 
от горена захар, бучка сирене и една кибри-
тена кутийка шипков мармалад.

Когато дойде зимата, към глада се при-
бави и студа. Първите две зими прекарахме 
без всякакво отопление, парното се стро-
еше, а печките не слагаха, защото дърве-
ното скеле на строежите щеше да изчезне. 
Единствената печка в сушилнята на ротата 
създаваше краткотраен уют. Вечер в нея се 
запалваше някоя гуменка напълнена с ва-
кса. За минута печката и буриите се зачер-
вяваха и всички без собственика на гумен-
ката, който в момента беше караул, бяха 
щастливи, но ... за кратко. Времето за ляга-
не се удължаваше, защото между първото 
и второто одеало се подреждаше всичко от 
гардероба - парадното и работното облекло 
на курсанта. Но времето преди заспиване 
бе един кратък хубав миг, когато в едно го-
лямо помещение като хамбар се изявяваха 
с весели закачки. Разбира се изпълнители-
те бяха от старшите, а ние повечето се ос-
лушвахме ... и изведнъж настъпва тишина. 
Всички спят сгрети от собствената топлина 
и от топлината на 120 уморени тела. А на 
сутринтта бързо ставане. Няма време да по-
мислиш как не ти се иска да напуснеш топ-
лата завивка. Строяване по матроски фла-
нелки. Вандов командва: “Вдигни фланел-
ките!” и недай си Боже под фланелките да 
има потник или още повече пуловер. След 
това половин час на двора физзарядка. На-
вън всичко е в лед, а ти бегом по матроска 
фланелка. Няма да бягаш ли! След това 
измиване голи до кръста с чешмяна вода, 
която усещахме топла като чай. За някои 
организми това се оказа непосилно. Дори за 

такова яко момче като спортиста Иван Ли-
тов. Отчислени по болест бяха още Атанас 
Чорбаджиев, Александър Христов, Николай 
Бъчваров, Иван Иванов, Марин Маринов 
(20% загуби в жива сила). Малко знаем за 
по-нататъшната им съдба, но всички те дос-
тойно са живяли, макар далеч от морето. Но 
Марока и Сашкина имат повече проплавани 
мили от някои от завършилите. Чорбаджито 
въпреки болестта, дълги години беше в ад-
министрацията на Морско училище.

За съжаление, загубите в жива сила 
станаха фактически през март 1955 година, 
когато Любо Велев си тегли куршума.

И въпреки студа, въпреки че мастилото 
в мастилниците замръзваше и не можехме 
да пишем, в душите ни имаше много топли-
на. Имаше едно топло чувство на другар-
ство, любов и уважение между нас. Първата 
пролет напираше и пълнеше с радост мла-
дежките ни сърца. Вапцаров на нашите го-
дини в Морско училище е изживял това, за 
да напише “пролет моя, моя бяла пролет”. 
Как станахме толкова задружни за половин 
година! Кое ни стопли, кое ни сплоти? Ми-
зерията, студа и глада? А може би честото 
спиране на тока вечер. Тогава в тъмното се 
вадеха акордеоните, китарите и всяко клас-
но се огласяваше от хубавите песни. Какъв 
факир на акордеона бе Чорбаджито, а на 
какво ли не можеше да свири Добролевски. 
И как кънтеше тенорчето на Петлеша !

Имаше и още нещо хубаво и весело - 
колетите - щастие за гладния курсант. По-
лучаването им беше празник. Изпратила 
майката курабийки на моряка, изпекла ги 
с много любов и си мислила как той ще си 
хапне от мамините курабийки. Отваря мом-
чето колета. Най-отгоре писмо от вкъщи. 
Чете за това какво става на село. В това 
време курабийките бързо намаляват и до-
като прочете писмото са останали две-три 
да си вкуси. Всички са радостни и доволни. 
Никога съдържанието на колета в ротата не 
е просъществувало повече от 10 - 15 мину-
ти след отварянето му.

Да ... за толкова кратко време се случи-
ха много неща. Но като че ли някой умело 
направляваше нещата в правилна посока. 
Да, имаше такъв човек и той се казваше Ма-
нов - нашият ротен командир. Манов, Ма-
нов ... откъде толкова мъдрост и умения на 
възпитател? Та ти бе 5-6 години по-голям от 
нас. Откъде на 25 години толкова зрялост 
да влезеш в душите на тези момчета и те 



10

да са готови на всичко за теб? В кой педа-
гогически институт беше учил ? Много неща 
могат да се кажат за теб. Но с погледа на 
зрели мъже, обърнати назад, можем да оце-
ним, че най-силното ти оръжие на командир 
беше личният пример.

Месеците минаваха. През март беше 
клетвата. Настъпи лятото, но големите мо-
ряци не бяха вкусили морска вода. И така 
дойде първото плаване. Учебният кораб 
“Веслец”. Командир Жельо Райнов, боц-
ман Шмайзера, кучето Пират. Отдавахме 
швартовите, ход на машината, лек тласък, 
маневра, траверс входни фарове, траверс 
вълнолома, крачката се усилва и вече сме 
в морето. Ех, море, море ... Но какво става? 
Защо ми е топло, защо се изпотявам, защо 
старият моряк бай Стоян бяга до галюна, 
защо палубата пада надолу, а стомахът ми 
се повдига нагоре? Олеле ... започна якото 
драйфане - масово и за всички. След поло-
вин час нищо няма какво да се драйфа, а 
стомахът ти напира, на шкафута се търка-
лят “трупове” и всичко се клати. Смелите 
моряци отдавна са прекратили занятията. 
Не могат да си кажат и името. А как хубаво 
пееха за щормовете, бурите и шкваловете 
и какви геройски дела вършеха в тия песни. 
Ах, един път да ми стъпе кракът на твър-
до... Вечерта в Мичурин, танцова забава 
със средношколски лагер от Стара Загора. 
Моряците с бели униформи. Стомасите от-
давна са заредени, но защо дърветата още 
се клатят. А средношколките едни хубави, 
хубави, от Стара Загора - море не вижда-
ли. А тия моряци дойдоха от морето с един 
бял кораб. Видяха го днес като застава на 
пристана.

Смили се Нептун и връщането беше 
нормално. Е , то не било толкова страшно! 
Първото плаване! Колко пъти ще драйфа-
ме на “Асен”, “Чумерна”, “Вапцаров”. Все 
дървени гемии за железни моряци. Колко 
пъти ще си казваме “Ах, веднъж да стъпя на 
брега, никога на дърво без корен”. А след 
плаването всичко забравяхме. Оморячва-
нето продължи на железния “Асен”, който се 
клатеше повече от дървените. Беше чудно 
лято. С Барба Филев изучавахме лоцията 
от Резово до Дуранкулак. Видяхме красо-
тите на нашето Черно море. Колко хубава 
и чаровна бе дивата природа на Ропотамо 
с лианите и лилиите. Какви робинзоновци 
бяхме там.

И тогава, когато се почувствахме вече 

моряци и печени в службата, започна но-
вобранството. Това, което трябваше да 
правим миналата есен, когато пренасяхме 
училището, през лятото на 1955 стана реал-
ност. Бончо Шанов ни извади душите като 
изпълняваше стриктно мисълта на Суво-
ров, окачена като лозунг в канцеларията му: 
“Повече пот в учението — по-малко кръв в 
боя”. Опитът за протест от страна на Балето 
за неспазване на уставите и неосигуряване 
на времето за подготовка за наряд съглас-
но точка 54 от устава за гарнизоната и ка-
раулната служба бе контриран от лейтенант 
Бончо Шанов с точка 4 от същия устав: “во-
енослужещият е длъжен да понася твърдо 
лишенията и несгодите на военната служба” 
и наказа курсанта Балев с два дена арест 
за неизпълнение на устава. Извадихме си 
още една поука за службата - изпълнявай 
задълженията, а правата си не търси. Вина-
ги ще се намери в устава точка с по-преден 
номер.

Така приключваше първата година. Тол-
кова натоварена и напрегната, че не раз-
брахме кога мина. Но се опознахме добре, 
защото каквото и да направехме, всичко 
ставаше пред погледа на всички. Не може-
ше да криеш недостатъците си, защото те 
се виждат, а и добрите страни също. Видя 
се, че най-целенасочен от нас е Трайкича. 
С македонска упоритост той усвояваше во-
енната служба. Даже в началото с извест-
на неприязън го кръстихме “уставчето“, но 
много скоро се разбра, че това не е натя-
гане, а неговата същност. При механиците 
безпорният авторитет беше Нейчо. Твърд 
характер. Малко говореше, но което каже-
ше, беше на място. Неговите записки бяха 
най-верни. Може би някой няма да се съ-
гласи с тези оценки за лидерите на клас-
ното отделение, защото ние бяхме такава 
здрава сплав, че за лидерство не можеше 
да се говори. За нас авторитети бяха Манов 
и преподавателите, които с голяма любов и 
грижа ни помагаха. Няма вече такива като 
Грама, Станчо Казака, Папаза, Сара Бони, 
Коцето, Нуто.

Всяка презентация на Морско училище 
започва с началниците му. Тук, макар и не в 
началото, да кажем нещо и за тях.

Началник на училището беше капитан 
I ранг Ангел Папазов - “царски офицер” - с 
всичко положително от старата школа. То-
чен, прецизен, взискателен - откъдето и да 
го погледнеш - офицер. С осанка и държа-
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ние, които после през годините ние не ви-
дяхме в почти никой от нашите другари на-
чалници. ЗКПЧ беше капитан I ранг Атанас 
Парашкевов - бай Парас.

Тежката първа година завърши с нещо 
хубаво - 20 дни домашен отпуск в края на 
лятото. Някои с раници тръгнаха към рил-
ските езера, други на село да помагат на 
мама и тати, пък и да си хапнат до насита 
дини, направо от бостана.

И така втори курс. Манов е вече старши-
лейтенант. Бончо Шанов изчезна, но затова 
имаме двама взводни командири. На нави-
гаторите - ст. лейтенант Васил Мочков. Чо-
век изключително прецизен и взискателен. 
Бил е командир на нахимовците. Месил е 
тестото и ги е правил войници. На втори 
взвод беше ст. лейтенант Димитър Дими-
тров - Малкия морски. С две думи - грижовен 
и всеотдаен. За старшина на ротата е на-
значен Димо Денев от новия старши курс.

Сменено бе командването. Новият на-
чалник беше капитан I ранг Методий Мута-
фов, а началник на политотдела- капитан II 
ранг Петър Георгиев - Пиера.

„Учобата” вървеше все така напрегната 
и с много изпити. Нарядите, по 5-6 на ме-
сец. За десерт в събота - гарнизонен кара-
ул на “туфла кула”, “сокол”, “транс петрол” 
или гарнизонния арест. Дните бързо летяха. 
Дойде плавателната практика. Този път на 
Дунав. Как хубаво се плава като няма въл-
ни!

Важно събитие през 1956 година бе Ука-
зът на президиума на Народното събрание 
за превръщане на Морско училище във ви-
сше. Лично Георги Дамянов връчи знамето. 
И ние участвахме в тържествата и не ми-
слехме много за това, какво ще последва. 
Когато влизахме в училището мечтаехме да 
покоряваме океаните. Нищо, че тогава Бъл-
гария имаше само 5 парахода и 10 гемии. 
Искахме да служим на Родината и да сме 
моряци и не мислехме за инженерска титла. 
Сега изведнъж всичко се промени. Програ-
мите станаха други, часовете се увеличиха, 
появиха се нови учебни предмети. Обуче-
нието стана 5 години. Но ние трябваше за 
следващите две години да усвоим матери-
ала предвиден за 3 години. Оказа се оба-
че, че изработването на новите програми 
не става с един указ и минаха още няколко 
месеца. Така двете години станаха по-мал-
ко. От тук нататък „учобата” стана съвсем 
тежка. Осем часа лекции и занятия и 4 часа 

самоподготовка - общо 12 часа. Не отпадна-
ха и другите военни задължения. Особено 
тежко беше за механиците, които правеха 
проекти по-големи от дипломната работа на 
студентите от Политехниката.

През последните години нямаше про-
блем с храната, тъй като поемахме дежур-
ството по кухня. В нея свещенодействаше 
бай Борис. Където и да сме били, не сме 
яли боб, вкусен като неговия. Вечер преди 
заключване на кухнята, дежурният приема-
ше на другарска визита някои от ачовете на 
ротата. Върху зачервената скара се хвърля-
ха няколко пържоли и се доунищожаваше 
нещо, което дежурният беше скатал от ос-
татъците.

Наред с всичко вървеше и любовта. Бя-
хме млади и хубави. Пък момичетата едни 
красиви, красиви. Мъчно се прави любов, 
когато си вързан в казармата. Бягането не 
ставаше лесно, защото бяхме малко. Всич-
ки офицери ни познаваха и беше трудно 
да ги баламосаме, но затова имаше бойни 
гаджета, които минаваха бодливата тел на 
оградата.

Командването, изхождайки от принци-
па, че войник остане ли без работа прави 
бели, непрекъснато ни намираше занима-
ния. Спартакиадите и прегледите на худо-
жествената самодейност продължаваха по 
2-3 дни.

През последната курсантска отпуска 
срещнахме съучениците си от останалите 
военни училища с нови лейтенантски уни-
форми, а нас ни предстоеше още една го-
дина да бъдем редовни и да козируваме на 
зелените лейтенанти. И дойде височайша 
заповед - производството - младши лейте-
нанти. Позор! Още повече, че тогава офи-
церско звание във флота реално нямаше. 
Щяхме да бъдем само ние. Какъв позор! 
Натриха ни морското самочувствие. Мута-
фов ни успокои още повече като каза, че за 
революционера званието няма никакво зна-
чение. Какво да правим ? Какво ?... Тогава 
спонтанно, с мисълта, че Партията е винаги 
права, написахме писмо — протест до ЦК 
на БКП. И зачакахме. Скоро всичко се сто-
вари на нашите глави с едно сериозно раз-
следване от спецовете и политотдела. “Кой 
написа писмото ? Кой беше инициаторът ?” 
Но Антоновците мълчаха, нищо не казаха. 
Все пак писмото постигна своята цел. Про-
изведоха ни в чин лейтенант.

Тук трябва да отбележим, че през 1958 
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г. Мутафов боледуваше и го заместваше 
капитан II ранг Кожухаров. Интелигентен и 
умен офицер. Той движеше преустройване-
то на Морско училище във висше. Правеше 
новите учебни планове и програми и най-
важното, че ни разбираше и съчувстваше. 
Направи така, че ние взехме инженерските 
дипломи за 4 години без допълнителни из-
пити. Той активно ни подкрепяше и в акци-
ята за лейтенантското производство. Дъл-
жим му много. И не само ние.

Преподавателите бяха всеотдайни и 
с голяма грижа за нашата подготовка. До-
брожелателни, но взискателни по време на 
изпита.

Изпити! Изпити! Нямаше тогава диплом-
на работа, а държавни изпити. Изпити по 
всичко. Накрая последния изпит отпразну-
вахме с абитуриентския бал на момичетата 
от Техникума по обществено хранене. Бар-
терът беше добър. От нас пиенето(колко ще 
пият момичетата), а от тях - яденето - т.е. 
техните дипломни работи. Ядохме разни 
вкусотии, приготвени като за изпит. Търже-
ството беше на Дружба в ресторант “Черно-
морец”. Изкарахме чудна нощ. След изгрева 
на слънцето връщането стана пешком, като 
някои изпращаха момичетата, а други но-
сехме магнетофона, който тежеше колкото 
две карабини, две раници, два противогаза 
и два шансови инструмента взети заедно.

Последното курсантско лято. Пръснати 
сме на стаж по корабите. Много плаване. На-
жежена обстановка. Ливанската криза. Вой-
ната, аха, ще започне. Точно сега ли ! Когато 
ни остават дни до свободата. Полека-лека 
напрежението спадна. Идва заповед - всич-
ки на есминеца. За първи път щурмански 
поход до Севастопол и Одеса. Цялата рота 
плюс офицерски състав, доста по-многолю-
ден от ротата, сме на борда. Това бе първо-
то официално задгранично плаване. Чудни 
дни! На третия ден в Севастопол Странжа-
та реши да ни подстриже. След като Тони-
ча получи прическа “а ла Тарас Булба” ние, 
като го видяхме, се барикадирахме под вто-
ра башня. Не излязохме в отпуск, но и не 
посетихме парикмахерската.

След плаването оставаше само про-
изводството. Събраха ни в ротния район. 
Раздадоха ни зестрата: параден шинел, 
работен шинел, парадна унифорна бяла, 
парадна униформа черна, работна и т.н. 
Вечерта преди производството обличахме и 

събличахме униформите, киприхме се пред 
огледалото и не ни се вярваше, че сме за-
вършили Морско училище.

Денят на производството. Всичко е гото-
во. Всичко се знае. Знаем, че първенец на 
випуска е нашето упорито македонче Трай-
кича, когото всички обичахме. Лично минис-
търът генерал Иван Михайлов присъства. 
Четат заповедта и не забелязваме, че име-
то Георги Асенов Трайков не се споменава. 
Награждават отличниците. Трайка го няма 
сред тях...

Трябваше да минат много години, за да 
се разбере истината. Трагедията на Трайка 
беше и трагедия на целия випуск. Никой не 
можеше да приеме това, което става. Нима 
за тия 4 години не сме оценили човека? 
Нима нашето уважение и любов са били 
неверни ? Нима чиновниците от министер-
ството и околийския комитет на партията 
в Станкето са дали по-верна оценка ? Със 
своя достоен живот Трайка постави нещата 
на мястото, като стана един от най-големи-
те капитани на България. Но военният флот 
загуби един железен офицер и командир. А 
може би един бъдещ адмирал.

Последва абсолвентският бал. Случаят 
с Трайков го помрачи.. Някои се напиха. Но 
младостта си е младост. Животът ни чака-
ше. Ятото отлетя. Най-после свобода ! Няма 
вече “строй се, преброй се”. Всеки сам носи 
отговорността си.

Без Трайков всички отидохме във ВМС. 
А там нещата стояха сериозно. Голяма от-
говорност за хора и техника, постоянна бой-
на готовност. Службата във флота се оказа 
много по-тежка от това, което беше в Морско 
училище. Но лейтенантите не се огънаха.

Годините минават. Проплавани са хи-
ляди мили. Пагоните и гауните натежават. 
Илята дослужи до вицеадмирал. Някои 
се отдалечиха от морето. Всеки се бори с 
живота и носи съдбата си. След съпруги-
те дойдоха и децата. Порастихме ги. След 
това сватби, зетьове, снахи. После дядо-
вата радост - внуците. И дойде времето, 
когато си отслужихме. Сега сме дядовци — 
пенсионери. До нас са тия хубави момиче-
та с побелели коси, с които делихме хляб 
и постеля и трошихме ядове през годините. 
Какво ни остава още от живота? Спомени-
те. Спомените за младостта. Спомените за 
тези, които вече ги няма. Спомените за един 
живот, изживян с достойнство и чест.
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Спомен от Балето
Недялко Балев

На последния изпит по английски език, 
след като преведох горе-долу един пасаж от 
“Хамлет” на български и един от “Под игото” 
на английски, уважаваната преподавателка 
Сара Бони, в отсъствието на другите члено-
ве на изпитната комисия ми каза: “Бале, ще 
ти пиша оценка добър (4), но те моля да не 
казваш никъде, че си учил английски език. 
Ако под дулото на пистолет се наложи да 
признаеш, не смей да произнасяш името ми 
като твоя преподавателка”.

Тържествено обещах да изпълня мол-
бата й.

Минаха един-два месеца, взехме си из-
питите и дипломите, произведоха ни и хай-
де към Бургас на служба в десантния диви-
зион.

Незнайно защо, част от младите офи-
цери навигатори, освен корабните наряди 
даваха дежурство и на рейдовия пост на 
входа на пристанище Бургас. Там си имаше 
старшина и матроси, които отлично си знае-
ха задълженията и както се шегувахме, де-
журният офицер имаше възможност да спи 
двадесет и пет часа в денонощието

В една тиха юлска сутрин, още преди 
изгрев слънце вахтеният матрос внимател-
но ме събуди и уплашено ми каза:

-   Другарю лейтенант, оперативният де-
журен по база ви търси на телефона.

Допрях слушалката до ухото си и в съ-
неното ми още съзнание проехтя:

-  Снощи по залез на рейда бяха закот-
вени четири кораба, а сега са пет. Защо не 
ми е докладвано? Вземете всички мерки и 
в най-скоро време ми доложете името, на-
ционалността и мястото на регистрация на 
петия кораб.

Учудих се защо на оперативния дежу-
рен на военно морската база му е необходи-
мо да знае движението и разположението 
на търговските кораби в пристанището и 
рейда, но заповедта си е заповед. Взехме 
лодката Ял-4 и тръгнахме да търсим “летя-

щия холандец”. Добре, че матросът още в 
тъмното беше се ориентирал къде корабът 
е хвърлил желязото, та го намерихме лесно. 
Беше малък по тонаж, с нисък борд. Още 
помня името му - “Pola” с регистрация в Пи-
рея.

Основния му товар беше портокали. По 
онова време за портокали се редяхме на 
километрични опашки. Докато аз прескачах 
през борда, две каси с портокали прехвър-
чаха в нашата лодка

У мен се зароди глупавата амбиция да 
преизпълня разпорежданията на оператив-
ния дежурен. Към мен се приближи някакъв 
сънен, мърляв гръцки моряк. Запитах го го-
вори ли английски, на което той отговори: 
“Но, сър!”. За първи път ми казваха “сър “и 
аз разперих криле над чуждата територия.

Морякът ме заведе при капитана на 
кораба и се оттегли. Капитанът беше въз-
растен грък с посивели коси и брада. Пред 
него на масата - куп документи, бутилка 
“Метакса” и прясно изпечени кифлички. По-
кани ме да седна, наля в две чаши от бутил-
ката и внимателно премести документите 
към мен. Каза “ористе” и пихме. За първи 
път пиех такова питие и веднага разбрах, че 
страшно бързо помага за преодоляване на 
английската езикова бариера. Говорихме за 
много неща - той на превъзходен английски, 
а аз - на “фестивалния” речник. Капитанът 
не преставаше да прелиства документите и 
да ги премества към мен. Едва след час-два 
проумях, че това са товарни и митнически 
документи и той ме смята за човек от оч-
акваната от него контрола. Учудването му 
нарастваше като виждаше дежурната лен-
та на ръкава ми и висящата до коляното ми 
флотска амуниция. Явно се дразнеше от 
моето безразличие към административната 
и митническа работа.

По някое време в салета влезе моят мо-
ряк и каза:

-Другарю лейтенант, “Екренето” е на 



14

борда.
“Екрене” се казваше катера на гранич-

ните и пристанищните власти, с който оби-
каляха за контрол на корабите на рейда.

Излязох на палубата и на тясното мяс-
то между надстройката и леерите се сблъс-
ках с един полковник-граничар, а след него 
цяла върволица митничари, лекари и други 
длъжностни лица. Полковникът се изуми 
като ме видя, запъна се в тясното простран-
ство до фалшборда. Нечувано за него беше 
друг човек да се качи на чужд кораб преди 
контролните органи. Обърна се назад към 
някакъв майор и изумено попита: - Какъв е 
тоз?

-Дежурен по рейд - отговорих аз, като 
мислех, че с това ще се размине.

Полковникът бръкна в китела си, извади 
някакъв червен документ и с твърд и тър-
жествен глас каза

-  А аз съм Народна Република Бълга-
рия. Вържете лодката за катера и ме чакай-
те.

Влязох в лодката и зачаках. Междувре-
менно касите с портокали прелетяха по об-
ратния път - от лодката към кораба.

По-нататък - буксир и покана в помеще-
нията на граничните. Пред няколко по-стар-
ши от мен офицери писах и отговарях на въ-
проси откъде знам английски, колко го знам, 
за какво говорихте, колко време говорихте. 
На другия ден се срещнах с нашите спецо-

ве. Отново писане и отговаряне; говоримо 
или и писмено владееш английски, предаде 
ли ти капитана нещо, ти какво му каза .... и 
т.н. Убеден бях, че ако не пагони, то поне 
звездички ще хвърчат. Добре, че в работата 
се намеси бившия капитан-лейтенант Ни-
колов (т.н. Замбо), който тогава работеше в 
разузнаването. Познавахме се от Нахимов-
ското училище, та духовете се успокоиха 
без сериозни последствия.

Пет години по-късно, на първата ни сре-
ща на випуска, на която бе поканена и Сара 
Бони, аз й разказах тая история и й се изви-
них, че съм нарушил обещанието си да не 
казвам, че съм учил английски език. С из-
вестна доза гордост се похвалих, че съм за-
пазил името й в тайна. През смях тя каза :

-  Не е възможно ти да говориш на ан-
глийски цели два часа. За това, че си запа-
зил името ми като твоя преподавателка и 
двучасовото ти упражнение с гръцкия капи-
тан ти повишавам задочно оценката от дър-
жавния изпит на много добър (5).

Днес си мисля колко безотговорно и 
глупаво сме се отнасяли тогава към езико-
вата си подготовка. В онези времена, пре-
ди петдесет години, ако би се наложило да 
воюваме, щяхме да сме рамо до рамо със 
съветските моряци, а е известно, че руския 
език владеем като майчин. Сега, когато сме 
членове на НАТО, ни трябва английския. 
Добре, че сме запасняци-резервисти.

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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Какво ни даде Морско училище
Нейчо Искров

За мен на практика е най-трудно да пиша 
за ВНВМУ, а с такава абревиатура аз съм го 
запомнил, защото след дипломирането ни 
повече не съм се завръщал в него. А с воен-
ната служба се разделих на 30 април 1962 
г,. с напълно осъзнатото чувтво и разбира-
не, че тя не е за мен и аз не съм за нея. Но 
веднага искам да внеса едно допълнение - с 
морската си униформа, а естествено и с мо-
рето, не се разделих по собствено желание. 
Оказа се, че имам проблеми със зрението, 
но такива, които ми даваха възможност да 
служа, но не и да бъда във военно учебно 
заведение извън страната, дори било то и 
СКОС.

Кандидатствах във ВА „Г. С. Раковски” 
за петгодишния курс по радиолокация. При-
емните изпити минаха много добре, без да 
се напрягам особено. Но за мое съжаление 
или за мой късмет - сега всичко това го оце-
нявам от по-добрата му страна, на изпита по 
физика се оказа, че съм забравил една от 
елементарните формули от гимназиалния 
курс по планиметрия, която ми трябваше, за 
да реша успешно задачата, т.е. да отгово-
ря на третия въпрос от изтегления билет по 
физика. Помогна ми наученото от Грамчев 
по висша математика. Съставих интеграл-
но уравнение с помощта на което изведох 
нужната ми формула. Председателят на ко-
мисията беше жена, с която се срещах за 
първи и както се оказа, и за последен път, 
гледаше съсредоточено към черната дъска, 
върху която бяха отразени всички мои уси-
лия по извеждането на формулата и реша-
ването на задачата, нещо си пошушна с ос-
таналите двама членове на комисията във 
военна униформа и после на по-висок глас, 
явно за да мога и аз да чуя каза: този няма 
какво да прави в академията. А официално 
заяви, че съм се справил много добре и с 
теорeтичните въпроси, и със задачата. Ре-
зултатът - за пореден път ми беше показа-
но, че едно е да знаеш и да можеш, друго е 
когато решава някой заради теб. Завърнах 
се обратно в Бургас на старото си работно 

място - цеха по ремонт на радиолокационна 
и хидролокационна техника. Нямаше място 
и време за обиди. А предложенията за ра-
бота в София, направени ми в МО и много 
атрактивни, според един от кадровиците на 
министерството, отказах. Но само след ня-
колко месеца дойде разпореждане от също-
то това министерство за откомандироването 
ми в МО, където ми беше обяснено, че съм 
назначен за преподавател към военната ака-
демия, като ми беше разпоредено да се явя 
в Самоков, където на място всичко ще ми 
бъде разяснено. Длъжността беше генерал-
ска, а нямах още 25 години. Отначало всич-
ко вървеше добре: преподавах системите 
за управление на ракетите, че дори и алге-
бра. Докато на подготовка постъпи целият 
випуск по радиотехника на Политехниката 
в София. Настъпиха известни усложнения 
с останалите преподаватели, особено по 
двигателната система на ракетите. Новоиз-
печените офицери-курсисти искаха да раз-
бират, а не да зазубрят нещата, към което ги 
тласкаше официалният им преподавател, 
изучил двигателната уредба на 6 месечните 
съкратени курсове. Неговите обяснения се 
свеждаха обикновено до - клапан еди-кой-
си се отваря, а клапан номер, примерно 56, 
се затваря и горивната смес потича без да 
обяснява защо и как всичко това става. Но 
довчерашните студенти, станали за едно 
денонощие старши лейтенанти и лейте-
нанти, искаха да разбират, а не да зубрят. 
А причината за моята най-неочаквана наме-
са беше много проста. Докато се обзаведат 
всички обекти и се започне реалното обуче-
ние ми беше възложено да преведа на бъл-
гарски всички наставления и обяснения към 
прекрасно изработените многоцветни схе-
ми, при което естествено беше човек и да 
се запознае с тях и дори да ги разучи, за да 
бъде преводът по възможност най-точен. И 
още по това време аз все още бях единстве-
ният преподавател в строго засекретеното 
поделение - останалите предстоеше да се 
завърнат от СКОС в СССР...
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Така се случи, че след едно занятие по 
системите за управление преподавателят 
по двигателната уредба не се яви и курси-
стите ме помолиха да им обясня някои еле-
менти от уредбата, която в основата си се 
състоеше от многобройни правоточни и об-
ратнозатварящи се клапани. Цялото упраж-
нение продължи не повече от 35-40 минути, 
но последствията бяха твърде неочаквани и 
непредсказуеми. Същите тези курсисти на 
следващите занятия по двигателите катего-
рично отказали да слушат преподавателя и 
поискали да им води занятията лейтенант 
Искров. Въпросът стигна до командващия 
артилерията и ракетните войски /по това 
време/ ген. Гетовски - много етичен, знаещ и 
можещ генерал. Проблемът бързо беше ре-
шен - официалният преподавател-капитан 
остана на мястото си, като генералът разре-
ши на курсистите-инженери да се обръщат 
към лейтенанта, когато имат нужда, но в 
неофициален порядък. Равновесието беше 
възстановено, но взаимоотношенията меж-
ду нас, преподавателите, бяха засегнати и 
то зле. А и едва ли можеше да бъде иначе, 
тъй като моя милост беше единственият в 
морска униформа на фона на пехотинските 
и артилерийски пагони и кители, а и науче-
ното в Морското училище ни беше дало не 
само дипломи на инженери, но и ни беше на-
учило на нещо много по-важно: да мислим, 
да съобразяваме и да не се стряскаме пред 
трудностите. Неща на които следващите 
ми следвания в престижните факултети по 
физика към Софийския университет и по 
международни валутно-финансови и иконо-
мически отношения към Московския държа-
вен институт за международни отношения 
/МГИМО/ не учеха своите възпитаници. С 
други думи сравнението е изключително в 
полза на НАШЕТО УЧИЛИЩЕ.

Затова и разказах този епизод от живо-
та ми като военен.

Що се отнася до съвместния ни живот в 
Морско училище бих искал накратко да се 
спра на два случая или две истории. Всеки 
може би ги е възприел по свой и различен 
начин. Но за мен те бяха и си остават зна-
кови за нашите разбирания и виждания за 
ежедневния живот в училището и за нашето 
бъдещо място в живота изобщо и във воен-
ния строй в частност.

За първия случай. Аз виждам тази ис-
тория, която, според моите разбирания, 
най-ярко и точно обрисува какви сме били 
ние, първо, като изграден колектив от съ-
мишленици, колеги, приятели и другари и, 
второ, като индивиди, като изградени вече 

солидни, да точно така, солидни личности, 
а ако някой предпочита това, и като индиви-
дуалности.

И така известно време преди да полу-
чим първите офицерски пагони стана об-
ществена тайна, че вместо лейтенанти ще 
бъдем произведени младши лейтенанти, 
тъй като МО искаше да уеднакви производ-
ствения процес във всички военни учебни 
заведения. Да, но тогава единственото ви-
сше учебно заведение беше Морско учили-
ще и само то имаше четиригодишен курс на 
обучение, докато другите бяха тригодишни, 
а все още имаше и с двегодишен курс на 
обучение. И още едно важно пояснение. 
Стана ясно, че отличниците на випуска ще 
бъдат произведени лейтенанти. Последно-
то беше от изключително важно значение 
за последвалата реакция на випуска ни. А 
тя беше, макар и след дълги спорове и тър-
сения на най-ефикасното и пряко решаване 
на въпроса: единогласно прието становище 
да се напише колективно писмо до ЦК на 
БКП, като основен решаващ тогава орган и 
да се поиска преразглеждане на въпроса за 
73-ти випуск на Морско училище. И още ре-
шихме – всичко да се запази в тайна дори от 
преките ни командири, за да не бъдат и те 
въвлечени да отговарят за нашите напълно 
антиуставни действия, според разбирания-
та за момента.

Отговорът се позабави, но първоначал-
ната постановка беше, че това е колективен 
бунт, поради което започна широкомащаб-
но разследване, в което беше въвлечено и 
командването на училището, и съответните 
политически и специални органи. Прияте-
ли, спомняте ли си натиска, на който бяхме 
подложени, за да разберат проверяващите 
кой е бил инициаторът и кой е написал пис-
мото, и кой, и как го е изпратил през главата 
на командването на училището. И твърдият 
ни отговор: всичко стана спонтанно, пис-
мото беше написано от всички. Нещо като 
от знаменитата картина „Казаците пишат 
писмо до Султана”. И за чест, аз бих  до-
бавил и за слава, в най-добрия смисъл на 
тази дума, випускът удържа, остана единен 
докрай и спечели за себе си, а може би и 
за следващите випуски. Защото... спомнете 
си, като пътувахте по родните си места през 
първата си офицерска отпуска, не може да 
не сте срещнали някои други новоизлюпени 
като нас офицери, но с младши лейтенант-
ски пагони.

Ето тази история на единство, приятел-
ство и другарство на випуска ни, а не първи-
те офицерски пагони, пък били те и лейте-
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натски, ми е най-скъпа и здраво се е загне-
здила в паметта вече петдесет години.

И втората история. Тя е и колкото дреб-
нава и печална, и толкова значима и знако-
ва за випуска, випуск в който нямаше, изви-
нете ме за израза, мамини синчета, може би 
с много, много малки изключения, които не 
издържаха докрай на суровите условия на 
живот и подготовка в училището. Използвах 
израза „мамини синчета” напълно съзнател-
но, тъй като той в известна, само в известна 
степен, дава частично отговор на случилото 
се.

И така вече не бяхме първа година кур-
санти, когато в ротата ни започнаха да се 
случват странни неща – започнаха да изчез-
ват разни предмети и вещи, включително и 
пари, които винаги бяха „кът” в портмоне-
тата, ако въобще имахме такива. Дотогава 
бяха ставали само известни размествания 
на личната собственост, ако може да се на-
рече така казионното ни обмундирование 
– основно моряшки фланелки, холандки 
и шинели, но преди всичко за периода на 
градските отпуски и това се разбираше и 
възприемаше нормално от всички, въпреки 
че не всички го практикуваха. Но да изчез-
ват завинаги и особено оскъдните левчета, 
скътани за поредната градска отпуска най-
вече за „изфукване” пред любимото моми-
че, това вече бе извънредно произшествие. 
И то трябваше да бъде предотвратено и 
виновникът хванат. Още повече че това се 
беше разчуло и сред другите роти, тъй като 
не се знаеше кой и от кое звено е извърши-
телят.

В задружния колектив това не е труд-
на работа и много скоро виновникът беше 
хванат, както са казва, на мястото на прес-
тъплението. И веднага възникна въпро-
са - какво да се прави и как да се реагира. 
Спомняте ли си, приятели, как се развиха 
събитиятта?

А ето как аз си ги спомням: известихме 
непосредствените си командири - на ротата 
и на двата взвода, че знаем кой е извърши-
телят на кражбите, колкото и грубо да зву-
чи това и още повече, колкото и днес да не 
ми се иска така да нареча извършваното, 
и че искаме сами да решим проблема. Не 
назовахме името на съкурсанта. Събрахме 
се в класната стая на механиците, мисля че 
е ясно защо и без пояснения. Заключихме 
вратата отвътре и се започна една такава 
дискусия, че и до днес чувам разгорещени-
те гласове. А събранието продължи повече 
от 7-8 часа. Изпуснахме вечерята дори. И 
не отворихме вратата на нито един от мно-
гобройните офицери, настояващи да на-
правим това и които после казваха, че са 
се изплашили да не натворим някоя беда, 
тъй като отвътре гласовете са били твър-
де високи и разгорещени, а след това била 
настъпвала мъртвешка тишина. И никой из-
вън нашия випуск никога не разбра кой бе 
виновникът, нито какво е станало вътре и 
какво е биро решението. Защото нашият от-
говор на всички въпроси бе един - случаят е 
приключен. И никога вече през следващите 
две и половина години нито в ротата като 
цяло, нито в класните отделения 401 и 421 
не изчезна нищо, дори една паста за зъби 
или ножче за бръснене, за пари, дори сто-
тинка, да не говорим.

Ето това аз наричам колектив, приятели, 
другари, ако искате и курсантско братство. 
Затова обичам и ценя всеки един от съвипу-
скниците дори след тези изминали петдесет 
години и независимо от факта, че житейски-
те ни пътища в някои отношения кардинал-
но се разминаха и практически с мнозина от 
Вас се виждаме на традиционните срещи 
на випуска. И съм ви благодарен за тези го-
лями уроци на дружба и разбирателство, на 
приятелство и безкористност в отношения-
та помежду ни. До нови срещи, приятели!!!
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ААААААААА АА  ААААААААААААА АА 
АААААА ААААААА

До  кадетите
от випуск „Вапцаровски”- 48 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Скъпи кадети,

Управителният съвет на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище 
най-сърдечно поздравява пионерите от випуск „Вапцаровски” по случай 60 години от 
постъпването ви във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

На 15.09. стотина младежи от цяла България, едва навършили 16-годишна възраст, 
болшинстовото от тях за пръв път виждащи морето,  с трепет прекрачват прага на Морско 
училище, тогава намиращо се на ул. „Стефан Караджа”. Всички се страхуват от неизвестното, 
коренно различно от досегашния им начин на живот. Но флотът сплотява и още на втората 
седмица младежите вече се познават. Командирите бързо научават кадетите по имена. 
Първите две години минават като насън. Вие възмъжавате и добивате самоувереност, 
особена полезна за вас е морската подготовка в Созопол. След края на втората година, 
укрепналият колектив е принуден да се раздели с част от випуска, тъй като повече от 
половината кадети са определени да учат в СССР. Раздялата е тежка за останалите, тъй 
като не познават новоприетите към випуска курсанти, но вече закалени, бившите кадети 
радушно се сприятеляват с новите лица. 

Скъпи кадети,

Въпреки разделянето ви в различни училища, далече едни от други, през годините 
вие не прекратихте своите връзки. И сега, 60 години след паметната година, отново сте 
заедно и си спомняте много случки от този период. Поздравявам ви най-сърдечно с този 
славен юбилей и ви пожелавам още дълги години гордо и високо да носите знамето на 
патрона !

Честит юбилей !

Председател на на УС на АВМУ
Кап. Петър Тухчиев

04.11.2008 г.
Варна
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Наскоро във Фестивален и конгресен 
център-Варна се проведе Кръгла маса 
„Българският воден транспорт – със значи-
мо участие в международните интермодал-
ни превози”. Акценти на форума, детайлно 
подготвен, успешно ръководен от г-н Кирил 
Ерменков, със запомнящото се участие на 
компетентната г-жа Даниела Никифорова, 
бяха:  инфраструктурни проекти за развитие 
на морските и речните пристанища, възмож-
ностите на българските корабоплавателни 
компании да изграждат транспортни вериги 
по Дунав и през Черно море, перспективите 
за морския и вътрешноводния транспорт, за 
евроазиатските интермодални превози чрез 
директна фериботна връзка между Варна и 
Кавказ. Зам. министърът на транспорта съ-
общи впечатляващи цифри за средствата, 
предвидени за подобряване интермодал-
ността при превози на пътници и товари, но 
и посочи как могат да бъдат усвоени. Раз-
яснени бяха процедури по използването на 
фондовете от оперативните програми на ЕС 
по проектите за морски и речни пристани-
ща. Авторитетен член на УС на Асоциация-
та на европейските съюзи на жп инженери, 
със седалище Франкфурт на Майн, г-н Ер-
менков подчерта необходимостта от иконо-
мическа изгода и агресивност у потребите-
лите, от непрекъснато  развитие на този тип 
превози до съответното европейско ниво, от 
стимулиране интереса на младите хора към 
транспортните специалности в нашите ви-
сши учебни заведения. По негово мнение, 

доколкото се е запазил, този интерес се 
дължи на висококвалифицираните препода-
ватели, на просветени практици като дирек-
тора на Пристанище Бургас, г-н Бояджиев, 
възпитаник на ВВМУ-Варна, на благородни-
те усилия на институции като Асоциацията 
на Възпитаниците на Морско Училище да 
задържат в България младите хора, нео-
снователно насочвани да учат в чужбина. 
Задълбоченото обучение на кадрите във 
водния транспорт, тяхната квалификация и 
преквалификация, а не просто осигурява-
нето на бройки, зависи до голяма степен от 
активната съвместна работа с АВМУ, ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров”, БМКЦ, ТУ и др., в Бургас, 
Русе, Ловеч, София, Варна. Разширяване-
то на взаимодействието на Асоциацията с 
личности, посветени на оптимизирането на 
българския транспорт, както и с държавното 
ръководство, е свидетелство за взаимното 
им доверие и интерес, в името на проспери-
тета  на България. 

Осъществяването на подобни перфект-
но подготвени прояви във Фестивален и 
конгресен център, с участие на всестранно 
развити личности, чиято цел е ускореното 
развитие на България чрез високотехноло-
гични процеси и инвестиционни програми, 
реализирани благодарение на квалифици-
раните кадри, възпитавани в морския град, 
е добра традиция.

А. Минкова
Фестивален и конгресен център-Варна

Кръгла маса „Българският воден транспорт 
– със значимо участие в международните 

интермодални превози”
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В нашата съвременост, сред всички по-
литически и военни проблеми на страната 
ни, морският суверенитет заема особено 
място: от една страна, на практика значе-
нието на морския суверинитет традиционно 
се подценява, от друга – неговите научни 
и приложни аспекти се познават незадово-
лително, а част от тях не са разработени 
изобщо. В същото време, решаването на 
така очертания проблем очевидно има ком-
плексно значение за бъднините на страната 
ни, защото от край време морето не е прос-
то граница. На фона на стартирането на по-
следните енергийни проекти на страната, 
териториалното ни море е източник на ико-
номически просперитет. В същото време, то 
е и вход, през който може да се посегне на 
националната ни сигурност. 

За решаването на наболелия проблем 
в продължение на години работи капитан І 
ранг Боян Медникаров, доцент във ВВМУ 
„Н.Й. Вапцаров”. Венец на неговите уси-
лия в това отношение е излезлата наскоро 
от печат монография „Защита на морския 
суверенитет”1. В книгата се излагат основ-
ните етапи от извършеното изследване. 
Резонен е обаче въпросът, защо морските 
аспектите на националната политика за 
сигурност трябва да бъдат във фокуса на 
вниманието на държавниците, на икономи-
ческите и военни деятели на страната. На 
първо място отговорът трябва да се търси 
в нарасналата роля на Черно море за си-
гурността и икономическия просперитет 
на Р. България, както и във факта, че след 
края на блоковото противопоставяне в Чер-
номорския регион протичат динамични и 
понякога трудни за предсказване процеси. 
Те създават условия за ескалиране на ре-
дица противоречия с потенциални рискове 
и заплахи за националната и колективната 

1 Медникаров, Боян. Защита на морския 
суверенитет. Варна: ВВМУ, 2008, 468 с.

ни сигурност. Потвърждение на това вижда-
ме месеци след обнародването на книгата 
в събитията в Абхазия и в частност в прис-
танище Поти по източното крайбрежие на 
Черно море. 

От друга страна, морето придобива из-
ключително значение за нашата страна и 
поради обстоятелството, че българското 
крайбрежие се превръща в граница на Ев-
ропейския съюз. Изложените фактори обу-
славят необходимостта от създаването на 
модерна национална теория, което е обо-
сновано от автора, а обосновките намират 
своята реализация в монографията. При 
това резултатите очертават както теоретич-
на, така и научно-приложната значимост на 
извършеното изследване. 

В книгата „Защита на морския суверени-
тет” се анализират настъпилите промени в 
концептуалните схващания за гарантиране 
на сигурността на море, залегнали в доку-
ментите на Северноатлантическия съюз и 
Международната морска организация към 
ООН (IMO).2 Постигнатите резултати в тази 
част на изследването позволяват формира-
нето на схващанията за защитата на инте-
ресите на страната в националните морски 
пространства.  Нещо повече - авторът кон-
струира и концептуалната рамка за плани-
ране, изграждане, развитие и използване 
на системата за защита на морския сувере-
нитет на страната в условията на променя-
щата се среда за сигурност. 

В книгата е изследван и генезисът на 
проблема със защитата на морския суве-
ренитет на страната. Определя се, че един 
от корените му е отсъствието на последо-
вателна морска политика на страната и не-
способността да бъдат ясно осъзнати и ка-
тегорично декларирани националните цели, 
свързани с морето. От там са и предизвика-
телствата, рисковете и заплахите, произти-

2 IMO official site. - <www.imo.org> 15.01.2007.

НА фОКУС - ЗАщИТАТА НА 
МОРСКИЯ СУВЕРЕНИТЕТ
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чащи от или свързани с морето, при което 
спектърът им става все по-богат, а субекти-
те им - все повече обезличени. Разкритият 
проблем в нашето съвремие се задълбоча-
ва, поради обективните процеси на глоба-
лизацията, в които световния океан играе 
особена роля. Доц. Медникаров определя 
сред негативните фактори и  снижаването 
на морската мощ на държавата в резултат 
на процесите, протичащи във въоръжените 
сили, икономическите затруднения и пре-
структурирането на националната морска 
индустрия. А действието на посочения фак-
тор се съчетава с не съвсем оптималното 
управление на морските дела на страната 
и липсата на ефективна национална систе-
ма за контрол в националните морски прос-
транства. Фактическото дезинтегриране на 
усилията на морските институции за защи-
та на националните интереси в морските 
пространства, все още не е преодоляно 
независимо от обстоятелството, че на него 
в частност бяха посветени няколко научни 
форума.3 Същите форуми, в една или друга 
степен, очертаването отсъствието на систе-
матизирани знания и практически опит за 
условията на нашата страна по защитата 
на морския суверенитет и изграждането на 
съответна национална система за защита. 

Изложението на книгата е стегнато, при 
което се вижда, че авторът познава задъл-
бочено и многостранно състоянието на де-
финирания проблем и го развива в контекста 
на специфичната обстановката в морските 
пространства на региона и на страната. На-
правен е ретроспективен анализ на публи-
кациите по проблема от края на ХІХ в. до 
наши дни. Отбелязан е и българския принос 
в миналото4 и сега.5 В хода на изследване-

3  За докладите на двата форума вж: Морско-
то образование и квалификацията на морски 
кадри в началото на ХХІ век – предизвикател-
ства и перспективи. - Сборник на Националната 
научно-практическа конференция, Варна, 2003 
и Морското образование и квалификацията на 
морски кадри – състояние и европейски перс-
пективи (Сборник на Втората Националната на-
учно-практическа конференция - БУЛМЕТ 2005): 
Варна, 17.11.2005 
4 Дървингов, П. Влияние на морската мощ 
върху историята на България. С., Художник, 
1935; Дървингов, П. море и суша: морски 
брегове и хинтерланд. С.: Полиграфия, 1942. 
5 Дерелиев, П. Участието на военноморските 
сили на Република България в контрола на 

то авторът се  е справил с 304 български и 
чуждестранни източници, свързани не само 
с въоръжените сили, но и с други области 
на теорията и практиката. Посочените коли-
чествени данни свидетелстват за задълбо-
чеността на излаганите крайни резултати в 
монографията. 

Продуктивни са резултатите от изсле-
давнията, свързани с разкриването на същ-
ността на понятията „морски суверенитет” и 
„защита на морския суверенитет”, при което 
е разкрито влиянието на средата за сигур-
ност в Черноморския регион върху способ-
ностите на държавата за защитата му. На 
този проблем е погледнато и от практическа 
гледна точка, за което свидетелстват обо-
снованите методи за определяне на спо-
собностите на силите за защита на морския 
суверенитет, а те на свой ред спомагат за 
обособяването на: 

- формите за използване на силите при 
защита на морския суверенитет;

- принципите за изграждане и усъвър-
шенстване на системата за защита на мор-
ския суверенитет. 

Особен интерес представлява изслед-
ването на общотеоретичните проблеми на 
планирането на способности за защита на 
морския суверенитет, при което е разкри-
та същността на понятието „способност”, в 
контекста на защитата на морския сувере-
нитет, дефинирането на основните изисква-
ния към тези способности и предложеният 
целесъобразен модел за тяхното планира-
не. Осъщественото практическо определя-
не на националните способности за защита 
на морския суверенитет е уникално за на-
шата страна и дава солидна основа за ре-
шаването на редица практически проблеми 
при изграждането на силите на различните 
морски институции и решаването на теку-
щите проблеми на тяхното взаимодействие. 
В тази връзка особено внимание заслужа-
ват определянето на планиращите сцена-
рии, предложеният набор от необходими 
способности за защита на морския сувере-
нитет и разпределението им по организа-
ции. Приложен е функционално-структурен 
анализ на системата за защита на морския 

националните морски пространства. С.:ВА, 
2004, дисертация. Василев, В. Защита на 
кораба при особени обстоятелства. В.:ТУ, 2005, 
дисертация. Колев, К. Съвременни измерения 
на тероризма // Военен журнал, кн. 1, 2002, с. 
64-70..
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суверенитет, формулирани са и основните 
изисквания и препоръки към нея. 

В заключение трябва още веднъж да се 
подчертае огромното познавателно значе-
ние на новоизлязлата монография, нейният 
теоретичен и приложен принос за решава-
нето на проблемите, свързани със защитата 
на морския суверенитет на страната ни. И 
нека да се надяваме, че след нейната поява 
ще настъпят положителни промени в отно-
шението на нашето общество, политически 
и научни кръгове за мястото и значението 
на световния океан за България.

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

Доц. д-р Вяра Петкова

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ПРЕВОДИ

ОТ МОРСКИЯ,
АВТОМОБИЛНИЯ

И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ТЕКСТОВЕ

И ДОКУМЕНТИ

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

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

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

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

Сроковете, определени от 
възложителя, се спазват.
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Global Maritime Services отговаря на 
клиентските изисквания в областта 
на международния контейнерен пре-
воз с високо качествени, надеждни, 
ефективни решения, с широкия спек-
тър на своите автомобилите, които 
могат да превозват 21 различни типа 
контейнера. Тази ефикасна мрежа от 
услуги обслужва и общи товари и дос-
тавя различни контейнерни услуги за 
типове стоки, които изискват специа-
лен транспорт. 

От създаването през 1998 Global 
Maritime Services се развива, за да 
стане една от важните компании в 
контейнерите превози в България. 
Нашата компания притежава вещина 
и има повече от 7 години опит в об-
ластта на обслужването на нашите 
клиенти.

От началото на морския превоз на 
контейнери като официален агент 
на Hapag Lloyd за България, нашата 
компания е разнообразила обхвата 

на своите дейности и сега предлага 
на нейните клиенти корабно агенти-
ране, чартиране, агентско обслужва-
не на кораби, сухоземен контейнерен 
транспорт на територията на Бълга-
рия, освобождаване на стоки от мит-
ница и други услуги. 

Варна - централен офис:  
ул.”Цар Симеон I” 32,  
Варна 9000, България  
global@gmsvar.com 
Управител  
Димитър Добрев 052/ 681180 
dd@gmsvar.com
клон София  
ул.”Позитано” 9, вх.А, ет.6, офис 20  
София 1000, България  
sofia@gmsvar.com  
Надежда Христева 02/ 9503530  
Владимир Шишманов 02/ 9803075

Global Maritime Services Ltd.
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125 години от началото на 
Военноморския  музей – Варна

Мариана Кръстева

Началото на Военноморския музей е 
поставено не в морски, а в дунавския град 
Русе през 1883 г. Това има лесно обяснение 
– тук през 1879 г. е поставено началото и 
на военния флот на новоосвободеното бъл-
гарско Княжество. Прохождането на музея 
е документирано в рапорта на капитан-лей-
тенант Зинови Рожественски – командир на 
Дунавската флотилия до военния министър 
от 12 (24) октомври 1883 г. Тогава той обявя-
ва, че музеят вече е в „зачатък” и обоснова-
ва необходимостта от него и от библиотека, 
които според него да съдействат за “обра-
зованието на съответстващите среди” във 
Флотилията. През 1885 г. за уредник на мор-
ската музейна сбирка е определен инже-
нер-механикът Павел Кузмински. Първите 
експонати в музейната сбирка са предимно 
образци на въоръжение и технически посо-
бия. От това време има съхранено лично 
оръжие и лични вещи. 

Докато през 1910 г. все още се обсъж-
дат проекти за военноисторически музей в 
София, във флота идеята за морски музей 
се развива. А в края на Първата световна 
война във Варна има реални предпоставки 
за откриването му за посетители:  набрани 
са експонати, подетата инициатива намира 
реализатори и поддържници, осигурено е 
помещение. Отварянето на музея е пред-
шествано от решение на Управителния съ-
вет на Българския народен морски сговор 
от август 1921 г. музейната сбирка да бъде 
преместена от Русе във Варна. Издейства-
но е две стаи в тогавашната Девическа гим-
назия да бъдат отредени за експозиционни 
зали. Инициаторите са офицерите Георги 
Славянов, Иван Михайлов, Сава Иванов. 
Сред първите уредници са имената на Про-
таси Пампулов, Ст. Цанев, Джеферов. При-
влечен е видния български археолог Карел 
Шкорпил. Чертежите, плановете, диаграми-
те и легендарното „Морско дъно” се дължат 
на руския полковник с образование на архе-

олог Александър Полубояринов. 
Официалното откриване и освещаване 

на Морския музей (както се нарича тогава) 
става на 20 май 1923 г., с което може да бъде 
определен за първият публичен военен му-
зей в България. Осветен е от Варненския и 
преславски митрополит Симеон. В словото 
на Карел Шкорпил четем: “Целта на музея е 
да разучи и представи на обществото раз-
витието на българското мореплаване… има 
[за задача] да пропагандира идеята за лю-
бов към морето, нуждите от неговото опо-
знаване и грамаднитеоблаги от него. В му-
зея ще се запознае посетителят с историята 
на бившия ни военен и търговски флот…”. 
А председателят на временния Централен 
комитет на БНМС капитан І ранг Иван Ми-
хайлов правилно определя новооткрития 
музей като “нов член в общото семейство 
на паметниците на българската култура”. 
Още в първите години лични дарители на 
музея стават Негово Величество цар Борис 
ІІІ и членовете на царската фамилия. Бла-
годарение на тях и до днес се пазят някои 
от най-ценните корабни макети у нас. Най-
дълго и постоянно в следващите десети-
летия като единствен служител, който е и 
уредник, и охранител,  се задържа Олга По-
лубояринова. 

Само две години след откриването на 
експозицията в отчет на БНМС “за вървежа 
на Морския музей” е регистриран общест-
вения отзвук: “Посетителите, които не са 
виждали морски музеи, биваха възхитени 
и с удивление искаха разяснение почти за 
всички неща, а тия, които познавахха голе-
мите германски или французки морски му-
зеи, казваха: началото е отлично; ревнос-
тта, с която се преследва целта е примерна 
– обещава да даде добър резултат и тук в 
България.” Дълго време съществуването 
на музея и оцеляването му се дължи на об-
ществената подкрепа в лицето на БНМС. 
Сговорът основава  фонд „Музей” и чрез 
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него и чрез доброволни дарения се издър-
жа музеят. Няма обаче период от съществу-
ването му, в който да не усеща грижата на 
командването на българския военен флот. 

Държавата припознава „завареното си 
дете” едва през 1955 г. С министерска запо-
вед № 46/10 април 1955 г. Морският музей 
влиза в системата на Министерството на 
народната отбрана под названието Военно-
морски музей и като филиал на Централния 
музей на народната армия. Разположен е в 
сградата на бул. „Приморски” № 2. Офици-
алното откриване става със заповед на ми-
нистъра на народната отбрана от 9 август 
1956  г. Основанието, както се полага в за-
повед, не е многословно: „за да се съберат, 
систематизират и научно проучат бойните 
реликви и документи от историята на Бъл-
гарските военноморски сили”. Скоро обаче 
заложената още в началото идея започва 
да се налага – съхраняването и популяри-
зирането въобще на достойното минало 
на морска България в по-широкия смисъл 
– корабоплаване, корабостроене, прояви в 
морските спортове и в художествената ма-
ринистика. Днес музеят съхранява колек-
ции от морско оръжие – мини, брегова и ко-
рабна артилерия; от униформи и отличия, 
от корабни модели, голям брой фотографии 
и др. 

В своята биография Военноморският 
музей има и постижението да бъде първоп-
роходец в подводните археологически про-
учвания в България, с организираната през 
1959 г. първа експедиция – при нос Калиак-
ра. През следващите десетилетия са прове-
дени поредица от изследвания под водата 
– край нос Калиакра, при Шабла, във Вар-
ненския залив и пр.

Музеят е носител на орден „Кирил и 
Методий” І степен, с който е награден през 
1973 г., по случай 50 годишнината от откри-
ването на експозицията му във Варна.

Най-атрактивният експонат продължа-
ва да бъде корабът-музей „Дръзки”, който, 
вече на сто години, е единственият от този 
клас кораби в света, запазен до днес и на-
помня за една от най-славните страници от 
историята на българския военен флот през 
Балканската война 1912 г. Тук е представена 
и яхтата „Кор Кароли”, с която капитан Геор-
ги Георгиев направи първото за  България 
ветроходно постижение от световен мащаб. 
Музеят разполага с богата специализирана 
библиотека, има свое периодично научно 

издание. Военноморският музей участва 
с експонати и с методическа помощ в под-
държането на музейните сбирки на: Висше-
то военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, 
Военноморска база – Бургас и Военномор-
ска база – Варна, Дивизион подводници и 
Свързочен полк към Военноморска база – 
Варна. 

В стотици хиляди се изчисляват посе-
тителите, които в годините са минали през 
откритата и закритата експозиция на музея, 
където са изложени общо около 1200 бр. 
предмети. В добрите си години музеят е от 
най-посещаваните: през 1973 г. е връчена 
специална грамота на двумилионния посе-
тител – съветска гражданка, а в отчетите от 
80-те години на ХХ в. виждаме поредица от 
по 250 000 посетители годишно.

В последните десетилетия, поставен 
при изключително неблагоприятни условия, 
колективът на музея поддържа самочувст-
вието си по един нетрадиционен, но заслу-
жаващ адмирации начин – като не скрива 
необходимостта и търси начини за радикал-
ното разрешаване на натрупали се с време-
то проблеми, като не се отказва да преци-
зира рутинните дейности и да прогнозира и 
чертае амбициозни бъдещи планове. 

От далечната 1883 година до днес чув-
ството за историчност в българската, и спе-
циално варненската морска гилдия е жизне-
но и пулсиращо. Това са военните моряци – 
офицери, подофицери, старшини, матроси;  
капитаните, механиците и всички други раз-
нообразни по характер професии на моря-
ците от търговския флот; корабостроители-
те, кораборемончиците, приятели, изследо-
ватели ... Всички те са една невидима сила, 
която изгражда във времето и поддържа 
морските традиции в България. Това е про-
дължителен процес, който приема различ-
ни форми. А нашият Военноморски музей е 
най-ярката, най-трайната и значима форма 
на проява на морско обществено съзнание. 

Няма момент от историята на музея, в 
който да не е усещана грижата от страна на 
командването на българския военен флот, 
за което служителите и приятелите на му-
зея им дължат искрена благодарност. В по-
следно време. Не мога да не изразя благо-
дарността си и към Пристанище Варна АД, 
Параходство БМФ, КРЗ Флотски арсенал за 
активността им в последно време. 

 В организационно отношение най-бли-
зък съмишленик на Военноморския музей 
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е Сдружение „Национален морски музей”. 
Съпричастността на неговите членове, как-
то и подкрепата от страна на Българската 
морска камара при решаването на редица 
проблеми ни карат да усещаме, че нашата 
работа има свои критици, свои последова-
тели и поддържници. 

Днес музеят е филиал на Национал-
ния военноисторически музей. Без да има 
собствен официален статут „Национален” 
,Военноморският музей във Варна е със 
значимост далеч извън регионалната. Ос-
вен че няма аналог по тематиката си още от 
своето създаване, той представя не персо-
нални или местни, а по същността си нацио-

нални постижения в областта на опазването 
на морските ни граници, морското и дунав-
ското стопанство, спорт и маринистика. За-
това и неговата мисия продължава да бъде 
уникална – да поддържа сред българската 
общественост респекта към постиженията 
на поколенията достойни български моряци 
и на България като морска страна.

А 125 годишният юбилей на Военно-
морския музей ангажира нашето общество 
да демонстрира своя интерес не само като 
посетители и ценители, но и в подкрепа на 
единствения в България морски музей, на 
неговото развитие като модерен културен 
институт.



30

ИНфОРМАЦИЯ ЗА фРЕГАТА 
ПРОЕКТ “Е-71” – “ГОРДИ”

След подписването и ратифициране-
то на договора за придобиване на фрегата 
“Горди” от Кралство Белгия, екипаж в със-
тав от 90 военнослужещи пристигна във во-
енноморска база Зеебрюге на 3 август 2008 
година.

В края на месец юли, част от бъдещия 
български екипаж на кораба започна свое-
то обучение в Белгия. И организацията на 
службата, и обучението на екипажа 
са изцяло по стандартите и проце-
дурите на НАТО, като домакините 
направиха всичко възможно, за да 
облекчат новите стопани на фрега-
тата в методическо отношение. Бяха 
приети материалните средства, оръ-
жията, боеприпасите и корабните 
запаси. Проведени бяха изпитания 
на работата на всички механизми 
както в базата, така и на море. Въз-
никналата необходимост от малки 
ремонти на техниката, както и огра-
ниченото време за приемане на ко-
раба, наложиха интензивен темп на 
работа за сдаващия и приемащия 
екипажи, но съвместните усилия и 

колегиалното отношение между българи и 
белгийци доведоха до успешен резултат.

Във военноморската база в белгийския 
град Зеебрюге на 22.08.2008 г. тържествено 
бе издигнат българският флаг над 
фрегатата “Вестдиеп”, на която със заповед 

на министъра на отбраната 
Николай Цонев в тържествена 
обстановка бе присвоено 
името “Горди”. На церемонията 
присъстваха министърът на 
отбраната на Кралство Белгия 
Питър Декрем, дипломати 
от българското посолство в 
Брюксел, генерали и офицери от 
Щаба на отбраната на Белгия и от 
българското представителство 
в Щаб-квартирата на НАТО. 
Протоколът за предаване и 
приемане на фрегатата от 
ВМС на Кралство Белгия на 
ВМС на Република България 
бе подписан от генерал-
майор Ларбаноа - началник на 

дирекция “Доставки” в Щаба на отбраната на 
Кралство Белгия и контраадмирал Симеон 
Цеков - заместник-командващ на ВМС.



31

Сутринта на 27 август 2008 година 
фрегата Горди отплава от военноморска 
база Зеебрюге, изпратена от представи-
тели на белгийския флот. Преходът от 
Белгия до военноморска база Бургас бе 
под командването на командира на див-
изион патрулни кораби капитан І ранг 
Красимир Захов.

За дванадесет дни, с едно посеще-
ние във военноморска база Суда на ос-
тров Крит, корабът проплава повече от 
3500 морски мили и пристигна във во-
енноморска база Бургас, с което попъл-
ни състава на Военноморските сили на 

Република България с още един съвре-
менно въоръжен, мощен и красив боен 
кораб.

На 07 септември фрегата Горди  се 
посрещна в тържествена обстановка 
във Военноморска база Бургас. Доклада 
на капитан І ранг Захов за прехода на 
кораба бе приет от командващия ВМС 
вицеадмирал Минко Кавалджиев. Ко-
мандващия поздрави екипажа за успеш-
но извършеният преход. Отец Стилиян 
от църквата в село Черноморец извър-
ши молебен за здраве и късмет.

ОБЩИ ДАННИ НА КОРАБА:
ПРОЕКТ: Е-71 “Wielingen”
ВОДОИЗМЕСТВАНЕ: 2200 тона.
РАЗМЕРИ: Дължина: 106 м
Ширина: 12 м
Газене: 5,5 м.
ЗАПАСИ: Сладка вода: 70 м3

Гориво: 280 м3

КОРПУС: Стоманен борд с алумини-
ева надстройка. Два активни стабилизато-
ра. Четиринадесет
водонепроницаеми отсека.
СКОРОСТ: Дизелови двигатели: 20 
възла Газова турбина: 26 възла.
РАДИУС НА ДЕЙСТВИЕ: 6000 морски мили 
при скорост до 16 възла.

ЕКИПАЖ НА КОРАБА:
ЩАТЕН СЪСТАВ: 16 офицера, 55 старши-
ни и  59 матроси.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ: 160 
военнослужещи.
СЕКТОРИ: Оперативен, Технически, Ло-
гистичен.

КОРАБНА ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА:
ГЛАВНИ ДВИГАТЕЛИ: Два 12 цилиндрови 
V-образни дизелови двигателя тип АВС, 
всеки с мощност 4000 kW.
ГАЗОВА ТУРБИНА: Една турбина тип Rolls 
Royce Olympus TM-3B с мощност 27000 
kW.
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ: Четири генерато-
ра тип Isotta Fraschini, всеки с напрежение 
440 V, честота 60 Hz и мощност 500 kW.
ПРЯСНА ВОДА: Две водоопреснителни ус-
тановки с производителност 30 м3 на дено-
нощие.

ВЪОРЪЖЕНИЕ НА КОРАБА:
Корабът има възможности за борба с над-
водни, подводни и въздушни цели. Въоръ-
жен е с: едно 100 мм автоматично оръдие, 
една автоматизирана система “Повърх-
ност-въздух” тип NATO Sea Sparrow, една 
реактивна бомбова установка и противо-
подводни торпеда.  
Корабът е оборудван със сензори за откри-
ване на въздушни и надводни цели.
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На 3 октомври 2008 г. в Дивизион мино-
чистачни кораби бе чествана 38-ата годиш-
нина от неговото създаване /30.09.1970 г./ 
Личният състав и гостите-ветерани бяха поз-
дравени от Началника на Щаба на Военно-
морските сили контраадмирал Георги Ге-
оргиев, който подчерта, че повече от три 

десетилетия  в дивизиона служат много 
самоотвержени офицери, старшини и мат-
роси, които с неуморен труд, воля 
и ентусиазъм  носят  нелеката 
военноморска служба.  Команди-
рът на Военноморска база Варна 
бригаден адмирал Румен Николов 
благодари за войнския труд, който 
гарантира чисти фарватери и дава 
сигурност  в днешното сложно и 
напрегнато време. Той изрази уве-
рението на Командването на Воен-
номорската база, че със скорош-
ното пристигане на минния ловец 
дивизионът ще се утвърди като 
модерна сила, която ще гарантира 
суверенитета на Република Бълга-
рия и ще участва достойно в евро-
атлантическите структури.

 Новото попълнение за дивизиона пред-
ставлява минен ловец от клас “Трипартит” 
закупен от Кралство Белгия и ще се казва 
“Цибър”, име носено от миночистач от ду-
навския флот през Втората световна война 
и от базов миночистач изведен от строя на 
21.12.2004 г. Екипажът с командир капи-

тан-лейтенант Димитър Желев и 
помощник-командир  капитан-лей-
тенант Антон Сърнев се подготвя 
за усвояването на новата техника 
във Военноморска база Зеерб-
рюге. Преходът до Черно море от 
Северно море през Атлантика  ще 
бъде осъществен заедно с третата 
фрегата “Верни” от Военноморска 
база Бургас през февруари 2009 г.

На 31.10.2008 г. бяха чества-
ни 46 години от създаването на 
Бреговия ракетно-артилерийски 
дивизион /под. 38010/ от съста-
ва на Военноморска база Варна 
в присъствието на Командира на 
Военноморска база Варна бри-
гаден адмирал Румен Николов, 

офицери от Щаба на Военноморските сили, 
кметовете на Аврен г-н  Красимир Тодоров 

38 години
Дивизион миночистачни кораби
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и на Приселци г-н Слави Кирязов, ветерани 
и  гости. Поздравления по случай празника 
бяха поднесени от бригаден адмирал Румен 
Николов, като тържеството продължи с наг-
раждаването на военнослужещи и граждан-
ски лица. Състоя се среща на поколенията, 
като гостите бяха поканени да разгледат  
музея на поделението.

По повод Архангелова задушница, в 
присъствието на Началника на Щаба на 
Военноморските сили контраадмирал Геор-
ги Георгиев, Командирът на Военноморска 
база Варна бригаден адмирал Румен Нико-
лов и членове на екипажа на Кораб-станция 
за размагнитване, който носи името на Ка-
питан I ранг Димитър Добрев, бяха отдаде-
ни военни почести и поднесени венци и цве-
тя в знак на уважение и признателност пред 
паметника на  командващия  на Българския 
военен флот през   Балканската война 1912-
1913 г., по време на която е постигната пър-
вата българска морска победа торпилира-
нето на крайцера “Хамидие” на 21 ноември 
1912 г. от миноносеца “Дръзки”.
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Драги читатели, 
През месец август 2008 г. в рамките на 

спартакиадата по морски спортове за купа-
та на командващия на ВМС участваха и два 
отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. първият 
отбор беше съставен от курсанти с ръково-
дител главен асистент Димитър Стефанов 
Димитров, а втория – от екипажа на учебен 
кораб 421 с ръководител капитан III ранг Ве-
селин Атанасов Митев.

Отборът на учебният кораб беше със-
тавен в началото на 2008 г. и участва в ня-
колко състезания през месеците март, май 
и юни. Натрупаният опит и конкуренцията 
с първия отбор дадоха резултат на състе-
занията през месец август. Най–интересни 
бяха дисциплините: ветроходство и хвърля-
не на хвъргало.

Ветроходството се провежда за 6 път 
съвместно с българската федерация по 
ветроходство и е с ранг на държавно пър-
венство. Съществуват два класа според 
снабдяването на лодките – рейково-разрез-
но и рейково-разделно. Тази година участ-
ваха 8 лодки в клас рейково-разрезно и 3 
в клас рейково-разделно. Бяха проведени 
5 гонки в акваторията на Варненското езе-
ро при доста сериозни метериологични 

условия. В силната конкуренция на шкипе-
ри като Мартин Велков и главен асистент 
Димитър Димитров, отборът на ук421 със 
шкипер офицерски кандидат Петко Георги-
ев Петков спечели четири от петте гонки и 
само веднъж завърши на трето място. Така 
завоюва купата на българската федерация 
по ветроходство в клас рейково-разрезно и 
по този начин тя остана за пореден път при-
тежание на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. 

В състезанията по хвърляне на хвърга-
ло, отборът на ук421 зае престижното второ 
място, оставяйки зад себе си всички отбори 
от поделенията на ВМС, като беше изпре-
варен само от отбора на „Благстрой” – Си-
листра.

Участници в отбора на ук421 дали при-
нос за доброто му предствяне бяха: капитан 
III ранг Веселин Атанасов Митев – Коман-
дир на кораба, ст. лейт. Терзиев, оф. канд. 
Петков, оф. канд. Господинов, оф. канд. 
Атанасов, м-н Станев, ст. м-с Койчев, м-с 
Николов, м-с Славов, м-с Бацов, м-с Недел-
чев и старшина Дренчев – завеждащ лодъч-
ния парк.

Купата на Българската федерация по 
ветроходство отново в Морско училище
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Zodiac Maritime Agencies Ltd London is managing a fleet of vessels of different owners. The vessels 
under Zodiac management are containers, bulk carriers, car carriers, reefers, oil and chemical tankers and 
LPG vessels. Presently Zodiac operates 139 vessels and 39 new buildings will be included in the fleet by 

the end of  2010.
Toward 15th Jan 2007 fleet breakdown as per 

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

1989 and aprox 2400 seamen are employed by the 
company.

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

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

accreditation.
Besides giving good opportunities for making 

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

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

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

32, Tzar Simeon 1st str.,
      Varna 9000 Bulgaria

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

PETROMAR PLC. was established in 1998 in Varna and till this moment it’s one of 
the major bunker suppliers and traders in Bulgaria. We are a physical supplier with 
our own barge in all Bulgarian Black sea ports – Varna, Bourgas, Nessebar, Balchik, 
as well as our Danube river ports – Rousse, Svistov and Somovit. The excellent 
service for our clients is guaranteed by our very experienced team. Our barge 
operates in the port of Varna and Bourgas as well as on the Roads and delivers 
high quality gasoil and IFO all grades.
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Една сутрин в 
края на юли прис-
тигнахме във Во-
енноморска база 
Варна. Слязохме 
от стария „Ча-
вдар” и се запъ-
тихме към трапа 
на учебния кораб 
УК-421. Бяхме 
дузина курсанти 
второкурсници от 
трите специал-
ности – „Корабо-
водене за ВМС”, 
„Корабни машини 
и механизми за 
ВМС” и „Военно-

морски комуникационни и радиотехнически 
системи за ВМС”. Носихме багаж за 2 седми-
ци – толкова трябваше да е престоят ни на 
кораба. Голяма част от колегите ни участва-
ха в Общофлотско първенство за Купата на 
Началника на Флота и щяха да пропуснат 
стажа, но можехме да се виждаме с тях, ко-
гато идваха на кораба да се хранят. Това не 
беше първото ни идване тук - предишната 
година пак имахме стаж на същия кораб.

  Нанесохме се в каютите и определихме 
кой ще даде първия наряд. Преподаватели 
от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” щяха да ни обу-
чават по време на стажа, така че влязохме 
в салета, където се водиха лекциите – там 
имаше място за всички. Разделихме се по 
класни отделения и всеки учител пое група-
та си; навигаторите се качиха на мостика, 
механиците слязоха в машинното, а за нас 
– свързочниците, остана да отидем в ради-
орубката.

  Всяка сутрин по двама души от наше-
то класно отделение се качваха да вдигат 
и свалят изпълнителния флаг. През деня 
имахме лекции, след които преподаватели-
те ни развеждаха из района на базата. Има-
хме възможност да посетим подводницата, 
качихме се на две корвети, тралчиците и 
на една баржа. Интересни неща видяхме 
и в Щаба на базата, където се запознахме 
с част от комуникационното оборудване. 
След вечеря, до вечерна проверка слиза-
хме на пирса - имаше лостове, успоредки и 
баскетболно игрище, където можехме да се 
пораздвижим малко повече.

  Екипажите на корабите, които посе-
тихме бяха много любезни и си личеше, че 
всички са професионалисти. Обясняваха ни 
подробно важни детайли от устройството 
и поддръжката на корабите. Запознаха ни 
с особеностите на службата  и получихме 
преки впечатления от началото на военната 
кариера след завършване на Морско учи-
лище. Особенна ценно за нас бе да се до-
коснем до работата в екип  между офицери, 
старшини и матроси. 

Видяхме и доста познати лица от випу-
ска, завършил предходната година. Усмив-
ките на лейтенантите, които ни познаха за-
силиха удовлетворението ни от сплотеност-
та на кадрите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, за 
които периода на обучение е само началото 
на бъдещото израстване в живота, в дух на 
колегиалност и приятелска подкрепа. 

Тръгнахме си от Базата със знанието, 
че сме научили нови и полезни неща за 
морската служба. 

Лятната практика на УК-421

Старшина І степен 
Станимир Тенев

Класно отделение 612






