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На 9 януари 1881 г., в красивия дунавски град Русе с циркуляр №7 
по военното ведомство се обявява „Положение за създаване на Морско 
училище в гр. Русе”. Тази дата се счита за начало на морското образо-
вание в България и на Морското училище.

През следващите години - до1892 г., Морско училище се е нарича-
ло още Машиннa школа, а впоследствие и техническа школа.

През този период в Морско училище се обучават машинисти и ог-
няри за корабите и майстори за ремонтната работилница. Завършилите 
Морско училище през първите десетилетия от неговото съществуване 

активно участват  в изграждането на нова България като моряци, техници в железницата, в 
трамвайното депо в София, в дизелови и парни електроцентрали, във въгледобивни мини, 
във  въздухоплаването и на ръководни длъжности в промишлеността.

Сред тях през 1917 година възниква идеята за създаване на организация на въз-
питаниците на Морското училище. Инициатор на тази идея е Тодор Михайлов Люцка-
нов от випуск 1904 г. на Морското училище. Първоначално цел на бъдещата организация 
е била да се докаже по съдебен ред, че Морското училище е първото техническо училище 
в България. 

Официално Съюзът на възпитаниците на Морското машинно училище е регис-
триран на 24 януари 1932 г. Девизът на съюза е: “За издигане името на училището на 
подобаваща висота”. Основна цел на Съюза на възпитаниците на Морското училище е 
превръщането му във висше военно училище.

През времето на своето съществуване Съюзът активно подпомага развитието на Мор-
ското училище.

Съюзът на възпитаниците на Морското машинно училище прекратява дейността си 
през 1969 година. От началото на 90-те години възниква идеята за възстановяване на орга-
низацията на възпитаниците на Морското училище.

На 3 октомври 1997 г. 107 физически и 14 юридически лица провеждат учреди-
телно събрание за създаване на Асоциация на възпитаниците на Морско училище 
(АВМУ). Събранието приема устав и избира Управителен съвет на Асоциацията.

През май 1998 г. Варненският окръжен съд регистрира АВМУ с предмет на дей-
ност подкрепа в развитието на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” като център за образование и 
възпитание на морски кадри на Република България чрез юридически, дарителски, инфор-
мационни, културно-развлекателни и спортни дейности.

Така беше възстановена една традиция в историята на Морското училище от негови 
възпитаници в края на 20. век.

Към настоящия момент, в АВМУ членуват по-голямата част от възпитаниците на Учи-
лището.

Поради големия интерес, проявен от завършилите Морското училище към Асоциаци-
ята, на 15 май 2001 г. беше прието изменение в Устава на Асоциацията, с което се създават 
нови структури в състава й - секции. В момента има секции на Асоциацията на възпитани-
ците на Морско училище освен в гр. Варна, където е седалището й, и в градовете Бургас, 
Русе, София и Ловеч.

Асоциацията на възпитаниците на Морско училище се ръководи от Устав,  който е 
приет на учредителното събрание и допълнен на 15.05.2001 г., заради новите секции.

Асоциация на възпитаниците на 
Морско училище - 

минало, настояще и бъдеще
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Основна цел на АВМУ е постигане на следното:
1. Подкрепа на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” като център за образование и възпитание на 

морски кадри на Република България.
2. Да издига собствения си и на ВВМУ “Н. Й.Вапцаров” авторитет и този на членовете 

си в страната и зад граница.
3. Да обединява усилията на възпитаниците на Морско училище за колегиалност, со-

лидарност и международно сътрудничество.

Асоциацията постига целите си като:
1. Провежда активна разяснителна и дарителска дейност, като насочва средства за 

подпомагане на развитието на морската наука, образование и възпитание на курсантите.
2. Провежда редовно срещи на членовете си, свързани с важни дати в развитието на 

морското образование и наука. Популяризира дейността и изявите на възпитаниците на 
Морско училище.

3. Съдейства за развитието на морското законодателство и традиции в Република 
България. Сътрудничи със сродни организации у нас и в чужбина. Участва като член в 
сродни международни организации.

4. Оказва помощ на членовете си при необходимост за защита на тяхното право, тру-
дово и материално положение.

Асоциацията се представлява от Председателя на Управителния съвет на АВМУ, като 
Управителният съвет определя при необходимост и обема на представителната власт на 
други отделни негови членове.

 Приемането на членове в АВМУ става с писмено заявление до Управителния съвет; 
и представяне на диплома за завършено Морско училище, а юридическите лица – с пред-
ставяне на удостоверение за съдебна регистрация. Всички членове образуват АВМУ и в 
дейността си следват изискванията на настоящия устав. Членовете са:

1. Редовни членове - възпитаници на Морско училище, които са завършили пълния 
курс на обучение и юридически лица с предмет на дейност, свързан с морското стопанство 
на страната.

2. Почетни членове - възпитаници на Морско училище с особени заслуги за реализи-
ране на основните цели на Асоциацията. 

3. Благодетелни членове - всяко физическо и/или юридическо лице, което е подкрепи-
ло Асоциацията със значително парично или имотно дарение.

Понастоящем, Председател на УС на АВМУ е кап. Петър Христов Тухчиев, а члено-
вете на УС се избират от всички сфери на морския отрасъл, като: ВМС, БМФ, Пилотска 
станция – Варна, командването на ВВМУ, запасното войнство и менинг фирми.

Разгърнатият план на АВМУ предвижда след приемането ни в ЕС, да разширим кон-
тактите с държавите-членки на ЕС и сходни организации за повишаване взаимодействието, 
уеднаквяване на стандартите за обучение и възпитание , което ще издигне още повече 
престижа на АВМУ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, тъй като и сега дипломите на възпитаниците 
ни са признати в цял свят и завършилите с гордост плават в световния океан.

На добър час на АВМУ и ВВМУ в голямото семейство на европейските държави и 
институции !

Кап. Петър Тухчиев
Председател на УС на АВМУ

О.р. кап. І ранг Николай Икономов
Секретар на АВМУ
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Слово на Началника на ВВМУ 
“Н.Й.Вапцаров” по повод 126-тата 

годишнина от създаването на ВВМУ 
“Н.Й.Вапцаров”

Уважаеми възпитаници на Mорско училище,
Скъпи ветерани, войни от резерва,
Дами и господа,

Отмина юбилейната за ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” 2006 година. Само преди месец, на нашия 
патронен празник, ние отчетохме, че тя бе успешна и благодарна към нас - Вапцаровци.

Успешна, защото продължихме достойно традициите, преследвахме неуморно целите 
си, и отстоявахме вече завоювани позиции в сферата на образованието, и особено на 
морското образование.

Благодарна, защото получихме достойна оценка за своя труд - от морската 
общественост и бизнес, от представителите на държавната и общинска власт и Българската 
православна църква в града и региона, от Командването на Военноморските сили, 
Генералния щаб, министерствата на отбраната, транспорта и образованието, и най-вече - 
от Президента на републиката и Върховен главнокомандващ въоръжените сили - господин 
Георги Първанов.

В словото си по случай 125-тата годишнина на ВВМУ, в Двореца на културата и 
спорта Президентът заяви: ”Всичко това, без да бъда изчерпателен, ми дава основание 
да кажа, че днес ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” наистина е създало модел за развитието на 
военнообразователната система в България, а може би няма да бъде присилено, ако кажа 
- и на образователната ни система като цяло.”(край на цитата)

Тази оценка, изречена пред елита на морска България, е своеобразен венец на 
усилията и упорития труд на стотиците хора, писали най-новата история на флотската 
Алма матер и ние законно се гордеем с нея!

Затова и днес, от тази трибуна аз още веднъж отправям нашите благодарности 
към ръководствата на Военноморските сили и Генералния щаб на Българската 
армия, министерството на отбраната, министерството на транспорта, министерството 
на образованието и науката, към Областната управа, Община Варна, Варненска и 
Великопреславска митрополия, ръководствата на БМФ - АД, Регионална дирекция Mорска 
администрация, корабостроителните, кораборемонтни фирми и представителите на 
морския бизнес за техните безрезервни помощ и подкрепа!

И отделно искам да подчертая нашата дълбока признателност към Асоциацията на 
възпитаниците на морско училище и нейното войнство за това, че са част от нас - в бой и 
в празник!

Уважаеми гости,
Човечеството, с малки изключения, посрещна новата 2007 година с ясното 

съзнание, че мирът няма алтернатива. На фона на двете перманентни Световни войни 
- Информационната и Ресурсната, все още в света има горещи точки, потопени в кръв и 
неправда, продължават конфликтите в Близкия изток, Кавказ и други региони. Все още 
е нестабилна обстановката и на Западните балкани. Наши сънародници гният невинни в 
чужди затвори и под чуждо небе.

Затова нас трябва да ни има и ни има - за да се учим да браним националния интерес 
и общочовешките ценности - в националните морски пространства и в Световния океан - 
там, където го изисква националната или колективна сигурност!
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Скъпи гости,
Днес отбелязваме 126-тата година на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, само девет дни след като 

Родината ни стана пълноправен член на Европейския съюз. Нищо, че ние (имам предвид 
дипломите ни) сме признати в целия свят от 1960-та година. Предприсъединителният 
период генерира редица нелеки за нас задачи, свързани с хармонизирането на нашата 
образователна система с Европейската такава. И смея да кажа, че ние излязохме с чест и 
от този своеобразен тест - започвайки с усъвършенстване на учебните планове и програми, 
завоювайки сертификатите на Лойд регистър, въвеждайки система за управление на 
качеството на обучението, базирана изцяло на информационни технологии и завършвайки 
с положителната оценка на Европейската комисия по безопасност на корабоплаването. Е, 
не мина и без “дърпане на уши”, но, който не работи, той не греши!

На фона на тържествата по членството в Европейския съюз и еуфорията от възможните 
ползи, у мен остава впечатлението, че ако не променим стратегията си ще последват 
болезнени елементи на приземяване. Затова ние стартираме преглед на Стратегическия 
план за развитие на училището до 2015 година. Много скоро - в края на януари ни предстои 
одит на Акредитационна комисия от Националната агенция по оценяване и акредитация 
- за акредитиране на професионално направление “Военно дело” и докторантурите по 
“Организация и управление на въоръжените сили” и “Военна психология”. Продължава 
работата по развитие и внедряване на системата за натрупване и трансфер на кредити. 
Длъжни сме да завършим в срок ремонта на УК-421, за да осигурим летните практики, 
предстои разширяване на общежитийната база, комплексни проверки и одити, с една дума 
- няма да сваляме бронежилетките!

Имаме ясни цели, мисли и задачи, имаме, във ваше лице, уважаеми гости, достоен 
коректив, и вярвам, че няма да се отклоним от верния курс!

Защото, както наскоро каза големият наш писател Дончо Цончев - “като не знаеш 
закъде си тръгнал винаги стигаш другаде!”

Аз съм убеден, че щом в тази зала до белите коси на ветераните стърчат навирените 
нослета на първокурсниците, щом сме заедно - значи и курса е верен! Нека кажем : “Тъй 
дръж!”

Честит празник!
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Уважаеми госпожи и господа,
Завършва учебна година и изпълнението на планираните задачи, както и други важни 

дейности от цялостното развитие на ВМС.
По-важни моменти по хронологичен ред бяха: отработването на съвместни действия със 

сухопътни войски по товарене и разтоварване на бойна техника на необорудван бряг по време 
на учението „Атия-2006” на Военноморска база Бургас, българо-румънското противоминно 
учение „MCM-LIVEX 2006” като съставна част от учението „Галатея-2006” на Военноморска 
база Варна, участието на базовия миночистач „Шквал” във второто развръщане в рамките 
на петата активация на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море 
BLACKSEAFOR. Екипажът на фрегата „Дръзки” успешно сдаде допуска за самостоятелно 
плаване и се включи в учението на Военноморска база - Бургас „Атия 2006”. Корабът за пръв 
път участва в чуждо учение - „BLACKSEA PARTNERSHIP-2006”, организирано от турските 
ВМС и в националното военноморско учение с международно участие “Бриз 2006”, което 
е един от етапите от подготовка на екипажа за плаване и изпълнение на задачи в състава 
на международно корабно съединение. Базовият миночистач „Прибой” участва в учението 
на НАТО „COOPERATIVE MAKO 2006”. Бе проведено и българо-американското водолазно 
учение „DIVEX 2006”, домакинстваш от Военноморска база Варна. Фрегата „Смели” с 
командир капитан II ранг Георги Пенев участва в първото развръщане в рамките на шестата 
активация на BLACKSEAFOR, домакинствало от ВМФ на Руската Федерация.

Съпътствана от известни персонални промени, новата структура на Щаба на флота 
влезе в сила, в кратки срокове съответните длъжностни лица усвоиха новите или се 
адаптираха към променените си функционални задължения.

Организационната структура на Щаба на Военноморските сили е „Командване” и 
„Щаб”. В Командването влизат командващият, заместник-командващият и началникът на 
Щаба на ВМС, както и двамата негови помощници - по подготовката и по ресурсите.

Щабът се състои от канцелария, седем отдела и едно самостоятелно направление.
Премина единадесетото по ред национално военноморско учение с международно 

участие “Бриз-2006”. Учението беше предшествано от период на интензивна бойна 
подготовка, преминавайки през етапите на единични учения на отделния кораб, тактически 
учения на дивизионите и военноморските бази - „Галатея - 2006” и „Атия-2006”.

Последният „Бриз” бе кулминация на участващи сили, на натрупан опит, на многообразие 
на решаваните задачи в контекста на съвременните рискове и предизвикателства. В учението 
участваха над 25 български кораби и катери и един вертолет, 5 кораба и един самолет 
на 4 държави, както и противоминното съединение на НАТО - 6 кораба от 5 държави. То 
получи висока оценка от премиера на страната Сергей Станишев, министъра на отбраната 
Веселин Близнаков и началника на ГЩ на БА генерал Златан Стойков, които наблюдаваха 
неговия апогей по време на плаване в деня за високопоставени гости.

Освен че успешно изпълни всички свои задачи, „Бриз-2006” показа висока координация 
на многонационалните щабове, взаимодействие между корабите от различни националности 
и тактическите им групи, както и пълно участие във всички етапи на държавните и 
неправителствени институции, имащи отношение към сигурността на море и в крайбрежните 
полоса, а именно Държавната агенция по бежанците към Министерския съвет, Българския 
червен кръст, Национални служби „Гранична полиция” (с 2 гранично-полицейски кораба) и 
„Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, Изпълнителните агенции „Морска 

Военноморските сили на България 
през 2006 г.
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администрация” (с 3 кораба), „Пристанищна администрация” и „Рибарство и аквакултури”, 
Параходство „БМФ” (с 2 кораба) и „Пристанище Варна” ЕАД. По този начин учението 
отговори на тенденцията в НАТО за гражданско-военното взаимодействие и подпомагане 
на населението при кризи, природни бедствия и аварии.

Един от основните въпроси за решаване в Българската армия с помощта на 
Военното окръжие Варна, Инспектората по образование и Военноморския клуб , Както и 
аналогичните структури в Бургаска област проведохме кампания за достигане на пълната 
професионализация на ВМС с подбора за 367 кадрови матроса. Като резултат в края на 
годината 98% от матроските длъжности са попълнени от мотивирани за кадрова военна 
служба млади хора. По този начин ВМС се превръщат във първият вид въоръжена сила с 
напълно професионален личен състав.

Важна и отговорна задача, по изпълнението на която работят ВМС, е придобиването на 
необходимите оперативни способности за изпълнение на поставените им от стратегическия 
преглед на отбраната мисии и задачи. Като част от модернизацията на ВМС непосредствено 
преди учението „Бриз-2006” бе доставено, монтирано и в кратки срокове усвоено ново 
комуникационно и информационно оборудване, напълно отговарящо на стандартите на 
НАТО (апаратура „Харис”, доставена от „Милтек” ООД), което по време на епизодите на 
море показа отлични експлоатационни качества.

За последен път в историята на ВМС се проведе военен ритуал за полагане на военна 
клетва на наборни матроси на 12 август 2006г. Всички материали /видеофилм и снимков 
материал/ ще бъдат предадени във Военноморския музей.

Традиционна отговорна задача на ВМС през този период бе осигуряването на стрелбите 
на зенитния полигон край Шабла. Междувременно двама офицери се включиха в учение 
на НАТО в Севастопол, Украйна ASW/LIVEX „COOPERATIVE MARLIN”. В края на месец 
август фрегатата „Дръзки” с командир капитан III ранг Панчо Панчев премина двуседмична 
подготовка в Центъра за подготовка „YILDIZLAR” на турските ВМС в Гьолждук. Това бе 
етап от подготовката и за участие в операцията на НАТО по контрол на корабоплаването в 
Източното Средиземноморие „ACTIVE ENDEAVOUR”, в която фрегата „Дръзки” взе участие 
от 10 септември до 10 октомври. Командващ на морското съединение бе италианският 
вицеадмирал Роберто Чезарети (Командващ на Морското компонентно командване на НАТО 
в Неапол). Командир на групата от 6 кораба, в която участва и „Дръзки”, бе италианският 
капитан II ранг Емилио Гатия.

С решение на Народното събрание от месец октомври, веднага след приключване 
на операцията „ACTIVE ENDEAVOUR” и след доокомплектоване с личен състав, от 15 
октомври фрегатата „Дръзки” се включи в мисията на ООН UNIFIL край бреговете на Ливан. 
Военноморското съединение с командир бригаден адмирал Андреас Краузе от германските 
ВМС, в чийто състав бе фрегатата „Дръзки”, изпълни задачи по патрулиране на море и 
контрол на корабоплаването около бреговете на Ливан.

С чувство на отговорност и високо самочувствие екипажът на фрегатата изпълни 
поставените задачи и заслужено получи високи оценки от вицеадмирал Роберто Чезарети 
и бригаден адмирал Андреас Краузе.

На 22 декември 2006г. се състоя официалната церемония по посрещането на кораба, 
в която участваха ръководствата на Министерството на отбраната, Генералния щаб на 
Българската армия и Военноморските сили.

В заключение искам да подчертая, че с новата си структура, ниво на професионализация 
и бойна подготовка, определени крачки в модернизацията си, ВМС посрещат достойно 
новата 2007 г.

Материалът е предоставен
от ГЩ на ВМС
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К.д.п. Продан Раданов - управител на 
представителството на “Зодиак морски 
агенции” - Варна, пред “Морски вестник”

Завършил е ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” през 
1981 г., специалност “Корабоводене за 
гражданския флот”. Девет години работи в 
Параходство БМФ като помощник-капитан. 
Следващите седем години от трудовия му 
стаж преминават като старши помощник-
капитан на кораби, плаващи под чужд флаг. 
Преди да стане управител на Варненското 
представителство на “Зодиак морски 
агенции” - Лондон, Раданов има четири 
контракта като капитан на кораби, опе-
рирани от тази компания.

КОМПАНИЯТА
“Зодиак морски агенции” - Лондон, е ком-

пания с над тридесетгодишна история. Ос-
нована е в британската столица в началото 
на 1974 г. с основен предмет на дейност опе-
риране и управление на кораби. Компания-
та менажира 134 кораба - контейнеровози, 
химикаловози. автомобиловози, хладилни 
кораби, бълкери, газовози. В централата 
работят над 130 служители, а представи-
телства компанията поддържа в Констанца, 
Истанбул и Варна. Българското предста-
вителство е регистрирано през 1994 г. към 
Българската търговско-промишлена палата  
и е най-голямото от трите в Черноморския 
регион. Тук работят 12 души, шестима от 
които се занимават с набиране на екипажи 
за кораби, оперирани от “Зодиак” по съот-
ветните специалност - “капитан”, “механик”, 
“моторист”. “готвач”, “моряк”, “камериер” и 
др. Останалите служители са ангажирани с 
организационни, технически и администра-
тивни функции, а един от тях работи в со-
фийския офис, който бе открит неотдавна.

На въпроса ми каква е позицията на ръко-
водената от него фирма сред другите, зани-
маващи се с аналогична дейност в региона, 
кап. Раданов отговори, че действително на 
пазара на менинговите фирми има силна 
конкуренция, което в условията на пазарна 

икономика е нормално, но статистическите 
данни безспорно определят водещо място 
на “Зодиак морски агенции”.

ЗАПЛАЩАНЕТО
През последните дванадесет години на 

корабите на “Зодиак” като членове на еки-
пажи са изпратени над 22 хиляди българи. 
Безпристрастната статистика заслужено 
поставя компанията в позицията на фаво-
рит. Появявата на нови фирми, които изпра-
щат български екипажи на кораби под чужд 
флаг, внесе динамика в този бизнес, като 
най-важният критерий остава нивото на за-
плащане на моряшкия труд. Преди години 
“Зодиак” предлагаше едни от най-високите 
ставки, сега има фирми които ни изпревар-
ват в това отношение, каза к.д.п. Раданов. 
В момента най-ниското заплащане е за ста-
жантите-моряци, мотористи и камериери от 
275 до 400 долара месечно в зависимост от 
типа ни кораба за период от 6 - 9 месеца, 
след който, ако бъдат одобрени, заемат ти-
тулярните длъжности. Рулевите получават 
от 800 до 1300 долара, а капитаните - от 
4000 до 6750 долара.

Изравняването на заплащането в конку-
рентните фирми през последните години 
променя ситуацията с кадрите. В “Зодиак” 
отчитат известен дефицит за определени 
корабни длъжности, а свободни места има 
за някои     от     офицерските длъжности за 
определени типове кораби. Това положение 
създало се преди две-три години е наложи-
ло решението за повишаване на заплатите 
на всички длъжности в компанията с около 
10% от 1 януари 2005 г. Условията за кан-
дидатстване за работа в “Зодиак” са неот-
меними въпреки конкуренцията и изискват 
възрастова граница и минимален стаж за 
съответната длъжност. Въведен е и тест за 
ниво на владеене на английски език, както 
за офицерския, така и за изпълнителския 
състав.

“ЗОДИАК” ОТСТОЯВА ПОЗИЦИИ
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ОБУЧЕНИЕТО
Освен повишаване на ставките на за-

плащане и съкращаване на сроковете на 
контрактите за работа, фирма “Зодиак” реа-
лизира и обучаващи програми за стажанти и 
кадети. През последните 6 - 7 години около 
200 навигатори и механици са били вклю-
чени в кадетските програми на “Зодиак”. 
Те са възпитаници на Морското училище 
и на Техническия университет във Варна. 
До 2005 г. такъв етаж са преминали 170 ка-
питани и механици, завършили ВВМУ “Н. Й. 
Вапцаров”.

Друга обучаваща програма на “Зодиак” 
стартира миналата година с договор между 
фирмата и Морско училище. Тя е за студен-
ти от III и IV курс с успех над 4,50 от послед-
ния  семестър.  За тези бъдещи морски ка-
дри “Зодиак”  осигурява  тримесечен стаж в 
рамките на учебния процес със заплата от 
300 долара, като поема      транспортните 
разходи и таксата за обучение в училището. 
Съответно ангажимент за обучавания ос-
тава условието след дипломирането си да 
плава пет години с корабите на компанията. 
За 2005 г. седем момчета от Морско учили-

ще, с което си сътрудничим много добре, 
карат при нас този кадетски стаж, каза к.д.п. 
Раданов.

Фирма “Зодиак морски агенции” е един 
от големите спомоществователи на Морско 
училище във Варна. Във връзка със 125-го-
дишнината от създаването му една от зали-
те за обучение в него бе изцяло ремонтира-
на и оборудвана с компютри и мултимедиен 
проектор. Стойността на вложените сред-
ства е 45 000 лв. Сега обновената зала носи 
името на фирмата.

Пенсионното осигуряване е другият 
приоритет във фирма “Зодиак”. То обхваща 
всички длъжности по различните ставки и 
единен план, според който фирмата изпла-
ща вноските не само за времето на контра-
кта, а и за срока на престоя на брега ако 
той е до 3 месеца. Има и други предимства 
в пенсионното осигуряване, което фирма 
“Зодиак” покрива, а желаещите да плават с 
кораби на компанията ще ги научат на мяс-
то в офиса на бул.”Приморски’’ № 119 във 
Варна.

Светла Тухчиева
Морски Вестник

Zodiac Maritime Agencies
Ltd London

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

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

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

1989 and aprox 2400 seamen are employed by the 
company.

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

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

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

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

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

За първи път след 
повече от 10 години 
прекъсване Параход-
ство БМФ, стартира 
сериозна инвестици-
онна програма за об-
новяване на флота. 
Върви интензивно 

строителство на три нови кораба, два от 
които се очаква да влязат в експлоатация 
през втората половина на тази година. В мо-
мента организираме оглед за закупуването 
на 2 кораба за насипни товари с дедуейт 
20 000 тона, построени през 2002 година. В 
същото време работим и по покупката на 1 
или 2 новостроящи се 18 500 тонни  кораба 
от Индонезийски корабостроителен завод. 
Тези стъпки се очаква да увеличат значи-
телно печалбата и да повишат цената на 
Дружеството. Всичко това стана възможно 
благодарение на  добрите резултати, които 
отчита Параходство БМФ, довели до завид-
но финансово здраве на Компанията.
  В момента общият брой на корабите е 72, 
със средна възраст 22,4 години, като кора-
бите за насипни товари са 44, за генерални 
товари 8, 12 броя контейнеровози, а проду-
ктовозите и химикаловози са 6. параходство 
БМФ разполага и с два ферибота. Това поз-
волява да се превозват много широка гама 
от товари до всички точки на света. Най-се-
риозното участие на ПБМФ е на пазарите за 
насипни товари, тъй като корабите за превоз 
на този вид са гръбнакът на Компанията. 
  През 2006 година бе реализирана и една 
стара идея на ръководството на Параход-
ство БМФ – създаването на звено за кон-
трол на отдаването на кораби на дългосроч-
ни договори за превоз на товари. До тогава 
тази дейност се контролираше от специа-
листи от дирекция “Фирмено управление и 
контрол” в Министерството на транспорта. 
Липсата на специализирано образование и 
практически опит на тези експерти, а от там 

и бавни реакции доведе дори до пропадане 
на фиксировката на три кораба, а оттам и 
нанасяне на щети на Параходството от про-
пуснати ползи.
   Със заповед на министър Мутафчиев тези 
недостатъци бяха отстранени. Назначените 
от министъра експерти отлично познават 
материята с която работят. Всичко това об-
лекчи и подобри работото но съответните 
дирекции и рискът от нанасяне на щети от 
пропуснати ползи е значително по-нисък, 
дори може да се каже, че практически не 
съществува.

  На фона на всички добри резултати не 
може да се премълчи проблема с кадрите. 
Той съществува в глобален мащаб, не от-
мина и Параходствмо БМФ. Независимо, че 
корабите намаляват, липсата на качествени 
екипажи е налице. Особено голям проблем 
е липсата на младши офицерски състав. 
Присъединяването към Европейския съюз 
промени правилата за наемане на моряци 
и вероятно това ще се отрази благоприятно 
върху процеса на набиране на качествени 
кадри. Преимуществено ще се наемат бъл-
гарски моряци, но това не бива да става за 
сметка на качеството.
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Асоциация на възпитаниците на Морско училище
9026 Варна, ул. “Васил Друмев” 73, тел. 303 190

http://www.naval-acad.bg/avmu/ 
AVMU_Varna@yahoo.com

Концепция на Асоциацията на възпитаниците на Морско 
училище за БМКЦ ЕАД

До
Г-н Георги Първанов
Президент на Р България 
Г-н Сергей Станишев
Министър председател на Р България
Г-н Георги Пирински
Председател на НС на Р България 
Г-н Веселин Близнаков
Министър на отбраната
Г-н Петър Мутафчиев
Министър на транспорта
Доц. Даниел Вълчев
Министър на образованието и науката

Уважаеми господа,

Асоциацията на възпитаниците на Морско училище е задължена да вземе 
отношение по въпроса за съдбата на Български морски квалификационен център във 
връзка с предстоящата приватизация на Параходство БМФ ЕАД.

БМКЦ е част от структурата на Параходство БМФ с предмет на дейност 
“обучение и квалификация на морски кадри”. 

В хода на предстоящата приватизация на БМФ - ЕАД възникна идеята БМКЦ 
заедно с Морска учебна школа “Петър Берон” и прилежащата територия да стане 
структура на ИА “Пристанищна инфраструктура”. 

В тази връзка АВМУ счита, че това решение не е целесъобразно поради 
факта, че една чисто административна структура, като ИАПИ, няма интереса, 
традициите, и капацитета да организира и ръководи квалификацията на българските 
и чуждестранни морски кадри. Тази дейност по своята същност е учебен процес с 
всички съпътстващи звена и нужди, които се изискват за постигане на качествено 
обучение. За да се достигне такъв краен резултат от работата на институцията са 
необходими кадри, които познават добре технологията на иницииране, създаване и 
провеждане на учебния процес, както и тенденциите на пазара на морски кадри.

 Ние считаме, че най-доброто решение е  БМКЦ да стане част от ВВМУ. 
Аргументите ни за това са: 
1. БМКЦ-ЕАД няма нужния академичен щатен състав.
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По настоящем в БМКЦ работят на щат 18 преподаватели, от които:
- на основен трудов договор и 8-часов работен ден – 14 души;
- на втори трудов договор и 4-часов работен ден – 4 души;
- хабилитирани– 3 души.
Всички останали преподаватели, привличани в различните курсове като 

хонорувани са предимно от ВВМУ.
2. Сградният фонд на Центъра е на територията на ВВМУ. Това позволява 

по-лесно управление на материалните активи. В допълнение ще отбележим, че 
ВВМУ има опит в управлението, поддръжката и осигуряването на безопасността на 
кораба “Петър Берон”, едно съоръжение, което изисква специални и квалифицирани 
грижи.

3. Сред морските среди на България обучението и квалификацията се асоциират 
с ВВМУ.

Като имаме предвид изложените факти и предстоящата приватизация на 
Параходство БМФ предлагаме:

1. БМКЦ да бъде изведен от структурата на Параходството и предаден в 
структурата на ВВМУ – сграда в района на училището и Морска учебна школа 
“Петър Берон” с прилежащата към нея територия.

2. БМКЦ да бъде на академично подчинение на ВВМУ.
Според нас БМКЦ трябва да остане със статут на търговско дружество със 100 

% държавно участие. За да отговори на изискванията на Изпълнителна агенция 
Морска администрация (ИАМА) и European Maritime Safety Association (EMSA) 
за повишаване на качеството на учебния процес, центърът трябва да бъде част от 
обучаваща академична институция, каквато се явява ВВМУ.

Предимствата на това решение са свързани с:
- изграждане на единна система за висше морско образование  и  квалификация 

на морските кадри от всички степени и специалности;
- мобилност на управлението;
- концентрация на материалната база и условия за нейното най-ефективно 

използване;
- концентрация на високо квалифициран преподавателски и инструктoрски 

състав;
- ефективно използване на ресурсите;
Като имаме предвид изложените данни и аргументи, ние, членовете на АВМУ, 

очакваме държавническо отношение към системата за морско образование и 
квалификация. Ние сме убедени, че вие ще вземете най-правилното решение, за 
да продължим традицията да попълваме българския и световния търговски флот с 
високо квалифицирани, знаещи и можещи морски кадри. 

С уважение,

02.03.2006 г. Петър Тухчиев 
Варна Председател на УС на АВМУ
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PILOTAGE IS THE ART OF NAVIGATION

Българската морска пилотска организа-
ция е създадена на 29.10.1992 г като сдру-
жение с нестопанска цел, с основна дейност 
защита правото на труд, професионална 
подготовка, преквалификация при необхо-
димост, както и защита правата на своите 
членове за социално осигуряване. Членове 
на Асоциацията са 60 действащи пилота, 
организирани в двете пилотски станции в 
Бургас и Варна.

С цел непрекъснато повишаване на тех-
ническите умения и подобряване качество-
то на услугата, ползвайки опита и препоръ-
ките на други пилотски организации, БМПА 
стана член и на ЕМПА /Европейска морска 
пилотска асоциация/ през 1993 г.

Както във всички европейски пристани-
ща, така и в България, пилотажът е задъл-
жителен. Кораби под чужд флаг с тонаж 
по-голям от 100GT и българските,  с тонаж 
по-голям от 300GT ползват задължително 
пилотски услуги.

Професионалните пилотски структури в 
отделните държави са различни, но вина-
ги са под контрола на Държавата. Така е 
и в България. Това се налага от високата 
отговорност, която носи пилота при изпъл-
нение на своите задължения по отношение 
на безопасността като обществена услуга.
Пилотската дейност у нас се регламентира 
от Кодекса на търговското корабоплаване, 
регулира се от Наредбата за пилотската 
дейност и се осъществява от self-employed 
pilots. Съгласно изискванията на Наредба-
та, само една Пилотска станция има право 
да изпълнява пилотска дейност в отделните     
пилотажни райони. За да защити високите 

критерии по отношение на организацията и 
изпълнението на тази услуга в корабоплава-
нето Министерството на транспорта и съоб-
щенията провежда конкурс между различни 
кандидати. Пилотската организация спече-
лила конкурса получава правото да упраж-
нява дейността за срок от три години. Като 
важно условие за придобиването на лиценз 
е кандидатите да притежават Сертификат 
за качество.В изпълнение на тази необхо-
димост двете Пилотски станции във Варна 
и Бургас бяха сертифицирани съгласно из-
искванията на ISO9001-2000 от LRQA още 
през 1999 г. През април 2004 г.  успешно 
бяха защитени пред външен одит критерии-
те за качество за следващите 3 години. Това 
съвпада по време и с явяването на Пилот-
ските станции на следващия конкурс за ли-
ценз.Тогава ще се обяви ,че  се работи по 
въвеждането на нов стандарт за качество 
в пилотажа - INTERNATIONAL STANDARD 
FOR MARITIME PILOT ORGANISATIONS/
ISPO-code/.Това е един нов стандарт за уп-
равление, в който процедурите и методите 
са ясно дефинирани и контролирани, като 
главната задача остава грижата за позиция-
та на пилотите и тяхната организация в ком-
бинация с грижата за безопасност и оценка 
на риска.

Председател БМПА: Красимир Тодоров 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА “ЧЕРНО МОРЕ” АД - ВАРНА

Фирма  „Черно море”  АД – гр. Варна рег. 
no ф.д. 7074/92 г. с решение на ВОС – ФО е 
правоприемник на предприятие, създадено 
през 1966 год. за производство на радиоло-
кационно оборудване с гражданско и специ-
ално предназначение.

Понастоящем  „Черно море”  АД е акцио-
нерно дружество с 100% частно участие.

Основана през 1968 г. като доставчик на 
навигационни радарни системи за социа-
листическите страни „Черно море” (Варна) 
бързо печели имидж на производител на 
високотехнологични изделия. В периода до 
1989 г. фирмата има близо 5000 служители 
и произвежда около 3000 радарни системи 
годишно. Работейки в началото по лиценз, 
компанията натрупа сериозен инженерен и 
технологичен опит и започна да разработ-
ва свои собствени изделия и да разширя-
ва производствената си гама. След 1990 г. 
компанията се преструктурира, за да отго-
вори на новите пазарни принципи и насочва 
усилията си за внедряването на нови раз-
работки, отговарящи на световните стан-
дарти. Производственият спектър включва 
навигационни радарни системи, специални 
наземни радари, брегови радарни системи, 
радари за обзор на летищното поле.

Речният радар МК6217R, който се 
дистрибутира под търговската марка на 
Sperry Decca (Холандия ) през 2001 г. беше 
типово одобрен в Холандия и Германия и 
намира изключително добър прием в За-
падна Европа. Той е четвърто поколение 
радарни системи, плод на над 15-годишно-
то взаимноизгодно сътрудничество между 
двете компании. Над 800 кораба, снабдени 
с тези системи, плават по реките на Запад-
на Европа. По мнението на клиентите освен 
високите технически характеристики, ра-
дарът има и лесен за използване софтуер, 
който улеснява работата с него и намалява 
работното напрежение. За това допринасят 

модерната електроника и 18-инчовият TFT 
индикатор, който може лесно да бъде мон-
тиран чрез конзола на маса, на стена или 
на таван.

Компактният морски радар MR1102D е 
предназначен за малки кораби, яхти и ка-
тери на бреговата охрана, плаващи в тери-
ториалното море, крайбрежни раъони и по 
реки. Основните му характеристики са 52 
cm обтекаема антена; 10” цифров растер-
скан индикатор, 32 nm максимална дистан-
ция на откриване и 4 кW  максимална мощ-
ност на приемопредавателя.

Морският радар МR2512AC/TM осигуря-
ва безопасна навигация на кораби от 1600 
до 10 000 BRT в открито море, теснини и 
канали, при всякакви климатични условия. 
Основните му характеристики са 9- футова 
антена, 19” растерскан индикатор с висока 
разрешаваща способност, 96  nm  макси-
мално разстояние на откриване и 12 кW им-
пулсна мощност на приемопредавателя.

Спасителният радио – буй SART е пред-
назначен за операции по търсене и спася-
ване (SAR) на претърпели корабокрушение. 
Отговаря на изискванията за определяне 
местоположението на Световната мор-
ска система за бедствия и безопасност 
(GMDSS). Сигналът може да се приема от 
спасителни кораби, самолети и вертолети. 

Бреговата радарна система е предназ-
начена за управление на корабоплаването 
в крайбрежни райони, теснини и канали, 
наблюдение на морски и речни граници, из-
вършване на мониторинг на околната сре-
да, предотвратяване на контрабанда, тра-
фик на наркотици и нелегална емиграция по 
море. Състои се от необслужваеми радарни 
постове, които събират данни и ги предават 
на един или повече контролни центрове. 
Системата е в състояние да архивира ця-
лата получена по този начин информация, с 
цел последващ анализ и контрол. От 1994 г., 
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когато „Черно море” инсталира първата си 
подобна брегова система на река Дунав и 
Габчиково (Словакия), компанията усъвър-
шенства съществуващите и разработи нови 
прибори и модули, които включват 9- и 18-
футови антени с хоризонтална или кръгова 
поляризация, приемопредаватели с импулс-
на мощност 12 или 25 кW, процесор радар-
ни данни. „Черно море” е избрана за достав-
чик на радарите за пилотната VTS система 
във Варна, която беше реализирана през 
2001 г. по проект финансиран съвместно от 
холандското и българското правителства. 
Системата е монтирана във Варненския 
залив, а информацията се предава на рей-
довата кула на пристанище Варна – изток. 
Данните могат да се ползват и от ВМС и НС 
„Гранична полиция”, за изпълнение на спе-
цифичните им задачи.

Изследванията на Холандския институт 
за трафик – технологии доказаха високото 
качество на системите за контрол на кораб-
ния трафик на  „Черно море”.

Радарът за обзор на летищно поле е 
предназначен да открива подвижни и не-
подвижни цели в района на летище при 
различни метеорологични условия. Може 
да се използва и като сензор в системи за 
водене и контрол на летищното движение. 
Отговаря на изискванията на ICAO, Док. 
9476-AN/927. Радарът подпомага диспече-
рите от РВД да избягват конфликтни ситу-
ации по пистите за кацане и излитане и за 
рулиране, да разрешават на обслужващите 
МПС да се движат по пистите и стоянките, 
както и да откриват паднали или забравени 
товари или предмети по цялото наблюдава-
но поле при тежки метеорологични условия 
и лоша видимост. Системата позволява да 
се реагира на несакционирани навлизания 
в опасните зони на летището. Осигурено е 
предаване на данни към компютърна мрежа 
и архивиране на радарното изображение.

Доплеровите наземни радари НР-100 
и GR-136 са предназначени да откриват и 
определят координатите на подвижни на-
земни цели (танкове, бронетранспортъо-
ри, автомобили, както и войници и пехотни 
подразделения) по всяко време на годината 
при отсъствие на видимост. Може да се из-
ползват в патрулен вариант или стациона-
рен вариант, самостоятелно или в мрежа, за 
наблюдение на обекти от важно значение за 
националната сигурност като летища, язо-
вири, атомни електроцентрали, химически 

заводи, петролни терминали и рафинерии. 
Освен това може да се използват и като при-
цели при стрелба с картечница и гранатомет 
в условия на лоша видимост. Най-новият 
продукт на фирмата е усъвършенстваният 
модел НР-100М с LCD дисплей и преносим 
компютър с възможности за автоматично 
откриване и следене на подвижни цели, 
свързване в компютърна мрежа за събира-
не и обработка на данните и предаването 
им в команден център.

Импулсният наземен радар GR-133 е 
предназначен да открива и определя коор-
динатите на подвижни и неподвижни назем-
ни обекти, по всяко време на годината и в 
условията на намалена видимост ( мъгла, 
дъжд, дим, прах ). Може да се монтира вър-
ху автобронетанкова техника. Използва се 
за наблюдение, целеуказване и контрол на 
артилерийския огън.

Специалният изпитателен полигон на 
компанията, който се намира на брега на 
Варненското езеро е организиран съгласно 
стандартите и дава възможност настрой-
ките и изпитанията на радарните системи 
да бъдат извършвани при реални условия. 
Оторизираната Централна лаборатория на 
„Черно море” извършва всички климатични 
и механични изпитания съгласно световните 
стандарти. С дългогодишния си производ-
ствен и иновационен опит, висококвалифи-
циран персонал и съвременно оборудване 
„Черно море” е в състояние да отговори на 
високите изисквания на своите партнъори и 
да осъществява с тях дългосрочно и взаим-
ноизгодно сътрудничество.

„ЧЕРНО МОРЕ” АД – ВАРНА
1. Предмет на дейност

1.1. Проектиране, производство и търго-
вия с:

• Морски и речни навигационни радиоло-
кационни станции за малки и големи ко-
раби;

• Наземен радар за автоматично открива-
не, съпровождане и класифициране на 
движещи се наземни цели на разстояние 
до 6 км.

• Брегови радиолокационни системи;
• Летищни радари;
• Спасителни радар транспондери;
• Медицинска апаратура и помощни сред-

ства за инвалиди;
• Модулни механични конструкции за ди-

спечерски зали;
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• Резервни части и принадлежности за ав-
томобили и кари;

• Дървообработващи и други хоби-маши-
ни;

• Специализирано технологично оборудва-
не;

• Стоки за бита.
1.2. Изследователска дейност
• Радиолокационни станции;
• Нова фамилия импулсни радиолокацион-

ни навигационни станции в Х диапазона;
• Наземни Доплерови радари за автома-

тично откриване на подвижни цели;  
На базата на FPGA матрици, сигнални 

процесори и повърхностен монтаж са разра-
ботени модули и прибори, които осигуряват:

- Контрол и управление на станциите;
- Отцифроване на аналоговите сигнали;
- Преобразуване от полярни в Декартови 

координати;
- Растерскан изображение 1280 х 1024 точ-

ки, с кадрова честота на повторение над 
60 Hz;

- Автоматично откриване, съпровождане и 
определяне параметрите на движение на 
до 200 цели за модул;

- Въвеждане и изобразяване на картна ин-
формация и др.

• Антени – конструиране и изработване на 
вълноводно – процепни антени за Х – об-
хват с линейна хоризонтална или фикси-
рана кръгова поляризация;

• Внедрен нов речен радар МК 6217 с цве-
тен дисплей с индустриално изпълнение 
на база 18.1 TFT матрица вградена в 
РЛС, със стандартен  RGB сигнал.

1.3. Изпълнение на инженерингови проекти
• Изграждане на брегови радиолокацио-

они системи за наблюдение на корабния 
трафик;

• Антени с хоризонтална поляризация за 3 
см. диапазон с дължина – 7,9 и 18 фута;

• Набор приемо – предаватели с 4, 12 и 25 
kW импулсна мощност с високочувстви-
телни приемници с логаритмична или ли-
нейна характеристика;

• Индикаторни устройства и модули за съп-
ровождане до 200 цели, с възможност за 
компресия и предаване на радиолокаци-
онна информация за целите. Приборите 
са изградени на базата на  FPGA матрици 
и сигнални процесори TIT.

Фирмата е реализирала такива проекти за 
нуждите на БМФ, Гранична полиция, Морска 
администрация на Р. България, Словакия, 
частично за Финландия.

• Радарни системи за обзор на летателно 
поле, осигуряващи наблюдение на лети-

ща при намалена видимост;
• Механични конструкции за конзоли за 

оборудване на диспечерски пунктове на 
летища.

2. Технологични възможности :
• Леярна – леене в земя и под налягане на 

алуминий;
• Цехове за механична обработка чрез 

стружкоотнемане на ротационни и кор-
пусни детайли, зъбни колела;

• Цехове за обработка на стоманен и алу-
миниев листов материал;

• Цехове за химична обработка – галва-
нични и лакобояджийски покрития;

• Цех за производство на печатни платки;
• Цех за монтаж на печатни платки;
• Цех за монтаж и изпитване на електроа-

паратура;
• Инструментален завод;
• Лаборатория за електрически и механико 

– климатични изпитания.

3. Пазарни позиции
Мениджърският екип разви дългогодишни 

контакти с :
• „N. G. SPERRY MARINE SYSTEMS” Хо-

ландия - фирма с най-голям пазарен дял 
в света за производство и дистрибуция 
на радари;

• Ръководство на въздушно движение в Р. 
България;

• „Льовер” – Германия чрез „Машиноекс-
порт” – София – дървообработващи 
шлайф машини;

• „Аркус” АД – за изработка на детайли за 
ВПК;

• „Арсенал” АД – за изработка на детайли 
за ВПК;

• „Хоризонт” - Ростов на Дон – за радарни 
системи и модули за тях;

• „Транзас” – Русия – за радарни системи и 
модули;

• Партньорски страни членки на НАТО – за 
реализиране на изделие Наземен радар 
НР – 100М.

Дружеството е единственият производител 
в Р. България на морски и речни радиоло-
кационни станции и средства за навигация. 
Стремежът на Мениджърският екип винаги 
е бил за разширяване позициите на Друже-
ството на вътрешния и външен пазар.

Персонал – 480 висококвалифицирани съ-
трудници, включително 163 инженери и ико-
номисти. С разработка на нови продукти се 
занимават 45 водещи специалисти, внедри-
ли в производство през последните 3 години 
11 нови разработки за външния пазар.
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ДУНАВ Е ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЕЛДОРАДО ЗА ТРАНСПОРТА

МВ: Капитан Недялков, бихте ли формули-
рали кои са основните задачи, влизащи в ком-
петенцията на Дунавската комисията?

- Всичките десет крайдунавски държави 
плюс Русия и  още четири страни със статут 
на наблюдатели  - Франция, Турция, Чехия 
и Холандия, са членове на Дунавската коми-
сия. На поредната ни сесия през декември 
има вероятност Турция и Франция да ста-
нат пълноправни членове. Гърция декларира 
желанието си също да стане член-наблюдател 
заедно с Казахстан, Грузия, Босна и Херцего-
вина и Черна гора. В Белградската конвенция, 
подписана в сръбската столица на 18 август 
1948 г., се казва, че река Дунав е свободна за 
корабоплаване за всички кораби, независимо 
под какъв флаг плават, а Дунавската комисия 
е отворена за членство на всяка една държа-
ва. Най-общо казано, Дунавската комисия се 
занимава с регулиране на корабоплаването 
по р. Дунав във всяко едно отношение. Пред-
вид политическите и икономическите проме-
ни в страните членки, Белградският документ, 
който ние символично наричаме “нашата биб-
лия”, вече морално остаря. Преди три години 
започнахме един тежък, но важен процес на 
актуализация, за да може този документ да се 
пригоди към съвременните условия на кора-
боплаването. Рано или късно ще говорим за 
европейски вътрешни водни пътища. Идеята 
е всички тези изменения да станат на базата 
на европейското законодателство.

Процесът върви към приключване, като до 
края на годината може би ще се свика дипло-
матическа конференция в страната депозитар 
на Белградската конвенция, в случая Сърбия, 
и приетите изменения ще бъдат ратифици-
рани от всяка държава-член на Дунавската 
комисия. Деен участник в този процес е сама-
та Европейска комисия. Наскоро проведеното 
от EFIN Group (Europian Framework for Inland 
Navigation) изследване, поръчано от Европей-
ската комисия, имаше за цел да начертае 
рамките на бъдещото европейско развитие на 
речното корабоплаване.

Набелязаха се четири основни насоки, 
първата от които е сливането на Рейнската 
и Дунавската комисия, които сега регулират 
речното корабоплаване. Това е повече теоре-
тично, тъй като двете организации са твърде 
различни.

Втората възможност и път на развитие 
предвижда Европейският съюз да стане член 
на двете комисии, а това не е далеч от реал-
ността, тъй като Европейската комисия чака 
мандат за започване на преговори с ръковод-
ството на комисиите относно пълноправно 
членство.

Третата възможност е да се създаде спе-
циална агенция за речното корабоплаване в 
Европа по подобие на тези за въздухоплава-
нето, за шосейния транспорт, жп транспорта 
и т.н. Четвъртата възможност, посочена в окон-
чателния доклад на изследователската група, 

На 3 юли тази година най-старата международна и междуправи-
телствена организация в Европа - Европейската дунавска коми-
сия, отбеляза 150-годишен юбилей. Неин наследник е сегашната 
Дунавска комисия със седалище в Будапеща. Предлагаме ви 
разговор с кап. Данаил Недялков, който оглави организацията 
на 1 юли 1999 г. Тогава за първи път от петдесет години бълга-
рин застана на поста генерален директор на Дунавската коми-
сия. Неговият шестгодишен мандат изтече миналата година, но 
доказаните професионални качества и опит, безупречното спра-
вяне със специфичните задачи, владеенето на седем езика са 
решаващи за продължаване на директорските му функции. Кап. 
Недялков е възпитаник на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” във Варна. Бил 
е зам.-генерален директор на “Българско речно плаване” в Русе 
и негов представител в Братислава, Словакия. По това време е 
работил като експерт в сесиите на Дунавската комисия. Женен, с 
две деца, съпругата му Снежана е варненка. 
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е да се създаде нова независима структура, 
която да регулира и контролира европейското 
вътрешно речно корабоплаване. Бих казал, 
че и четирите възможности са реални, като 
всяка има съответно своите плюсове и мину-
си.

Например създаването на единна агенция 
за речното европейско корабоплаване не е 
най-удачният вариант, тъй като за разлика от 
Рейнската комисия, където от петте страни 
членки - Белгия, Германия, Холандия, Фран-
ция и Швейцария, четири са държави от Евро-
пейския съюз, в Дунавската комисия картина-
та е различна - страни-членки и страни, които 
ще членуват от следващата година, а също 
и страни, които ще влязат по-късно. Въпреки 
че политиката на корабоплаването по река 
Дунав е единна за всички страни от Европа, 
по отношение на Европейския съюз има нюан-
си. Проблем е, ако се създаде една такава 
агенция, как ще се възприемат общите прави-
ла от страни като Русия и Украйна например. 
Логично стигаме до четвъртата възможност за 
нова структура, която по същност ще прилича 
на Дунавската комисия, поне аз я преценявам 
така. В нея ще могат да членуват всички евро-
пейски държави. Някои от решенията ще се 
вземат с консенсус, други с обикновено мно-
зинство и т.н., но те ще имат задължителен 
характер за всички членуващи държави.

МВ: По време на вашия мандат главната 
задача на Дунавската комисия бе пълното 
възстановяване на плавателния режим на 
река Дунав след бомбардировките в бивша 
Югославия през 1999 г. Вие лично водихте 
преговорите със Сърбия и те бяха увенчани 
с успех.

- Наистина, с поемането на този пост през 
1999 г. до края на миналата година ръково-
дех цялостната работа по възстановяване на 
корабоплаването по река Дунав и реализира-
нето на проектите по разчистването. Минала-
та година, на 7 октомври в 20 ч. и 40 мин., бе 
последното отваряне на понтонния мост при 
Нови Сад - последната физическа пречка за 
свободното корабоплаване по реката. Така че 
в момента можем да говорим за “ренесанс” на 
корабоплаването по Дунав - един от най-зна-
чителните водни пътища на Европа.

МВ: Ако говорим в цифри за полезността 
от възстановяването на плавателния режим 
на реката, каква ще е картината?

- Знаете, че след бомбардировките най-
важните мостове над реката бяха разрушени, 
сърбите сложиха понтонни мостове, които се 
отваряха веднъж в месеца с такса за преми-
наване тогава - три германски марки за тон. 
Така бе през цялата 1999 и 2000 г.

Корабоплаването по Дунав се извършва с 
конвои - баржи и шлепове. Средната товаро-
вместимост на един дунавски кораб е 1000 

- 1500 тона. Така цената за един съд възли-
заше на над 3000 марки, а те са обикновено 
девет съда с конвоите. Започнах да водя пре-
говори със сръбските власти, постепенно се 
стигна до по-често отваряне на понтона, цени-
те се редуцираха. Ако през 2000 г. през моста 
са минали само 260 кораба, то през 2001 г., 
когато мостът започна да се отваря редовно, 
тяхната бройка става 3700 съда. През 2002 г. 
те са вече 5400, през 2003 - 6800, през 2004 
г. - 9600, а за периода на миналата година те 
възлизат на 12 000 съда.

Цифрите са показателни и не изискват 
коментар. Винаги съм казвал, че Дунав е 
европейското “Елдорадо” за транспорта и 
тепърва ще осъзнаваме нейното значение и 
възможности. На река Рейн се използват 72 % 
от възможностите, което означава, че на 1 км 
разстояние пропускателната способност на 
фарватера е 100 кораба, а в действителност 
минават 72 - 75. Същата за Дунав е 10 пъти 
по-малка. Европейската комисия започна да 
обръща много по-голямо внимание на вътреш-
ното корабоплаване и в тази връзка бе публи-
кувана така наречената програма NAIADES 
за развитие на вътрешния воден транспорт. 
Има няколко показателя, които посочват пре-
димствата на този вид транспорт.

Например, ако говорим за обемите - един 
дунавски съд е средно с 2500 куб. метра 
обем, а един вагон - 170 куб. м. Разходът на 
гориво при транспортиране на 100 тона товар 
с кораб по река на разстояние 1 км възлиза 
на 1 л и 300 г дизелово гориво. При транспор-
тирането на същия товар с вагон разходът е 
3 л и 700 г, а с камион е 4 пъти повече. Ако 
се обърнем към екологичните изисквания и 
опазването на околната среда, картината е 
следната: вредните емисии на кораб възли-
зат на 33,4 грама на километър разстояние, 
а камион изхвърля в атмосферата 164 грама 
за километър движение. Товари с дължина 
по-голяма от 70 м и ширина до 10 м свободно 
преминават по реката.

В плана на Дунавската комисия е зало-
жено по-нататъшното подпомагане на подго-
товката на кадри за речното корабоплаване 
между страните членки на комисията. 72 % 
от нашите капитани са с висше образование 
и сме водещи в това отношение. Лично пледи-
рам за взаимно признаване на капитанските 
патенти. Надявам се следващата година това 
да бъде постигнато. То ще стане на базата на 
знания, познаване на фарватера на реката и 
практическия опит. Например в Холандия има 
около 45 хиляди самоходни кораба, от които 
в експлоатация са само 32 хиляди, защото 
няма достатъчно екипажи.

Светла Тухчиева
Морски Вестник
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Студентски съвет 
 Мостът между студенти и ръководство, 

водещ по пътя към модерно образованиe

Идеята за създаване на Студентски съ-
вет на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” възниква 
след преструктурирането на образованието 
във ВВМУ. Тя е породена от създаването на 
специалности, профилирани в подготовката 
на кадри за гражданския флот. Учредяване-
то на Студентски съвет е една важна крачка 
към модерното образование и създаване на 
мост между студентската общност и ръко-
водните кадри на училището. 

Променяйки образователната система и 
въвеждайки обучение по специалности за 
гражданския флот, през 1998 г.  възниква 
и нуждата от координационен орган, който 
да защитава интересите на студентите и да 
осъществява диалог с ръководството. 

И така, през периода 1998 – 2003 г. за-
почва “прохождането” на Студентски съвет 
към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

В началото Студентски съвет се състои 
от четирима курсанти, които започват из-
граждането на единна структура и органи-
зация. Но поради новостите и промените, 
настъпили в управлението и на курсанти, и 
на студенти, Студентски съвет не успява да 
се реализира като такъв орган на студент-
ската общност. Дейностите са формални и 
голяма част от идеите и проектите не са ре-
ализирани.

От 2003 г. отговорност за учредяването 
на Студентски съвет към ВВМУ поема Иван 
Марков, студент II-ри курс, КММ. Заедно със 
студенти и курсанти той успява да реали-
зира единна и централизирана система за 
работа в екип. След встъпването си в длъж-
ност, председателят на Студентски съвет, 
Иван Марков и членовете на Студенстки 
съвет започват изпълнение на цели и идеи, 
касаещи благото и развитието на студент-
ската общност във ВВМУ. Като основни 
приоритети са приети осъществяването на 
комуникативна връзка между студентите 
и ръководството на училището, предлага-
не и разглеждане пред ръководството на 

проблеми, пряко свързани с обучението на 
студентите, предостяване на необходимата 
информация за обучението във ВВМУ, пра-
вене на предложения пред ръководството 
за реализиране на проекти, участие в със-
тавянето на учебните планове и др.. 

През годините на своето функциониране, 
Студентски съвет към ВВМУ си е изгради-
ло трайни връзки със Студентските съвети 
на  другите университети във Варна. До-
брите взаимоотношения с тях спомагат за 
осъществяване на добра координация и ин-
формираност относно развитието на всеки 
един университет на образователно и соци-
ално-икономическо ниво. 

На извънучилищно ниво Студентски 
съвет към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” има из-
градени взаимоотношения и с дирекция 
“Младежки дейности и спорт” към Община 
Варна. Съвместно с тях се организират ини-
циативи, тържества и празници с цел обеди-
няване и сближаване на студентите на град 
Варна. Срещите и дейностите, осъществе-
ни с дирекция ”Младежки дейности и спорт” 
са успешни и се провеждат ежемесечно. 
Резултатът е организирането на “Преглед 
на любителското студентско художествено 
творчество”, съвместно с варненските уни-
верситети за всички студенти, организира-
нето на студентски бал, предлагане и реа-
лизиране на проекти на университетско и 
общинско ниво и др. 

Имайки предвид натовареното ежедне-
вие и продължителността на учебния про-
цес във ВВМУ, Студентски съвет създаде 
контакти с дружество за туризъм, отдих и 
почивка – ТД “Родни Балкани”. Сега всеки 
студент има възможност да си отдъхне от 
натовареното ежедневие през седмицата с 
една разходка в крайградските зони на Ва-
рна. 

Със създаването на Университетски-
войскови спортен клуб “Н. Й. Вапцаров” и 
тесните му взаимовръзки със Студентски 
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съвет, сега на студентите се предоставя 
възможност за развиване на по-активна 
спортна дейност, вземане на дейно учас-
тие в организираните вътрешни спортни 
първенства, както и възможност за участие 
във варненската Универсиада – ежегодно 
спортно събитие, организирано от студенти 
за студенти. 

Съвместните дейности на Студентски 
съвет и УВСК се изразява и във взаимно-
то разработване на проекти за подобрява-
не на материалната база на спортния ком-
плекс, реализиране на туристически походи 
и предложения за отдих, приобщаване и 
сближаване на студентите като една обща 
цялост.

Немаловажни са и стремежите на Сту-
дентски съвет да помогне на своите студенти 
по пътя към кариерното и професионалното 
им ориентиране и реализиране. За тази цел 
Студентски съвет изгради ценни взаимоот-
ношения с новооткрития, в края на 2005 г., 
Център за кариерно Развитие към ВВМУ. 
Прякото участие на членове от Студентски 
съвет като нещатни сътрудници в Центъра 
за кариерно развитие дава възможност за 
получаване на важна и актуална информа-
ция относто тенденциите в развитието на 
фирмите от морския бранш. Надеждното и 
навременно огласяване на информацията 
помага на студентите да вземат участие в 
редовно провеждащите се презентации на 
менингови фирми в училището, както и да 
получават всякакъв вид информация относ-
но бъдещи представяния. Благодарение на 
тази връзка с Центъра за кариерно разви-

тие, Студентски съвет взема активно учас-
тие в професионалното ориентиране и бъ-
дещо реализиране на своите студенти като 
професионално подготвени специалисти в 
областта на корабоплаването.

Откриването на специалности за граж-
данския флот през 1998 г. и обявяването 
на студентите като общност, не повлия от-
рицателно върху развитието и на специал-
ностите от военния флот. Създаването на 
Студентски съвет се осъществи и с участи-
ето на курсанти, подготвящи се по специал-
ности за ВМС. Тяхното представителство в 
Студентски съвет е важно, за да може да се 
осъществи “спояването” между двата полю-
са – курсанти и студенти. Наравно с правата 
на студентите, Студентски съвет защитава и 
правата на курсантите. Организирането на 
мероприятията се осъществява сполучливо 
благодарение на отличната колегиална ра-
бота между курсанти и студенти.

Работата и взаимоотношенията на Сту-
дентски съвет със своите сътрудници ще се 
запазят и за  в бъдеще. Всичко това е плод 
на благоразположението и методиката на 
управление от членовете на Студентски съ-
вет към ВВМУ. “Ние ще работим активно и 
усърдно за професионалното израстване 
на нашите студенти и превръщането им 
в надеждни морски специалисти, защита-
ващи достойно името на ВВМУ ”Н. Й. Ва-
пцаров”!” 

От ръководството на Студентски 
съвет към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
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ФКЦ-Варна е уникален коктейл от култу-
ра, бизнес и красота; средище на духовния 
живот във Варна през последните двадесет 
години. Културният, конгресният, развлека-
телният сектор са част от една все още не-
разгадана, тайнствена индустрия. Участни-
ците с готовност се включват в проявите, без 
да са наясно с организацията и всеотдайния 
труд зад сцената. В Европа непрестанно из-
никват стотици културни и конгресни цен-
трове. Съвсем малко от тях, ако изобщо ги 
има, са печеливши. Почти всички, за разли-
ка от ФКЦ, биват дотирани, за да привличат 
конгресмени, харчещи трикратно повече от 
другите клиенти. Всички центрове са много-
функционални, използвани за разнообразни 
по характер прояви. Такъв е и ФКЦ-Варна. 
Имиджът му като център на събитията е 
подплатен с над 43 000 кинопрожекции или 
около четвърт милион километра извъртя-
на филмова лента, над 1 000 концерта във 
всички жанрове, в това число на Лондонска 
филхармония и „Московски виртуози”, „Мис-
терията на българските гласове”, „Суингъл 
Сингърс”, Руджиеро Ричи, Юрий Башмет и 
Ифра Нийман, Минчо Минчев и Мила Геор-
гиева, Райна Кабаиванска и Катя Ричарели, 
Жулиет Греко и Валя Балканска, Йълдъз 
Ибрахимова и Теодосий Спасов, „ММФ „Вар-
ненско лято”, Майски хоров конкурс, Ансам-
бъла на руската армия; над 1 000 театрал-
ни гастрола;  над 500 литературни вечери с 
най-известните български писатели, поети, 
сред които Антон Дончев, Виктор Пасков, 
Валери Петров, Леда Милева,Любомир 
Левчев, Иван Гранитски, Коледен и Майски 
салон на изкуствата на СБП-Варна, вар-
ненското издание на Национални културни 
празници „Албена”;  над 1 000 детски утра и 
спектакли, над 300 художествени изложби, 
над 300 мащабни изложения и базари, кои-
то представляват „симбиоза между култура 
и печалба, създадена за насочване сред-
ства към културата”, като: Изложенията на 

леки коли и микробуси FORD Moto Pfohe, 
І-ва и ІІ-ра Гръцка седмица, предвестник 
на Европартньорството, ХІ-ти конгрес на 
европейската федерация по физиология на 
растенията, І Автосалон ФКЦ-Варна ’2000, 
осъществен за пръв път извън София, І-
ва Международна научна конференция на 
Варненски Свободен Университет „Гло-
бализация, устойчиво развитие ‘02”,  под 
егидата на Президента на РБългария, г-н 
Георги Първанов, Стоматологични изложе-
ния Продент, Арена на красотата пролет’03, 
Еротично шоу от Унгария, VІ конгрес на 
БАНТАО ’03, Българо-Руски,Украински,Белг
ийски бизнес форуми, Италиански икономи-
чески дни, Германски кооперационни борси, 
Младежки социални форуми, Фестивали на 
модата, всички предизборни кампании меж-
ду ‘91 и ‘06, КАРИЕРИ на Job Tiger, Конкурс 
за избор на най-добра учебна компания  от 
Junior Achievement, под патронажа на Ми-
нистъра на държавната администрация и 
административна реформа, г-н Н. Василев, 
The International Black sea Search and rescue 
Volunteers Conference – Varna, July 2005, 
V Форум-изложение „Дни на фармацията 
2006” ... и други, повече от 300 международ-
ни симпозиуми, с min двудневна продължи-
телност, 4000 конференции, презентации на 
световно известни фирми и  институции с 
международно значение: Министерства на 
транспорта,  правосъдието, образованието, 
НАОРБ, Област с административен център 
Варна, ВТИК, ИСА, Окръжен съд, Община 
Варна, Варненска и Великопреславска Мит-
рополия, посолствата на Япония, Германия, 
Австрия, Гърция, активните консулства на 
Русия, Украйна, Швеция...- все изключител-
но авторитетни контрагенти, чието доверие 
и патронаж не се печелят лесно, но означа-
ват много за екипа.   

Баловете и коктейлите, придружаващи 
промоциите на висши учебни заведения се 

 ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН 
ЦЕНТЪР НА 20 ГОДИНИ
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превръщат в празници. Гъвкавостта на ба-
зата и екипа на управителя Коларов, май-
сторството на главния експерт Шарков до-
казват, че ресторант „Кристал” и Главно фо-
айе са еднакво подходящи  за организиране 
на приеми за 200 и за 1000 души, които при-
добиват богата банкетна култура благода-
рение на успешното им взаимодействие.   

На територията на комплекса действа 
най-големият телецентър в Североизточна 
България – iЦентър Варна, съвместен про-
ект на Държавната агенция за информаци-
онни технологии и съобщения и програмата 
на ООН за развитие. Бе открито телевизи-
онно студио с възможност за директно из-
лъчване на проявите във ФКЦ по варненска 
ефирна телевизия. Умението на ръковод-
ството да прогнозира и направлява разви-
тието на ФКЦ в съотвествие с изискванията 
на модерните технологии през ХХІ-ви век, 
дава предимство на обновения културен и 
конгресен продукт, който отговаря на изис-
кванията на партньори и клиенти и през ут-
решния ден.

Фестивален и конгресен център-Варна 
е съорганизатор на повече от 10 провеж-
дащи се ежегодно фестивали, а през 1993 
година стана инициатор и организатор на 
единствения международен кинофестивал 

с конкурсна програма  за игрални филми в 
България-Международен филмов фестивал 
„Любовта е лудост”.

ФКЦ е лицето на България в единстве-
ната паневропейска верига от киносалони 
EUROPA CINEMAS,авторитетен член на 
най-престижните международни организа-
ции в областта на конгресната и инсентив 
индустрията: EFCT, ICCA, на AIPC.

Във ФКЦ се провеждат конгресите, които 
изискват организация на най-високо ниво. 
Той е  крупният културен център, който 
вдъхновява гостите, но не с уникалното си 
разположение „в сърцето на Варна”, нито 
с  обновените зали и know-how на служи-
телите, а с ЕКИП, създаден през двадесе-
тте години взаимодействие, благодарение 
навреме осъзнатата истина, че успехът не 
се полага, той се гони постоянно. Стреме-
жът към увеличаване броя на доволните  
контрагенти е част от обединените усилия 
на мениджър и екип, да поддържат ФК като 
предпочитания, многофункционален  кул-
турен и конгресен център, развиван чрез 
обновление, иновативност и мобилност. 
Безспорната коректност и компетентност на 
служителите намира израз в  безбройните 
похвали на гостите, които ФКЦ-Варна с ос-
нование цени и непрестанно умножава!
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Асоциация на  възпитаниците на Морско училище
9026 Варна, ул. “Васил Друмев” 73, тел. 303 190

http://www.naval-acad.bg/avmu/ 
AVMU_Varna@yahoo.com

О.р. кап. І ранг Васил Димитров Дачев

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми кап. І ранг  Дачев,

Управителният съвет на АВМУ и всички наши членове най-сърдечно Ви поздравяваме с 75-
годишния ви юбилей !

Роден в най-морския град на България – Бургас през 1932 г., Вие от най-ранна възраст  
заобичвате морето и без колебание постъпвате във ВВМУ „Н. Й. Вацпцаров”. През 1953 г. завършвате 
успешо училището и започвате реализацията си като инженер-корабоводител. Успешно преминавате 
капитанските перипетии и достигате до „капитан далечно плаване в басейна на река Дунав” и 
„щурман далечно плаване в Световния океан”. Тази дейност Вие осъществявате по корабите на БРП, 
БМФ и Балканшип. По-късно, в редовете на МВР, Вие не прекратявате Вашата морска професия, 
а я доразвивате, като посвещавате много Ваши стихове и проза на морето, държавите, граничещи 
с морето и морската история на тези държави. Радостно е, че Вие продължавате и сега Вашите 
спомени и преживявания, които са жива история и отлично помагало за младото поколение. 

Ние се надяваме, че делото Ви ще вдъхнови младежта за още по-страстна любов към 
морето.

Като възпитаник на първия Вапцаровски випуск, Вие още като курсант бяхте душата на 
всички мероприятия, които се провеждаха и макар че е минал повече от половин век, Вие със 
същата страст и ентусиазъм, продължавате да издигате ролята на Морско училище и морячеството. 
Няма честване или значително събитие без Вашето участие или ръководство, за което ние сме Ви 
признателни. 

Не можем да не отбележим и значителната Ви обществена дейност – „заслужил деятел 
на физкултурата”, „главен секретар на Българския морски съюз”, активен член на АВМУ, където 
редовно участвате с изказвания и препоръки. Не могат да се изброят и литературните Ви награди, 
като „Морска публицистика” – І и ІІ награда, „Художествена документалистика” – І награда, „Цикъл 
Морска поезия” – І награда и др. 

Вие сте ценен и уважаван морски офицер, който е дал много и продължава да работи все така 
активно. 

Уважаеми кап. І ранг Дачев,

Желаем Ви  крепко здраве, боен дух и упоритост в бъдещата Ви публицистична и обществена 
дейност.

Честит юбилей !

Председател на АВМУ
Петър Тухчиев

Членове:
Кап. Георги Генчев
Бр. адмирал Георги Георгиев
О.р. Кап. І ранг Михаил Йонов
Кап. І ранг Станко Станков
О.р. вицеадмирал Илия Попов
К.д.п. Продан Раданов
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В СОФИЯ ПРЕДСТАВИХА КНИГАТА 
„СЪДБАТА НА АДМИРАЛА”

На 9 януари т. г. Асоциацията на възпитаниците на Морско училище – клон София, 
организира честването на 126-та годишнина от създаването на флотската Алма матер и 
представянето на книгата „Съдбата на адмирала” с автор капитан І ранг от резерва доц. д-р 
Георги Антонов. Тържеството в Централния военен клуб (ЦВК) бе открито от заместник-
председателя на клона на асоциацията Иван Костов (випуск 1973 – 1978 г.). Беше прочетен 
приветствен адрес до участниците от началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан І ранг 
Станко Станков. Книгата „Съдбата на адмирала”, чийто главен герой е контраадмирал 
Иван Вариклечков (1891 – 1974 г.), бе представена от научните редактори н.с. д-р Мариана 
Кръстева – уредник във Военноморския музей, и от капитан ІІ ранг от резерва д-р Атанас 
Панайотов – управител на ИК „Морски свят”. Те разказаха и за съвместната си работа с 
автора по изясняването на малко известни моменти от живота на контраадмирала.

В препълнената зала № 2 на ЦВК се състоя интересен разговор за съдбата на флотския 
офицер, който до края на живота си остава верен на принципа си над всичко да поставя 
националните интереси и интересите на морската отбрана и на морското стопанство 
на България. В дискусията се включиха моряци от различни поколения, журналисти от 
самоковския вестник „Приятел”, потомци на рода Вариклечкови. Снахата на адмирал 
Вариклечков – Надежда, дари на клона на асоциацията 75 книги „Съдбата на адмирала”. 
Наследниците на флотския офицер Борис Вариклечков – брат на контраадмирала, направиха 
дарение за Военноморския музей, което се състои от две морски офицерски униформи и 
офицерска пелерина от първата половина на ХХ век. Съпругата на Борис Вариклечков 
– Мария, и едната от дъщерите му – Петрана,  дариха и негов портрет. Същият ден книгата 
„Съдбата на адмирала” бе представена и по Военния телевизионен канал.

„Морски вестник”
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Global Maritime Services отговаря на кли-
ентските изисквания в областта на между-
народния контейнерен превоз с високо ка-
чествени, надеждни, ефективни решения, с 
широкия спектър на своите автомобилите, 
които могат да превозват 21 различни типа 
контейнера. Тази ефикасна мрежа от услу-
ги обслужва и общи товари и доставя раз-
лични контейнерни услуги за типове стоки, 
които изискват специален 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 
областта на обслужването на нашите кли-
енти. 

От началото на морския превоз 
на контейнери като официален 
агент на Hapag Lloyd за Бълга-
рия, нашата компания е разноо-
бразила обхвата на своите дей-
ности и сега предлага на нейни-
те клиенти корабно агентиране, 
чартиране, агентско обслужване 
на кораби, сухоземен контейне-
рен транспорт на територията на 
България, освобождаване на сто-
ки от митница 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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