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Асоциация на  възпитаниците на Морско 
училище

ПРИВЕТСТВИЕ
на председателя на Управителния съвет на АВМУ 

към членовете и симпатизантите

Уважаеми господа,

Отмина поредната успешна година за нашата Асоциация. Благодарение на 
упорития труд на ръководството на АВМУ, заедно с огромната част от членовете 
и симпатизантите ни, постигнахме много за повишаване на авторитета на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Все повече отделни членове и випуски се обръщат 
към нас за съдействие и поддръжка. 

Най-показателното събитие в изминалата година бе спонтанното 
обединение на морската и гражданска общественост в защита на суверенитета 
на морската Алма матер. Получихме активна подкрепа от всички ръководни 
нива на държавата и община и област Варна. Надяваме се, че и занапред, 
членове и симпатизанти, отново ще работим заедно за все по-големи успехи !

Поздравявам Ви с настъпването на коледните и новогодишни празници и 
ви пожелавам здраве, щастие, борбеност и попътен вятър !

Весели празници !

Председател на на УС на АВМУ
Кап. Петър Тухчиев

01.01.2009 г.
Варна
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Слово на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
по случай патронния празник – 7-ми декември

Уважаеми дами и господа,

Добре дошли на тържественото честване на патронния праз-
ник на Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”. 
Днес се навършват 99 години от рождението на големия поет, моряк 
и човек Никола Йонков Вапцаров. Вече 59 години нашето училище 
с гордост носи неговото име.

Преди  82 години Никола Йонков Вапцаров постъпва в учили-
щето  като ученик – доброволец. Още в началото той спечелва мно-
го приятели с открития си характер, със сърдечните си обноски и 
готовността си в името на справедливостта да защитава техните 
интереси.

В Морското машинно училище Вапцаров написва първите си 
стихове за морето. Следват много стихотворения, литературни им-

пресии, “Марш на 26-ти випуск на Машинното морско училище” и разбира се навсякъде 
-  пряко или косвено, присъства морето с неговия дух, красота и суровост.

През 1932 г. като курсант Вапцаров много старателно подготвя и публично представя 
реферат, който нарича “Морето”. В него обстойно анализира темата за морето в световната 
литература и представя своето лично разбиране и творческа позиция. За разлика от всички 
други поети, той се отнася в творчеството си към морето и машините, като към живи съще-
ства.  Машината за него е другар, а морето е стихия за силните, които стават все по-силни. 
Неговата маринистика е модерна за времето си, със своето светоусещане за проблемите 
на епохата, в която е творил. 

Извън учебните занятия в Морското училище Вапцаров не само пише, но участва най-
активно и в художествената самодейност. Участва в много самодейни форми от музика до 
литература, изразявайки вътрешната си потребност от изкуство и красота.

Въпреки романтичната си натура, Вапцаров гледа на  скучните технически дисциплини 
много сериозно. За него обучението в  училището е важен период за оформянето му като 
личност, която да съумее да се “пребори с всякакви трудности в живота”.

В едно от писмата си пише:  ”…..Знай, че Морското училище дава най-солидни позна-
ния от всички други технически училища в България. Самият възпитаник на това училище 
излиза човек дисциплиниран, човек годен да посрещне живота….”

Четейки това откровение на поета, ме залива вълна от гордост, че животът ми е свързан 
с това училище.  И си мисля, че морален дълг на всички нас е да направим така, че думите 
на нашия патрон да звучат актуално както сега, така и в бъдеще.

Днешните вапцаровци – студентите и курсантите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” ме карат 
да вярвам, че духът на този голям българин и моряк е жив и е жива неговата прословута 
“вапцаровска” вяра в живота и морето.

Много неща се промениха от вапцаровския випуск насам в училището. За корабопла-
вателните фирми по света, името на Вапцаров е символ на световна марка за качество на 
кадрите. За всички българи, то е името на центъра на българската морска наука и обра-
зование. За всички варненци, то е име на училището, превърнало се в обичан символ на 
града.

Времето е възложило на нас задачата да запазим тази марка, за да има морска Бъл-
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гария и българи-моряци. Това е едно сериозно предизвикателство за всички нас - днеш-
ните преподаватели, командири, курсанти и студенти на Висшето военноморско училище 
“Н.Й.Вапцаров”. 

Винаги трябва да помним думите на поета Валери Петров, произнесени в нашия  Пла-
нетариум през 2002 година:

 “Вапцаров бе велик поет. В неговото творчество имаше нещо уникално, различно от 
това в творчеството на съвременниците му.” 

 Именно затова талантът му получи отзвук не само в Родината ни, а произведенията 
му са преведени на повече от 60 езика. Оценен е не само литературния талант на поета. За 
усилията му за един по-добър свят получава  посмъртно Световната награда за мир през 
1952 г.  

 От 1949 г. нашето училище носи  името на своя възпитаник – поета Никола Вапца-
ров. Неговото отношение към морето – и професионално, и романтично,  се превръща в 
идеал на десетки поколения офицери от гражданския и военен флот.

 Дами и господа командири, преподаватели,  курсанти, студенти и служители, честит 
празник! 

Желая ви здраве, успехи,  удовлетворение от постигнатото и вапцаровска вяра в утреш-
ния ден!

кап. І ранг Димитър Ангелов
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Експозе на командващия на ВМС
вицеадмирал Минко Кавалджиев

при среща с представителите на 
медиите на 16.12.2008 г.

Уважаеми госпожи и господа,
Добре дошли на традиционната предколедна и предново-

годишна среща в Щаба на ВМС. 
Завършва учебна година и изпълнението на планираните 

задачи, както и други важни дейности от цялостното развитие 
на ВМС. Това е повод да споделя с вас някои акценти от из-
миналия период във флота.

По-важни моменти бяха априлската активация на опера-
тивното военноморско съединение на черноморските държа-
ви „Блексийфор” в която взе участие фрегата „Смели” с ко-
мандир капитан ІІ ранг Ваньо Мусински от състава на Воен-
номорска база Варна, ученията на двете военноморски бази 
„Галатея 08” и „Атия 08”, българо-румънското противоминно 
учение “Невидима заплаха”, с основна цел подобряване съв-
местимостта и взаимодействието на противоминните сили на 
Република България и Република Румъния.

От 7 юли до 17 юли 2008 г. в западната част на Черно 
море Военноморските сили проведоха учение с международ-

но участие „Бриз/Сертекс 2008”. От българските ВМС участваха над 25 бойни и спомагател-
ни кораба и катера, 2 вертолета и групи от специалните части на ВМС, два самолета Су-25 
от българските Военновъздушни сили. 

ВМС на Турция се включиха в учението с фрегата “Гюкчеада” и подводницата “Гюр”, 
ВМС на Румъния с фрегата „Регеле Фердинант”, ВМС на Гърция с ракетния катер “Дани-
олос”, ВМС на Франция с минния ловец “Каприкорн”. В учението взе участие: Втора посто-
янната група противоминни кораби на НАТО в състав от 5 /пет/ кораба /Германия, Гърция, 
Испания, Италия, Турция/ и част от Втора постоянната група  кораби на НАТО в Средиземно 
море в състав от 2 фрегати / Гърция и Турция /.

Дванадесетият “Бриз” през 2008 г. продължава традицията  от предишните си издания 
с пълното участие на правителствени и неправителствени институции и ведомства в целия 
процес на  планиране, подготовка и ръководство на учението. 

Целите на учението бяха подобряване на оперативната съвместимост и взаимодейст-
вието между ВМС на участващите страни, чрез отработване включването в операция в от-
говор на криза на военноморски компонент на Многонационално  оперативно съединение 
и оценка на второ национално ниво на оперативните способности на кораби от ВМС на 
Република България и Република Румъния, декларирани за участие в силите за отговор на 
НАТО /NATO Response Forces - NRF/. 

По време на  “Бриз” 2008” бяха отработени някои нови моменти и епизоди на брега и 
на море:

- От 11 до 16 юли 2008 г., в рамките на учението бяха оценени на второ национално 
ниво оперативните способности на корабите от ВМС на България и Румъния.  

Национален сертификационен екип от ВМС с представители от Военноморското ком-
понентно командване на НАТО в Нортууд проведе сертификация на фрегата „Дръзки” на 
второ национално ниво, съгласно методиката за оценка на оперативните способности на 
военноморски кораб /MAREVAL /.
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- при противоминните операции  се използваха нови за нас методи от корабите тип  „ми-
нен ловец”, какъвто и нашите ВМС в скоро време ще имат в състава си.

- нов момент е и провеждане на операция по обезвреждане на терористична група, в 
която участваха „Специализиран отряд за борба с тероризма” на МВР и групи от специал-
ните части на ВМС.

- особено актуален в днешно време е въпросът за осигуряване на безопасността на 
плавателните съдове, пристанищните комплекси и военноморските бази, съгласно влез-
лия в сила през 2003 година международен договор по който България е страна (т.н. ISPS 
Code). Същият задължава националните институции да си взаимодействат активно при 
решаването на тези въпроси, включително и чрез периодично провеждане на съвместни 
тренировъчни учения.

През май 2008 година Българските ВМС бяха домакини на ежегодната среща на ко-
мандващите на Военноморските сили от европейските държави, САЩ и представители на 
военноморските структури на НАТО и Европейския съюз (CHENS). CHENS е важeн между-
народeн форум с неформален характер, в който участват командващите на Военноморски-
те сили на всички морски държави в Европа, членки на Европейския съюз или на НАТО. По 
време на форума във Варна бяха обсъдени важни въпроси по морската сигурност в свет-
лината на глобализацията на морското пространство, параметрите на морското измерение 
на Европейския съюз, перспективите за Европейското морско сътрудничество с Африка, 
системата на НАТО за наблюдение и контрол на морското пространство и операциите по 
възпиране на незаконната дейност на море. 

На 6 август в присъствието на всички командващите на ВМС от Черноморските дър-
жави се извърши смяната на командването на оперативното военноморско съединение на 
черноморските държави „Блексийфор”. През следващата година то се ръководи от брегови 
щаб с началник вицеадмирал Виктор Максимов, а командир на корабното съединение е 
контраадмирал Виктор Носенко. И двамата офицери са от Украинските ВМС. Началник на 
Щаба на корабното съединение беше капитан І ранг Георги Русев - Началник на Щаба на 
военноморска база Бургас, а в бреговият щаб участва капитан ІІ ранг Огнян Колев от Щаба 
на ВМС. Представител на българските ВМС в „Блексийфор” е фрегата „Смели”.

На 22 август 2008 г. във Военноморска база Зеебрюге – Кралство Белгия, тържествено 
бе издигнат Военноморския флаг на Р България на фрегата „Горди” /втората фрегата клас 
“WIELINGEN”/. Под командването на капитан II ранг Галин Манев, приемният екипаж, на 27 
август пое курс с фрегата „Горди” към България. За дванадесет дни на море, с посещение 
във военноморска база Суда на остров Крит, корабът прoплава над 3500 морски мили и на 
7 септември тази година „Горди” бе тържествено посрещнат във Военноморска база Бур-
гас.

На 2 септември 2008 г. 24 кадрови военнослужещи от екипажа на минен ловец „Ци-
бър”, който ще бъде зачислен в състава на военноморска база Варна, отпътува за Крал-
ство Белгия. Във военноморска база Зеебрюге българските военни моряци преминаха 
курс на обучение по стандартите и процедурите на НАТО.

От 24 септември до 10 октомври 2008 г. фрегата “Дръзки” с командир капитан II ранг Пан-
чо Панчев от състава на дивизион патрулни кораби на военноморска база Бургас, участва 
с кораби от повечето Средиземноморски държави в учението на НАТО в Средиземно море 
”NOBLE MIDAS-08”. Екипажът на фрегатата представи достойно българските Военномор-
ските сили в първия етап от учението. Приключи едно от най-голeмите изпитания пред лич-
ния състав на “Дръзки” – оценка на оперативните способности на кораба за изпълнение на 
задачи на море в състава на тактическа група на НАТО на второ ниво (NATO EVALUATION 
LEVEL TWO), съгласно „Ръководството за оценка на оперативните способности на кораб 
на НАТО” (MAREVAL). 

От 11 октомври до 11 ноември 2008 г. фрегата „Дръзки” се включи за пореден път 
в операцията на НАТО ACTIVE ENDEAVOUR в източната част на Средиземно море. По 
време на патрулиранията, екипажът на фрегата “Дръзки” изпълни поставените зада-
чите по наблюдение на морските превози в отговорната зона, с готовност по заповед 
на командира на тактическата група, да извърши проверка на съмнителни кораби и 
товари  и  проведе специфични морски операции. По автоматизираната системата за 
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опознаване на търговски кораби бяха наблюдавани около 1520 кораба, като средно 
бе извършено запитване на около 14 кораба на ден за посетени пристанища, товари 
и други, с цел потвърждаване на предварително получената информация. Наблюда-
вани бяха прелитания на около 200 въздушни цели дневно, повечето от които цивил-
ни. 

От началото на плаването – 19 септември до завръщането – 13 ноември – за 55 
дена, фрегата “Дръзки” проплава  10870 морски мили или измерено в километри - 
20131.

Уважаеми госпожи и господа, бих искал да споделя с вас някои от основните акценти за 
ВМС през следващата година. Тя е от особено значение за флота.

През 2009 г. Военноморските сили ще навършат 130 години от своето създаване. През 
месеците предшестващи Празника на флота предстоят редица важни мероприятия. 

- На 5 януари ще открием новата учебна година във военноморските бази Варна и Бур-
гас. 

- На 9 януари 2009г. ще отбележим 110 години от създаването на Щаба на ВМС. 
- В началото на м. март ще посрещнем фрегата „Верни” /третата фрегата клас 

“WIELINGEN”/ и минния ловец „Цибър”, а в края на март на официални церемонии във 
Варна и Бургас ще бъдат присвоени почетни имена на трите кораба получени от Кралство 
Белгия.

- През м. май в гр. Варна ще се проведе среща на командващите на ВМС на Черномор-
ските държави.

- През юли е традиционното учение „Бриз”. 
- През август ВМС на Р. България  поемат командването и са домакини на поредната ак-

тивация на оперативното военноморско съединение на черноморските държави „Блексий-
фор”

В заключение искам да подчертая, че с нивото си на професионализация и бойна под-
готовка, високата оценка, която получи на проведените учения, ВМС посрещат достойно 
новата 2009 г.

Благодаря на всички вас, представителите на медиите за проявявания интерес и до-
брожелателност при отразяване на военноморската тематика през отиващата си вече го-
дина. Това показва и анализа на публикациите. До декември 2008 г. са публикувани около 
890 статии и  663 снимки с текст в националния и регионалния печат и са излъчени над 200 
телевизионни и радио репортажи.

Бих желал чрез Вашата широка трибуна да поздравя всички военнослужещи и граждан-
ски лица с Рождество Христово и настъпващата нова 2009 г. и да им пожелая освен здраве 
и успешна професионална реализация, скоро всички ние да видим един по-добър и моде-
рен боен флот на България. 

Още веднъж, благодаря за вниманието.
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Отиващата си 
2008 година и пред-
стоящите колед-
ни и новогодишни 
празници са доста-
тъчно основание за 
равносметка. По-
топени в ежеднев-
ните ангажименти, 
все по-неотложни 
задачи и обикнове-
ни проблеми, все 

пак трябва да виждаме и резултатите. А ре-
зултатите, колкото и да са ежедневие, не са 
съвсем обикновенни. През последната 2008 
година можем да отчетем доста сериозни 
резултати, с които можем да се гордеем.

През „отчетната” година направихме 
впечатляващо много и за мен е много трудно 
да избера най-важното и да реша какво да 
поставя на първо място. Затова ще изброя 
само някои от резултатите и проблемите.

С особено много усилия на факултет 
„Инженерен” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” беше 
реализирана идеята MARITIME UIVERSITY 
OF CONSTANTA и вече излезе от печат пи-
лотния брой на международния „Journal of 
Marine Technology and Environment” на 
английски език. През месец Октомври по-
лучихме авторските екземпляри и писмени-
те благодарности на главния организатор, 
координатор и издател Assoc. Prof. Feiza 
Memet Ph.D. Наистина се оказа, че без под-
готвените от преподавателите на ВВМУ ста-
тии и доклади, нямаше да се случи отпечат-
ването на международното издание. Затова 
трябва да благодарим на проф. Томов, доц. 
Кънев, доц. Апрахамян, кап. 2 р. д-р Москов, 
както и на авторите от факултет „Навигаци-
онен”. Независимо от продължаващите опи-
ти за преместване на центъра на тежестта, 
резултатът е налице, пътят е проправен и 
работата продължава. Основателно очаква-
ме международните изяви на нашите пре-

подаватели да се множат.
През изтеклата година подготвихме и из-

пратихме в НАОА четири комплекта матери-
али за предстоящата през 2009 година акре-
дитация. При успешната подготовка на ма-
териалите ни оказаха помощ както колегите 
от УДУК, така и от предпечатна подготовка. 
При оформянето на документите, конста-
тирахме за пореден път старите проблеми, 
свързани със застаряване на хабилитира-
ния и нехабилитиран преподавателски със-
тав. Факултетът и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” са 
изправени пред фактите: вопиюща липса на 
млади преподаватели и желаещи да станат 
преподаватели; предстоящото пенсионира-
не на много хабилитирани преподаватели и 
свързаното с това изтичане на последните 
аргументи на ВВМУ приемат застрашител-
ни размери. Все пак непрекъснатите усилия 
са последвани от макар и едва забележими 
резултати: кап. 2 р. д-р Москов е в проце-
дура на хабилитация и до средата на 2009 
година трябва да приключи утвърждаването 
му за доцент. Въпреки отчаяните опити за 
придвижване, конкурсът за доцент по Физи-
ка се влачи и ще продължи повече от две 
години. А проблемите в обучението по фи-
зика са най-тежки. Чиновническият подход, 
нехайството и некомпетентността при под-
готовката и придвижването на процедурите 
заплашва ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с лишава-
не от преподавателския потенциал и всички 
свързани с това последствия.

Подготовката на учебните планове и 
документация разходва и акумулира огро-
мни усилия и енергия на преподавателския 
състав от факултета. Най-усилна и обемна 
беше работата по подготовка на документа-
цията по новата за училището специалност 
– „Океанско инженерство”. Не малко усилия 
коства и съгласуването на учебните плано-
ве на студентите и курсантите от специал-
ността „Корабни машини и механизми”. С 
общите усилия на преподавателите от фа-

ПРАЗНИЧНО ЗА ЕЖЕДНЕВИЕТО
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култет „Инженерен” и факултет „Навигацио-
нен” приключи работата по подготовката на 
учебния план за студентите от специалност 
КММ ОКС бакалавър. Учебният план беше 
приет на последния факултетен съвет и ще 
послужи за основа на учебните планове по 
специалностите, „Електрообзавеждане на 
кораба”; „Технология на кораборемонта” и 
„Океанско инженерство”, които ще бъдат 
приключени до началото на 2009 г. Не мо-
гат да се отминат без коментар некомпе-
тентните опити за диктат върху работата на 
професионалистите, за налагане на стил 
на работа на парче за упоритото налагане 
на щури идеи, без каквото и да е съобра-
зяване с все по-отчайващите отзиви на ко-
рабособствениците и менинговите фирми. 
Резултатите от работата в такива условия 
не могат да се оценят като отлични. Оста-
наха нерешени проблемите с практическа-
та подготовка и осигуряването на дисципли-
ната „Физика”. Независимо от постигнатото 
възстановяване на структурно логическите 
схеми и връзки работата в направлението 
подготовка на документацията продължава 
в условията на остър недоимък на препо-
даватели. Повече от 42% от хорариума се 
поема от хонорувани и гост преподаватели. 
Този факт е сериозна новост за ВВМУ, която 
за жалост, носи изключително сериозни не-
гативи. Все още е добре, че „старите крим-
ки” успяват да запушват зейналите пробой-
ни в учебната работа. Не мога да отмина 
самоотвержения труд на к.1.р. о.р. Янков, 
к.1р. о.р. Дончев, к.1.р. о.р. Михайлов, к.1.р. 
о.р. Кенаров, гл.ас. Ралчев, гл.ас. Георгиев, 
ас. Бъчваров и др. и да не им изкажа поне 
моята благодарност. 

През 2008 година беше извършена и от-
четена основната работа по проект на ФАР 
„Изграждане на център за трансфер на мор-
ски технологии”. Независимо от множество-
то субективни и обективни трудности бяха 
организирани две научни конференции. 
Премина се през множество одити и про-
цедури. С разход на много усилия, основно 

от доц. Калоянчев, проектът ще приключи 
успешно. И в този случай не се разминах-
ме с демонстрацията на некомпетентност и 
мудност, в резултат на което няма да усво-
им цялата планирана субсидия по проекта. 
Отново продължават опитите за промяна на 
правилата в движение. Кога най-после ще 
стане ясно, че именно този стил на работа 
убива желанието и ентусиазма на изследо-
вателите и специалистите? Докога ще про-
дължават да променят правилата, както им 
диктуват моментните интереси и да вършат 
каквото и да било „на тъмно ? Кога най-по-
сле ще разберат, че принуждават хората да 
гледат навън и да търсят реализация извън 
ВВМУ, при ясни и точни правила. 

Отбелязахме и първите успешни стъпки 
по проекта по проекта ERASMUS. Реали-
зирахме „мобилност” на преподаватели от 
двата факултета. Част от резултатите наме-
риха място и в сайта на ВВМУ. Работата по 
проекта продължава. 

През изтеклата година отбелязахме съ-
ществен ръст в използването на тренажор-
ната и друга съвременна техника в учебния 
процес. Многократно бяха провеждани кур-
совете „Engine Team Management”. С неудо-
волствие трябва да признаем, че работата 
в това направление е крайно неудовлетво-
рителна, независимо от наличието на ново 
организационно звено. Все пак работата 
продължава и вече имаме амбициите да 
настигнем „отличниците”. 

Разбира се изложеното дотук е далеч 
не всичко, което заслужава вниманието на 
читателя, но има и следващи броеве. По-
важното е положителните резултати да се 
множат.

С уважение, дълбоко преклонение и 
благодарност към преподавателите, затова 
че нищо не е в състояние да ги отклони от 
верния път.

Декан на факултет „Инженерен” 
на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: 

доц. д-р  Марин Недев
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В изпълнение 
на министерска за-
повед No КМ – 2401 
/ 03.11.2008 г., по-
сетих Р Франция, 
гр. Париж, в пе-
риода 12.11.2008 
– 15.11.2008, къ-
дето участвах в 
семинар на тема 
“ Е в р о п е и з а ц и я 
на образованието 
и обучението на 

офицери”. Семинарът беше организиран 
от Министерството на отбраната на Репу-
блика Франция, която председателства Ев-
ропейския съюз (ЕС) и беше проведен във 
Военното училище (Ecole Militaire) в Париж. 
В неговата работа участваха представители 
на военните министерства и висшите воен-
ни училища на всичките 27 страни-членки 
на Съюза. В състава на Българската деле-
гация бяха включени още подп. Мадански, 
началник на департамент “Чуждоезиково 
обучение” в НВУ гр. Велико Търново и г-жа 
Стефка Атанасова от МО, Дирекция “Поли-
тика по сигурност и отбрана”.

Работата на семинара беше основана 
на декларацията по европейската иници-
атива за обмен на млади офицери, в духа 
на “Еразъм”, приета по-рано тази година 
в Брюксел. Инициативата е на Република 
Франция и лично на нейния президент г-н 
Никола Саркози, а декларацията съдържа 
седем основни точки, както следва:

1. Министрите на отбраната на стра-
ните-членки на ЕС решиха да приемат ев-
ропейската инициатива за обмен на млади 
офицери в духа на “Еразъм”.

2. Тази инициатива има за цел да заси-
ли оперативната съвместимост на силите и 
да изгради европейската култура на сигур-
ност и отбрана.

3. Способността на европейските армии 

да работят заедно е решаваща за подготов-
ката и воденето на все по-сложни многона-
ционални военни операции. Поради това 
е неминуемо повишеното сътрудничество 
между страните-членки по въпросите на 
подготовката на офицери.

4. Тази инициатива ще позволи на мла-
дите офицери от ЕС още от периода на сво-
ето обучение да получат част от подготовка-
та си в друга страна. Тя ще благоприятства 
и мобилността на обучаеми и преподавател 
от военни училища и ще предостави обща 
образователна рамка за младите офицери.

5. Страните-членки приеха комплекс 
конкретни мерки, за да окуражат и улеснят 
обмена между националните институции за 
подготовка на офицери. Тези мерки ще бъ-
дат приложени едновременно на европей-
ско и национално ниво, опирайки се на вече 
съществуващите двустранни и многостран-
ни договори за обмен.

6. Европейската инициатива за обмен 
на млади офицери, в духа на “Еразъм” ще 
се осъществява на национален и доброво-
лен принцип, като се спазва автономията 
на всяка страна и нейните образователни 
особености. Тя ще се опира на Европейския 
колеж по сигурност и отбрана.

7. Генералният секретар ще представи 
на министрите на отбраната на Съвета през 
м. май 2009 г. начален доклад по осъщест-
вяването на тази инициатива.

Семинарът беше открит от Президента 
на военния комитет на ЕС, ген. Анри Бенте-
жо и беше приветстван от Държавния секре-
тар по отбраната на Р. Франция, г-н Жан-Ма-
ри Бокел. В неговата работа взеха участие 
г-жа Клод-Франс Арну, Генерален директор 
по въпросите на отбраната в Съвета на Ев-
ропа (DGE VIII) и г-н Филип Ван Депоел от 
Генералната дирекция по образование и 
култура на ЕС (DG EAC). Бяха представени 
10 доклада, касаещи въпросите на висше-

Европеизация на образованието и 
обучението на офицери
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то военно образование и възможностите за 
обмен на преподаватели и курсанти между 
военните университети на страните-членки 
по подобие на техните колеги от граждан-
ските ВУЗ-ове в Европа. Беше отчетено, че 
програмата „Еразъм”, която е стартирала 
преди 20 години в ЕС вече дава положи-
телни резултати. Към настоящия момент по 
тази програма между висшите учебни за-
ведения на страните-членки на ЕС са били 
обменени 26000 преподаватели и около 3% 
от общия брой на студентите. Планира се 
до 2010-та броят на студентите, включени 
в програмата, да достигне 3 милиона. По-
вечето докладчици изразиха надежда, че на 
базата на опита, натрупан при работата по 
програмата „Еразъм” за обмен на препода-
ватели и студенти от гражданските ВУЗ-ове, 
военният вариант ще се развие много по-
бързо и скоро ще даде добри резултати. За 
да стане възможно това е необходимо съ-
гласуване на военообразователните систе-
ми на страните-членки. Като първо условие 
беше изтъкната необходимостта от въвеж-
дане на Болонската схема на висше обра-
зование „Бакалавър-Магистър-Доктор” във 
военната система. Повечето от докладчи-

ците декларираха, че техните университети 
вече прилагат тази схема. Второ важно ус-
ловие е въвеждане на Европейската систе-
ма за трансфер на кредити ECTS. Третият 
дискусионен проблем беше свързан с про-
дължителността на престоя на курсантите 
и младите офицери в чуждестранните уни-
верситети. Надделя становището за кратко-
срочна схема на обмен - в рамките на един 
семестър. Въпросът за езика, на който ще 
се води обучението, не се дискутира дълго – 
привържениците на обучение на английски 
език бяха по-малко от тези, които смятаха, 
че е по-добре обучението да се провежда 
на националния език на приемащата стра-
на, което е интерес както на оперативната 
съвместимост (interoperability), така и на об-
щокултурния и социален аспект на комуни-
кацията. За идеолог и координатор на про-
цеса по стартиране и развитие на военния 
Еразъм беше посочен Европейския колеж 
за сигурност и отбрана (European Security 
and Defence College,   www.consilium.europa.
eu/esdc), който подпомага и формулиране-
то на Европейската политика за сигурност 
и отбрана. Интересен факт е, че в Акаде-
мичния съвет на този колеж присъства поне 

Военното училище (Ecole Militaire) в Париж
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един представител на страните-членки, с 
изключение на България. 

В няколко презентации беше посоче-
но, че военнообразователните системи на 
страните-членки вече практикуват идеите 
на програмата „Еразъм” в по-голяма или по-
малка степен. Швеция и Германия например 
обучават своите пилоти на разменни нача-
ла – в Швеция се учат да летят на самоле-
ти, а в Германия на хеликоптери. Германия 
и Франция също обменят курсанти, както и 
България и Гърция –курсант от ВВМУ „Н. 
Й. Вапцаров” се обучава в Гръцката воен-
номорска академия. От много години наши 
курсанти провеждат плавателна практика 
на кораби от Европейските страни, членки 
на НАТО. Макар да не са в рамките на евро-
пейската програма „Еразъм”, тези практики 
дават добра основа за нейното прилагане в 
бъдеще.

Висшето военноморско училище „Н. 
Й. Вапцаров” вече отговаря на повечето 
формални изисквания за развитие на во-
енния „Еразъм”. При нас Болонската схема 
е въведена и действа от преди повече от 4 
години. Европейската система за трансфер 
на кредити е въведена в новите ни учебни 
планове. Подготвен е и информационния 
пакет на системата. Училището вече прак-

тикува европейската програма „Еразъм” 
при обучението на студенти. Доцент Благо-
вест Белев е координаторът на програма-
та, а г-жа Светлана Банева е ангажирана 
с техническата работа по документацията. 
Университетската харта за обмен на препо-
даватели е в училището повече от година, а 
преди няколко месеца получихме и харта за 
обмен на студенти. По договор с Морския 
университет на Констанца, група препода-
ватели от ВВМУ четоха лекции в Румъния в 
края на летния семестър на миналата учеб-
на година. Отзивите от тяхната работа бяха 
изключително позитивни. Предстои посеще-
ние на нашите румънски колеги, което ще се 
осъществи в началото на 2009 г. Надяваме 
се в скоро време да започне и студентския 
междууниверситетски обмен. Създадената 
организация и натрупаният опит в работата 
по студентския „Еразъм” са добра предпос-
тавка за по-бързото и ефективно развитие 
на военният вариант. На тази база, Висшето 
военноморско училище успешно може да 
заеме мястото на водеща образователна 
институция в процеса на европеизацията 
на военното образование и обучение.

Декан на факултет “Навигационен” при 
ВВМУ “ Н.Й.Вапцаров”

Доц. д-р Чавдар Александров

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.



16

Асоциация на  възпитаниците на Морско 
училище

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за дейността на АВМУ 

за периода 10.07.2005 до 09.01.2009 г.

Уважаеми гости,
Уважаеми възпитаници и симпатизанти на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”,

През годините на своето същестуване и укрепване, Асоциацията на възпитаниците на 
Морско училище премина през множество перипетии. Дейността на АВМУ подлежи на 
критики както от страна на външни лица, така и от страна на нейни собствени членове. 
За жалост, твърде малко от изявленията срещу Асоциацията ни имат корективен ефект, а 
повечето са откровени нападки както срещу АВМУ, така и срещу ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Управителният съвет и болшинството от членовете продължават да работят за запазването 
на целостта на Морско училище въпреки атаките и огромния натиск. Закалката, придобита 
още в курсантските години, не ни позволява да се поддаваме на провокации и емоции. 

Основната насока през отчетната 2005-2006-а година, бе организирането и провеждането 
на годишнината на ВВМУ, което на 09.01.2006 г. навърши 125 години. За целта бе изграден 
организационен комитет с почетен председател Командващият ВМС – контраадмирал 
Минко Кавалджиев, председател на Организационния комитет – началника на ВВМУ – кап. 
І р. Станков. Като членове бяха избрани:

- кап. Петър Тухчиев, председател на АВМУ, който заедно с Началника на Училището 
изигра основна роля в подготовката и провеждането на тържествата.

- о.р. контраадмирал Петър Странчевски - Секретар на Президента на Р България по 
въпросите на националната отбрана.

- о.р. бригаден адмирал Петър Петров - Областна управа на Варненска област.
- о.р. кап. І ранг Сашо Попов - Община Варна
- кап. ІІ ранг Димитър Карамфилов – Главен щаб на ВМС
- к.д.п. Александър Първанов - Морска администрация - Варна
- Владимир Константинов - Параходство БМФ
- Александър Станков - Пристанище Варна
- о.р. вицеадмирал Ильо Попов – Председател на Общински съвет - Варна на СОСЗ
- Атанас Панайотов - Изпълнителен директор на Издателска къща “Морски вестник”
- о.р. кап. І ранг Стамен Стаменов - Заместник-председател на клуба на Съюза на 

възпитаниците на военните на НВ училища, ШЗО, род. и зап. воинство - Варна
- Румен Несторов - Председател на Морска камара - Варна
- инж. Куманов - Председател на клуба на корабните механици
- к.д.п. Андриян Евтимов - Асоциация на морските капитани
- к.д.п. Божидар Добрев - Председател на асоциацията на морските пилоти - Варна
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- Венелин Тодоров - Бургаска морска асоциация и Община Бургас
- Панайот Жечков - Директор на ССУМОР - Бургас
- Миглена Войнова - Община Русе
- Драгомир Кочанов - Директор на Параходство “Българско речно плаване” - Русе
- Тереза Тороманова - Директор на Професионална гимназия по речно плаване - Русе
- Бисерка Стамова - Варненска морска гимназия “Св. Н. Чудотворец”
- Георги Апостолов - Председател на Сдружението на менинговите фирми
- о.р. капитан І ранг Михаил Йонов
- о.р. бригаден адмирал Иван Йорданов
- о.р. контраадмирал Емил Станчев
- н.с. І ст. д-р Тодор Парушев - Директор на Военноморски музей - Варна
- Елена Еринина - Директор на Музеен комплекс “Н. Й. Вапцаров” - Банско

На 09.01.2006 г. се навършиха 125 години от основаването на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 
което означава:
• 125 години морско образование в България
• 125 години техническо образование в България
• 50 години висше инженерно морско образование в България.

В тази връзка бе направено предложение за работата на Организационния комитет за 
тържествено отбелязване 125-годишния юбилей на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и 50 години 
висше инженерно морско образование

Основни мероприятия, които бяха посветени на юбилея:
А. Тържествени:
1. Полагане на венци на паметника на патрона на ВВМУ - 07.12.2005 г.
2. Полагане на венци пред паметната плоча на първата сграда на ВВМУ и паметника 
на моряка в гр. Русе. Среща с организацията на АВМУ в гр. Русе и обучаеми от ТРКК. 
Тържествено събрание-концерт пред русенската общественост - 09.01.2006 г.
3. Полагане на венци пред сградата на ВВМУ в гр. Созопол, паметника на моряка във вмб 
Бургас. Среща с организацията на АВМУ в гр. Бургас, с Бургаска морска асоциация и 
обучаеми от Морската гимназия - Бургас. Тържествено събрание и концерт пред бургаската 
общественост - март 2006 г.
4. Полагане на венци на къщата-паметник на Н. Й. Вапцаров. Среща с организацията на 
АВМУ в гр. София. Тържествено събрание-концерт в гр. София - април 2006 г. 
5. Полагане на венци пред паметника на Вапцаров и откриване на Алея на преподавателя 
във ВВМУ в гр. Варна. Тържествено събрание и концерт пред варненската общественост – 
20 май 2006 г.
Б. Научни:
1. Юбилейна научна конференция с участие на преподаватели, курсанти и студенти от 
сродни военни училища и морски университети - 17-18 май 2006 г.
2. Връчване на почетно звание “Доктор хонорис кауза” - 17 май 2006 г.
3. Издание на “Научни трудове на училището”.
4. Осъвременяване музея на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - месец май 2006 г.

В. Издания:
1. Юбилейна марка “125 г. ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - 20 май 2006 г. - валидиране.
2. Издание „125 години ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – векове, пощи, традиции”.
3. Алманах на възпитаниците на Морско училище - второ издание - май 2006 г.
Г. Спортни:
1. Ветроходна регата за Купата на Началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - май 2006 г.
2. Лекоатлетическа щафета между сградите на военноморското училище в гр. Варна - март, 
април 2006 г.
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Във връзка с годишнината, в училището бе проведен семинар, съвместно с фирма 
„Скорбел ООД” – София, на тема „Съвременни технологии и оборудване на морски 
комуникации” със съдействието на Министерството и наше участие. На семинара добре се 
представиха наши членове от ВВМУ, ВМС, БМФ ЕАД.

Едно от най-значимите мероприятия за годината бе формирането на Инициативен комитет 
за изграждането на Алея на преподавателя в Морско училище. В неговата Декларация бе 
записано:
„Инициативният комитет на възпитаниците на Морско училище издига идеята за изграждане 
на Алеята на преподавателите.
Цел на комитета: да ангажира морската общественост за подпомагане на изграждането на 
Алеята.
Задачи:
• Да подпомогне контрола по изпълнението на Статута за удостояване. В случай на 
необходимост той сезира Академичния съвет на ВВМУ;
• Предлага преподавателите за удостояване;
• Да подпомогне изготвянето на Правилата за устройство на Алея на преподавателите на 
Морско училище;
• Да подпомогне формулирането на началните изходни данни за конкурса по проекта за 
изграждане на Алея на преподавателите на Морско училище и да участва в контрола на 
конкурса.
• Да подпомогне за събирането на средства за изграждането на Алеята и бюстовете в нея.
Действията на Инициативния комитет продължават до пълното изграждане на Алеята на 
преподавателя във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - гр. Варна.
Председател на комитета: Контраадмирал М. Кавалджиев
Зам. председател: 1. Бригаден адмирал С. Цеков
                               2. Капитан I ранг С. Станков
                               3. Капитан П. Тухчиев
Членове: 1. Контраадмирал о.р. Е. Станчев
                2. Бригаден адмирал о.р. И. Йорданов
                3. Капитан І ранг о.р. К. Иванов доц., д-р
                4. Капитан II ранг Д. Карамфилов
Секретар: А. Кожухаров доц., д-р
Пресаташе: капитан II ранг о.р. А. Панайотов д-р
Референт: А. Въчков
Технически секретар: майор И. Александров”

На заседание на ициативния комитет за създаването на Алея на преподавателя във 
ВВМУ Н. Й. Вапцаров” бе гласувано и решено Алеята да бъде изградена като оформление 
на гранитни паметни плочи с бронзови релефи на фасадата на Морско училище. Плочите 
бяха поставени в паузите между прозорците на първия етаж на сградата. Тази инициатива 
спомогна за засилване на обществения интерес към традициите и живота на най-старото 
висше техническо учебно заведение в България и издигане на неговия национален и 
международен престиж, а на видно място на плочите бяха обозначени и спонсорите за 
благородното дело. Проектът струва 2000 лева за единична плоча с релеф. На първи етап 
бяха поръчани 21 плочи.

Номинирани бяха следните 21 предподаватели, подредени в хронологичен ред по датите 
им на раждане:

1. Капитан Павел Кузмински 
преподавател по геометрия и огнярно дело - 1884-1885 г.
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2. Капитан I ранг Константин Божков 
преподавател по физика, геометрия и механика - 1885 г.
3. Капитан I ранг Тодор Соларов
преподавател по машинно дело, машинно чертане и огнярно дело - 1888-1907 г.
4. Капитан I ранг Неделчо Недев
Преподавател по машинно дело, машинно чертане и огнярно дело - 1905-1911 г. (с 
прекъсвания)
5. Капитан I ранг Димитър Альов
преподавател по електротехника и аритметика - 1895-1900 г.
6. Капитан I ранг Георги Купов
Преподавател по мореходна астрономия и сферична тригонометрия - 1919-1933 г. (с 
прекъсвания)
7. Капитан I ранг Борис Стателов
преподавател по навигация и лоция - 1919-1921 и 1926-1932 г.
8. Капитан I ранг Александър Левков
преподавател по математика и теория на кораба - 1921-1955 г.
9. Капитан I ранг Георги Славянов
преподавател по навигация - 1924-1934.
10. Контраадмирал Сава Иванов
преподавател по метереология, океанография и морска авиация - 1925-1932 г.
11. Капитан I ранг Койчо Георгиев
преподавател по теоретична механика - 1915-1956 г.
12. Капитан II ранг Протасий Пампулов
преподавател по машинно чертане, механика и технология - 1919-1921 г.
13. Капитан далечно плаване Димитър Фурнаджиев
преподавател по навигация и девиация на магнитния компас - 1925- 1950 г. (с прекъсвания)
14. Капитан I ранг Георги Пецов, 
доктор - преподавател по метереология, хидрография, навигация, морско право и мореходна 
астрономия - 1924-1956 г. (с прекъсвания)
15. Капитан I ранг Борис Рогев 
Преподавател по мореходна астрономия и метереология - 1938-1941 г.
16. Капитан далечно плаване Ангел Симеонов
преподавател по мореходна астрономия, навигация, електронавигационните прибори - 1925-
1950 г.
17. Капитан II ранг Йордан Пращинков
преподавател по теория и устройство на кораба - 1936-1953 г.
18. Капитан I ранг Христо Кукенски
преподавател по тактика и морско дело - 1936-1939 г. и 1951-1956 г.
19. Майор Христо Грамчев
преподавател по математика - 1939-1944 г. и 1945-1972 г.
20. Капитан I ранг Цветан Папазов
доцент, доктор - доцент по техническа механика - 1951-1976 г.
21. Капитан I ранг Емил Станчев
професор, доктор - професор по теория на механизмите и машините - 1953-1979 г.

Събитието получи широк отзвук сред всички среди, които милеят за Морско училище. 
Наше задължение е да Ви представим лицата, откликнали на инициативата:

г-н Петър Манджуков1. 
O2. бщина Варна
„Химиимпорт” АД3. 
ЦКБ ГРУП4. 
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ЗПАД „Армеец”5. 
ЕТ „Станка Василева”6. 
„Зодиак Морски агенции” Варна7. 
Ощински съвет Варна8. 
г-жа Елена Василева9. 
 г-н Любомир Манджуков10. 
 „Нацонален морски университет” АД11. 
 Асоциация на възпитаниците на Морско училище12. 
 ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”13. 
 Възпитаници на Морско училище14. 
 СНЦ „ЛССПЗ Черноморски приятели”15. 
 „Бургаски корабостроителници” АД16. 
 г-н Генко Карабаджаков17. 
 г-н Кирил Гълъбов18. 
 „Пристанище Бургас” ЕАД19. 
 Параходство БМФ ЕАД20. 
 „СОД – Варна”21. 
 Навибул Ходлинг АД22. 
 Белс Шипинг ООД23. 
 Космос Шипинг ООД24. 
 г-н Георги Алексиев25. 
бр. адм. Иван Йорданов26. 
г-н  Богдан Угърчински 27. 

и др.

Алеята бе изградена от творчески колектив, с ръководители арх. Константин Коцев и 
скулптор Атанас Стоянов. Реализирана e от „Стонс комерс” Бургас с управител г-н Колю 
Петров и Обединени ремонтни бази на ВМС.

Особено значимо събитие, организирано от ВМС и АВМУ бе приемането на новозакупената 
фрегата „Дръзки” в Бургас на 06.11.2005 г., където на церемонията присъстваха министър-
председателят Сергей Станишев и други представители на държавната администрация.

През този период беше реализирана идеята за приобщаване на АВМУ към световната 
компютърна мрежа Интернет.

От доц. д-р Иван Йотов от ВВМУ безплатно бе разработен и се поддържа Web сайт на 
Асоциацията. На него са представени накратко историята, организационната структура и 
уставът й. Публикува се информация за дейността на Асоциацията, също и за предстоящи 
събития. Сайтът беше допълнен с нова рубрика “Випуски”, в която има връзки към сайтове 
на отделни випуски на ВВМУ. Започна изграждането на страница на випуск 1950-56 г., по 
случай 50 години от завършване на училището. Проявяват интерес и други випуски, но е 
необходима по-голяма настойчивост  в работата по подготовка на материалите – текст и 
снимки.

Представянето на различни випуски на Морско училище на сайта на Асоциацията е 
възможност за по-пълно изясняване историята на Морско училище и популяризиране на 
училището в световната мрежа. Наличието на информация за повече випуски ще способства 
за запазване и обогатяване традициите на училището. Тази възможност, според нас, трябва 
да се използва по-активно.

Във връзка с 125-тата годишнина на Морско училище, на сайта на Асоциацията намериха 
отражение всички прояви през годината, като честването в гр. Русе, в гр. Созопол и гр. 
Бургас, в гр. Ловеч и гр. София. Подробно се описват изключителните прояви по отбелязване 
на 125-тата годишнина в гр. Варна. Пълно е отразена дейността на Инициативния комитет 
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по изграждане на Алеята на преподавателя от Морско училище.
Сайтът способства за установяване на връзки и сътрудничество с други подобни 

организации по света. Посочени са начините за връзка както с ръководството на Асоциацията, 
така и с администратора на сайта.

Страницата на Асоциацията е публикуван на сървър на ВВМУ .
Със задоволство ще приемем всички предложения за подобряване и разширяване на 

сайта на АВМУ.

През 2005 г. АВМУ, съвместно с „Национален морски университет АД” започна да дава 
стипендия на студентка от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, която успешно завърши през 2008 г. с 
резултати, сред най-високите във випуска. 

Издателската дейност на Асоциацията се разрастна значително. Издаденият през 2001 
г. Алманах не задоволяваше нарастналите изисквания на все повече увеличаващите се 
възпитаници на ВВМУ. Управителният съвет на АВМУ взе решение да бъде допълнен и 
преиздаден нов Алманах по случай 125-тата годишнина. Въпреки краткия срок, новият 
Алманах стана факт. Предложихме на възпитаниците на Морско училище да се запознаят с 
него и да отбележат допуснатите грешки, които ще бъдат приети с внимание, отстранени в 
корекция на Алманаха и отпечатани в следващия брой на „Бюлетин”. Единственият Алманах, 
издаден по случай 50-годишнината на училището е крайно недостатъчен и малък, а опитите 
за издаване по случай 75 и 100-годишнината нямат историческа стойност, тъй като в тях не 
са вписани имената на завършилите ВВМУ през този период. Сега, в Алманаха фигурират 
имената на над 15 000 възпитаници и е много трудно всичко това да бъде отразено без да се 
допуснат някои грешки.

Надяваме се, че следващите допълнения, особено за младото поколение, ще допринесат 
за по-пълното добиване представа за нашите възпитаници. Трудно се събраха сведения за 
периода 1937-1940 г., 1944-1950 г., когато в училището се е приемало по различни начин и 
поводи. Има възпитаници, учили в София, в странство и на други места – не всички от тях 
фигурират в списъците на завършилите Морско училище. От проверяваните архиви във 
Велико Търново, Военноморския музей, ВВМУ и при отделни възпитаници, не всичко е 
еднакво. 

Управителният съвет предлага, при следващите издания или допълнения, в Алманаха 
да се отразява дейността на випускници, които са приключили с кариерата си, което ще 
допринесе за по-пълното отразяване в изданието. Например, следващото допълнение би 
било полезно, ако обхваща випуските на завършилите ВВМУ в годините от 1965-1970 до 
1975 г. Придобива по-голяма популярност инициативата отделни випуски да избират свои 
представители, които по-мащабно и конкретно да отразяват дейността на своя випуск. 
Подреждането на тези випуски ще допринесе за по-пълното отразяване дейността на нашите 
възпитаници, а от тук – и попълването на изчерпателен Алманах за всички завършили 
ВВМУ. Като примeр в това отношение можем да посочим издадения в гр. Ловеч „Алманах 
на завършилите ВВМУ от гр. Ловеч и Ловешкия край”.

По решение на УС на АВМУ, от първата половина на 2005 г. започна издаването на 
„Бюлетин, издание на АВМУ със съдействието на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров и Студентския 
съвет”. Бяха отпечатани четири броя за 2005 г. Това издание бе крайно необходимо. 
Започнахме с нестихващ ентусиазъм и желание и това бе оправдано, тъй като изданието 
се посрещна с голям интерес от цялата морска общественост. Това е обяснимо – третират 
се предимно въпроси по специалностите, морското право, измененията в корабоплаването, 
интересни данни от живота на БМФ, ВМС, Пристанището и фирмите от морския бизнес, 
очерци за изтъкнати наши възпитаници и особено – актуално отразяване на проявите на 
АВМУ. 

Бюлетинът позволява на желаещите фирми да публикуват в него своите реклами на 
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достъпни цени, което гарантира популярността им сред нашите среди. 
Обръщаме се към БМФ ЕАД, ВМС, Пристанище Варна, Пилотска станция – Варна, 

отделни фирми и възпитаници да се отзоват на нашата покана и чрез своите абонамент и 
реклама да подпомогнат целогодишното финансиране и издаване. 

Годината 2006 – отбелязваща 125-ия юбилей на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” бе наситена с 
много и мащабни мероприятия. Всичко това не би могло да се осъществи без помощта на 
нашите секции в градовете Русе, Бургас и Созопол, Ловеч и София. Особено мащабно бе 
финалното тържество в гр. Варна – седалище на ВВМУ и АВМУ. Ще се спрем по-конкретно 
на мероприятията на нашите секции, състояли се според годишния план. 

Началото на тържествата бе на 09.01.2006 г. в гр. Русе, където преди 125 години е създадено 
Машинното училище. Взаимодействието между УС на АВМУ и секция Русе привлече 
Областната управа, кметът на гр. Русе, генералният директор на БРП-Русе, членовете на 
секция Русе и редица гости и съмишленици. Тържествата започнаха с пресконференция на 
Председателя на Асоциацията и Началника на ВВМУ. Проведено бе общоградско събрание, 
на което със Заповед на Началника на училището бяха наградени изтъкнати русенски 
личности. Тържеството завърши с концерт на участници от Военен ансамбъл – гр. София. 

Задължени сме да споменем имената на всички, които спомогнаха за образцовото 
провеждане на тържеството, като кап. Тодор Шехтанов, кап. Георги Иванов, кап. Ангел 
Митев, кап. Драгомир Кочанов, кап. Дончо Симеонски, кап. Теодор Лазаров, Роберт 
Радославов, Красимир Денчев, Людмил Банев, Николай Събев, Енчо Ангелов, Валентин 
Керемедчиев, Даниел Карамочев, Иван Костов и особена благодарност към кап. Георги 
Нинчев и кап. Васил Ботев.

На 17.02.2006 г., тържествата продължиха със събрание и концерт в гр. Бургас, като бе 
почетен и гр. Созопол. 

Особено вълнуващо бе отбелязването на юбилея на ВВМУ на 27 и 28.03.2006  г. в гр. 
Ловеч. На пресконференция в Общината, дадена от Началника на Морско училище, кап. І 
ранг Станко Станков и представителят на АВМУ, вицеадмирал Илия Попов, присъстваха 
областната управителка – г-жа Сурай Велиева, кметът на гр. Ловеч - г-н Минчо Казанджиев, 
председателят на СОСЗР - п-к Мирчо Раевски, председателят на секция Ловеч – о.р. кап. 
ІІІ ранг Николай Филипов, журналисти и репортери. Обстойно бе отговорено на всички 
въпроси, касаещи Морско училище и Асоциацията. Вълнуващо бе изказването на о.р. 
кап. І ранг Йото Йотов за издаването Алманаха на Ловеч и Ловешкия край и написването 
на 2 книги, посветени на същия район. В тях се изтъкват имената на Михаил Матеев – 
пъвият главен механик на флота; кап. І ранг Васил Хитров – командир на Дунавския флот 
и първият началник-щаб на Черноморския флот; кап. І ранг Димитър Дудев – командир на 
Беломорския флот; кап. ІІ ранг Вълчо Колев Тонков – командир на подвижната отбрана на 
Черноморския флот, началник на Морско училище – 1942 г., командир на Черноморския 
флот – 1944 г.; проф. д-р Петър Богданов – създател на Института по аеро и хидродинамика 
– Варна; о.р. вицеадмирал Илия Попов – бивш зам. началник на ГЩ на БА за ВМС и още 
много други възпитаници. Тържеството бе уважено от Областната и градска управа на Ловеч, 
много жители, Началника на ВВМУ, зам. председателя на АВМУ – к.д.п. Георги Генчев и 
др. Трябва да отбележим сериозната работа на о.р. кап. І ранг Йотов и о.р. кап. ІІІ ранг 
Филипов за задълбочените изследвания и събирането на много материали за възпитаници 
от Ловешкия край. Те бяха активно подпомагани от вицеадмирал Попов, о.р. кап. І ранг 
Петко Рачев, кап. Константин Матеев и др. Тържествена атмосфера създадоха с активното 
си участие и офицерите, преподавателите и курсантите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и 
членовете на АВМУ, специално пристигнали за тържествата от гр. Варна, като проф. Петър 
Богданов, капитаните и механиците Петко Рачев, Георги Василев, Мичо Стоянов, Любомир 
Лефтеров, Йото Илиев Йотов, Йото Тодоров Йотов, Георги Кунчев, Светослав Стефанов, 
вицеадмирал Попов и др. Реализацията на тържествата в Ловеч би била невъзможна без 
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помощта на г-н Николай Кълбов – изпълнителен директор на „Спарки Елтос”; инж. Томчо 
Томчев – председател на борда на директорите на „Технокороза”; г-н Михаил Михайлов 
– изпълнителен директор на „Вторични суровини”; инж. Найден Найденов – управител 
на ”Осъм-инженеринг”; к.д.п. инж. Любомир Лефтеров, собственик на фирма „Бродекс”; 
г-н Слави Славчев – строителен предприемач; г-н Пламен Еврев – бивш кмет на община 
Ловеч; к.д.п. Николай Петков – Варна. Секция Ловеч предлага те да бъдат утвърдени за 
благодетелни членове, а о.р. кап. І ранг Йото Илиев Йотов да бъде утвърден за почетен член 
на Ловешката секция на АВМУ за работата му в продължение на три години в местния 
печат за рубриката „На рейда” и за активно участие в издаването на Алманаха на Ловешкия 
край. В заключение можем да кажем, че работата на Ловешката организация, макар и най-
малобройна е особено успешна през отчетния период и може да послужи за пример как да 
се организират такива мероприятия. 

Софийската секция на АВМУ, ръководена от к.д.п. Борис Халачев и неговите помощници 
– о.р. кап. І ранг Марин Петков, инж. Дельо Ярмов, инж. Румен Тотев, г-н Иван Иванов 
положиха огромни усилия, мобилизираха голяма част от членовете на секцията в гр. София 
и се представиха в най-добра светлина. Заслужава да бъде споменат като основен спонсор 
на тържествата в града г-н Емил Гаврилов. За тържеството, състояло се на 13.04.2006 г. бяха 
поканени вицепрезидентът на Р България – ген. Ангел Марин; възпитаникът на Морско 
училище и народен представител г-н Ангел Найденов; областният управител на София; 
г-жа Мая Вапцарова; генерали и офицери от МО и ГЩ; общественици и много граждани. 
Военен телевизионен канал организира записването на изказванията на кап. І ранг Станков 
и зам. председателя на АВМУ – о.р. кап. І ранг Йонов на импровизирана пресконференция. 
Началото на тържеството бе отбелязано пред дома, в който 2 години е живял патронът на 
нашето училище – Н. Й. Вапцаров с военни почести и полагане на венци от името на ВВМУ, 
АВМУ, АВМУ – секция София, Министерството на отбраната и ГЩ и Българска асоциация 
на морските капитани. 

Тържественото събрание започна с благодарност от к.д.п. Борис Халачев за вниманието, 
отделено на Софийската секция и бе дадена думата за приветствие на вицепрезидента ген. 
Марин. В своето слово, той проследи развитието на ВВМУ, перипетиите, през които е минало, 
опастността от неговото закриване и огрмоните усилия, които са положили възпитаниците 
на ВВМУ, чрез своята Асоциация, за неговото запазване. Трогателно бе изказването на 
народния представител г-н Ангел Найденов, което завърши с думите: „Гордея се, че съм 
възпитаник на Морско училище !”. Поздравления бяха отправени от областния управител, 
МО и ГЩ. В залата на Централен военен клуб се срещнаха няколко поколения випуски на 
ВВМУ, които обмениха опит и впечатления от своята работа. Голяма част от тях не са имали 
възможността да се срещат с години. 

Кулминация на тържествата по случай 125 годишния юбилей бе изключително 
тържественото честване в гр. Варна. За това допринесоха и част от най-отговорните 
ръководители на държавата, в лицето на Президента на Републиката, министъра на 
отбраната, министъра на транспорта, министъра на държавната администрация, редица 
ръководители от сродни учебни заведения, високопоставени гости от чужбина. След ритуала 
по тържественото вдигане на знамето, гостите бяха разпределени по групи за разглеждане 
на най-новите достижения на Навигационния и инженерни факултети, Департамента за 
следдипломна квалификация и Залата за езиково обучение. Представена бе обновената 
експозиция на музея на училището, където бяха изложени и последните издания на 
ВВМУ. Включена в музея вече е експозиция на Асоциацията на възпитаниците на Морско 
училище. 

По-късно същия ден официално бе открита Алеята на преподавателя от Министъра на 
отбраната г-н Веселин Близнаков. В словото си той подчерта:

„Позволете ми, в този тържествен ден, в който отбелязваме 125 години от създаването 
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на ВВМУ, да открия един различен паметник. Паметник на уважението и преклонението 
пред всеотдайността и героизма, обединени в едно – Алеята на преподавателя.... Пред нас 
е Алеята, изградена в памет на 21 достойни българи, чийто живот е пример за потомците. 
Те са не само преподаватели, които обучават младите българи на сложната военна наука 
за морето, но и учени, участници – герои във воините за свободата на Родината ... Сред 
тях е кап. І ранг Димитър Альов, който командва флагманският миноносец „Летящи” в 
легендарната атака срещу крайцера „Хамидие” във Варненския залив през 1912 г. ... Не бих 
могъл да изразя всички, макар че животът на всеки един от тези 21 българи е достоен за 
преклонение...” 

В своето слово, Командващият на ВМС изказа своята благодарност на спомоществователите, 
без чиято безкористна и безрезервна подкрепа, изграждането на тази единствена по рода си 
Алея не можеше да бъде осъществена.

За нас ще остане паметна речта на Президента на Републиката на тържественото 
събрание, в която се казва:

„... Аз имах удоволствието вече да посетя училището, този истински „храм свещен” и да 
видя как нещата се правят по възможно най-модерния начин. Да разбера, че училището днес 
заслужава славата, която има неговият патрон... Имахме възможността и аз, и останалите 
гости да видим, че е налице една модерна система за подготовка на личния състав, една 
система, която отговаря на българските изисквания и за това училището днес има всички 
национални акредитации.... А всичко това ми дава основание, че вие, децата на морето, 
ще останете верни и за в бъдеще, през всички перипетии на времето, верни на своя дълг 
върховен, а и свещен. Всичко това ми дава основание да гледам напред с оптимизъм в 
бъдещето на нашето военноморско образование...” 

В хронологичен ред, ще представим дейността на Асоциацията през периода до края 
на 2007 г. Няколко випуска проведоха своите традиционни сбирки. Особено успешни бяха 
организираните срещи по случай 60, 50, 40 и 35 години от завършването на училището. 
Няма випуск, преминал през училището, който да не бъде посрещнат и специално поздравен 
лично от Началника на Училището и представител на УС на АВМУ. На празнуващите бяха 
предложени съответните издания на Бюлетин и Алманах на възпитаниците на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров”. Особено впечатление направи на по-старите випуски учебно-материалната база, 
обновена чрез подпомагане от страна на морски фирми. 

Значителна бе помощта за 71-ви випуск (50-годишен юбилей), за когото успяхме да 
осигурим спонсор за издаване на Алманах на випуска и гравиране на юбилейни сувенири. 

През този период активни членове на АВМУ навършиха кръгли годишнини, което бе 
отбелязано по най-тържествен начин. Не можем да не споменем доц. д-р Вяра Петкова за 
нейната апостолска 40-годишна преподавателска дейност,за която си спомнят с любов и 
уважение всички випуски преминали през нейната школа. Издаденият от нея речник е плод 
на дългогодишна изследователска дейност и безценно помагало за възпитаниците на Морско 
училище. О.р. кап. І ранг Кирил Медникаров отбеляза 70-годишен юбилей и 44-годишна 
преподавателска във ВВМУ. За активна изследователска дейност и по случай 60-годишен 
юбилей съвместно с ВВМУ бе организирано тържество за о.р. кап. І ранг Пейчо Калоянчев, 
награден с грамота и предметна награда от АВМУ. Членът на УС на АВМУ о.р. вицеадмирал 
Илия Попов навърши 70 години и бе почетен за активната си работа и тук, и в Ловешката 
секция на АВМУ с поздравителен адрес и предметна награда. С поздравителен адрес бе 
отбелязано юбилейно тържество на о.р. кап. І ранг Иван Липов, инж. Нейчев и др. Особено 
тържествено бе честването на 60-годишния юбилей на възпитаника на морско училище, 
кмет на район Приморски, о.р. кап. І ранг Пламен Градинаров. В неговия район се намира 
самото Училище и той пое ангажимента да подпомогне АВМУ според възможностите на 
Общината. Честван бе 75-годишния юбилей на дългогодишния преподавател във ВВМУ и 
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член на АВМУ о.р. кап. І ранг Васил Кр. Василев. Въпреки че не е член на АВМУ, заслужава 
да отбележим и честването на 50-годишния юбилей на г-жа Светлана Банева, един от най-
последователните и активни участници в съвместната дейност на ВВМУ и АВМУ.

Периодът се характезира с множество поздравления:
- до Началника на ББАЛ полк. д-р Бозов по случай 58-годишен юбилей на ББАЛ 

с пожелание постигнатите успехи да се множат и подобрява здравното обслужване на 
военнослужещите;

- до Богдан Угърчински – за дарение за АВМУ и за участие в списването на Бюлетин;
- до инж. Иван Даскалов, управител на „Корабно машиностроене” АД за принос към 

дейността на АВМУ;
- до „Леспорт” за поощряване на дарителска дейност;
- до директора на Пристанище Балчик за подпомагане издаването на Бюлетин;
- до г-н Илко Раев за съвместна дейност с АВМУ;
- до ПБМФ за подпомагане на издателската дейност;
- до о.р. кап. І ранг Васил Дачев по случай 75-годишния му юбилей,  промоция на 

издадени книги и активно съдействие на АВМУ;
- поздравления за новопроизведени висши офицери – вицеадмирал Минко Кавалджиев, 

контраадмирал Симеон Цеков, контраадмирал Георги Георгиев, контраадмирал Николай 
Николов, бригаден адмирал Румен Николов, вкл. поздравление за 50-годишния му юбилей;

- до к.д.п. Веселин Генов за избирането му за председател на БМК;
- поздравление и подарък за консула на Руската федерация във Варна по случай 9ти 

май;
Всички тези поздравителни адреси бяха написани в следствие на получени покани 

до ръководството на АВМУ. Това е ясно свидетелство за разширяването на връзките и 
контактите на Асоциацията с изявени личности и институции от нашия град.

С протокол №7 на УС на АВМУ от 02.11.2006 г. бяха приети за благодетелни членове, 
предложените от секция Ловеч личности, съдействали за провеждането на тържествата в 
града по повод 125-годишния юбилей на Училището и подпомогнали секцията в града. За 
почетен бе утвърден о.р. кап. І ранг Йото Илиев Йотов.

През този период се написаха и издадоха редица книги на морска тематика, разгледани 
и отличени от нашите членове. Имаме голям ресурс за творческа дейност на морски 
възпитаници. Примерно – о.р. кап. І ранг Дачев, г-н Иван Алексиев, о.р. кап. І ранг Валентин 
Димитров, кап. Христо Петров. Допълнително, отзвук за новоиздадени учебни пособия на 
преподаватели от ВВМУ се намира в страниците на Бюлетин. Надяваме се, че все повеве 
преподаватели ще се възползват от предоставената им възможност да оповестят издаването 
на последните им трудове. 

След проведени срещи с представители на морския бизнес, на страниците на Бюлетин 
намериха място материали за КРЗ Одесос, Черно море ЕАД, Global Maritime, Petromar, 
Зодиак морски агенции – Варна, Пристанище Балчик, ПБМФ ЕАД, Пилотска станция – 
Варна.

По случай приемането на Р България в ЕС бе подготвено специално издание на Бюлетин 
на английски език, което бе разпратено до посолствата на всички държави, потенциално 
заинтересовани от развитието ни - страни-членки на ЕС, Руската федерация, Украина, 
САЩ, Израел и др. и  и бе посрещнато особено радушно от читателите. В него бяха отразени 
постиженията на редица отрасли от морското ни стопанство, за да могат западните читатели 
да се запознаят с нивото на морския бизнес у нас. Вече разполагаме с ISSN номер на 
изданието и то влиза в архива на Националната библиотека.
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През отчетния период продължи работата по популяризиране на АВМУ чрез използване 
възможностите на Интернет. Сайтът на асоциацията беше разширен с две нови рубрики: 
“Випуски” и  “Издания”. 

В рубриката “Випуски” е публикуван списък на випуските от 1881 г. до 2007 г. 
Разработени са, с различна степен на завършеност и са публикувани сайтове на 

випуските: 1950-56 г., 1951-57 г., 1959-64 г. и 1979-84 г.
Тези сайтове съдържат информация за отделните випуски и отделните випускници, 

спомени за курсантските години и снимков материал от годините на обучение в Морско 
училище. 

В новата рубрика “Издания” ще се публикуват спомени и информация за публикации на 
възпитаници на Морско училище. Вече са публикувани спомени на о.р. кап. І ранг Цветан 
Аврамов. Амбициите са тази рубрика да се разширява и дори да прерастне в самостоятелен 
сайт, в който да се представят изявите на възпитаници на Морско училище в областта на 
литературата, културата и изкуството. 

Благодарение  на сайта на Асоциацията и сайтовете на отделните випуски се повиши 
интереса към дейността на Асоциацията от възпитаници на Морско училище, живеещи и 
работещи в чужбина.

Интерес към живота в Морско училище и Асоциацията проявяват и завършили училището 
и живеещи в Канада, САЩ, Австралия и др. страни.

Най-големият ни успех за съответната година е създаването на секция на АВМУ 
извън България. На основание молба от инж. Красимир Куцаров, касаеща събрание на 
възпитаници на ВВМУ в гр. Ванкувър, Канада бе разгледано предложение за създаването на 
секция „Северна Америка” (Канада) с председател инж. Куцаров. Предложението бе прието 
на заседание на УС на АВМУ от 12.07.2007 с протокол №3, в който се казва „... на основание 
чл. 17, т.3 от Устава на АВМУ удовлетворява молбата на инж. Красимир Николов Куцаров, 
представител на общото събрание в гр. Ванкувър и съгласно представения списък, реши:

създава секция Северна Америка (Канада) с председател инж. Красимир Николов 
Куцаров. На групата бяха подарени устави, значки, Алманаси и броеве на Бюлетин”. 

В момента секция Северна Америка има 8 члена , но по уверение на председателя ще 
се увеличи неколкократно. Работим по установяване на връзки с възпитаници на Морско 
училище в САЩ за разширяване на секцията и евентуалното създаване на секции в 
континента.

Тъжно, но вълнуващо събитие бе военния ритуал по разпръскване на праха в Черно 
море на о.р. мичман І ранг Александър Александров, в който взеха участие щаб ВМС, ВМБ 
– Варна и АВМУ. На ритуала присъстваха близки на починалия. След ритуала от името на 
АВМУ, на роднините и близките бяха подарени нашите издания, приети с благодарност и 
умиление. Опечалените изявиха желание да се продължи връзката с АВМУ, като обещаха да 
предоставят материали от дейноста на починалия и негови близки и съратници, завършили 
Морско училище.

Успешно бяха събрани средства за издаването на традиционния годишен календар на 
АВМУ, който се разпространява на всички кораби на БМФ, Щаба на ВМС, ВМБ Варна и 
Бургас, Пилотска станция – Варна, менинговите фирми и секциите на АВМУ в страната. 
Не е без значение изпращането му до Президента, министър-председателя, председателя 
на НС, министри, ГЩ на БА и др. Ние получаваме отговори и благодарности, което е 
особено важно за АВМУ като организация, която е известна и сред най-висшия ешелон на 
властта. Продължава успешното издаване на Бюлетина на АВМУ, който вече се издава от 
„Национален морски универстиет” АД и се издържа от рекламна дейност. Все повече наши 
членове и съмишленици изявяват желание да публикуват свои материали, без да получават 
хонорари за това. Факт е, че дори ред колегията работи на доброволни начала.
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На събранието през лятото на 2008 г. Общото събрание на АВМУ гласува и избра, 
Управителен съвет на АВМУ, в състав като избрания през 2007 година, заедно с нов 
Контролен съвет, които да извършат проверка и отчет на дейността на Асоциацията за 
периода 10.07.2005 до 09.01.2009 г., като отчета представят на годишното отчетно-изборно 
събрание на Асоциацията на 09.01.2009 г. Бе решено мандатът на избраните УС и КС да 
бъде до същата дата. 

Въпреки всички проблеми, членовете на Асоциацията продължават активно своята 
дейност. 

Особено тревожен период за възпитаниците и симпатизантите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 
бе краят на пролетта, поради желанието на МО да превърне най-старото висше инженерно 
училище в България във филиал на Националния военен университет. През годините са 
правени вече няколко опита за закриването или преместването от Варна на флотската Алма 
матер. Не само ръководството, но и членовете на Асоциацията ни винаги са били нащрек и 
са борили активно за запазване статута на ВВМУ. Въпреки че официално информацията за 
поредната атака срещу Морско училище излезе едва в средата на месец юли, слуховете за нея 
витаят от няколко месеца. Проведените разговори с Президента на Републиката, министър-
председателя, кмета и областния управител на гр. Варна, министрите на транспорта, 
отбраната и образованието не бяха проведени в последния момент. Изказванията на г-н 
Георги Първанов и г-н Сергей Станишев в подкрепа на ВВМУ са резултат от непрестанно 
лобиране чрез директен контакт – писма и разговори с членовете на ръководството на 
АВМУ. Получихме подкрепа от СОСЗР, Българска морска камара, отделни випуски на 
ВВМУ, както и на цялата варненска общественост и всички варненски депутати. Длъжни 
сме да благодарим за навременната реакция и на секциите в София, Ловеч, Ванкувър, Русе, 
Бургас.

Въпреки че борбата за запазването на статута на Морско училище ще продължи, сигурни 
сме, че и на този етап ще надделее здравия разум.

Най-важна роля за популяризиране идеите и дейността на Асоциацията играе печатният 
й орган – Бюлетин, който вече пета година достига не само до ръководните органи на 
Републиката, но и до нашите членове по секции, фирми от морския бизнес и особено 
важно – до студентите и курсантите от ВВМУ. Критиките към Бюлетина само ни радват и 
означават, че интересът към него е все по-голям. Факт е, че бавно, но сигурно се увеличава 
броят на рекламите в страниците му, което е доказателство за подкрепата и симпатията на 
морския бизнес. Особено радостен е фактът, че все по-често на страниците намират място 
материали от ръководството на Морско училище, деканите на двата факултета, отделни 
преподаватели и студенти. Укрепва сътрудничеството с Щаба на ВМС и военноморските 
бази Варна и Бургас, за да бъдат отразени най-актуалните новини и мероприятия за флота. 
Основни поддръжници продължават да бъдат ПБМФ ЕАД,  Пилотска станция – Варна, КРЗ 
Одесос и Българската асоциация на морските капитани, редица морски фирми като Зодиак 
Меритайм Ейджънсис, Петромар АД, КМ и Д. 

Тържествено отбелязахме десетгодишния юбилей от създаването на нашата Асоциация. 
Поздравления получихме както от всички държавни органи и частни организации, така и 
от наши симпатизанти. Уверени сме, че макар и тежка, борбата ни за гордото укрепване на 
Морско училище ще продължи успешно и занапред.

Все по-голям интерес към директно сътрудничество с АВМУ проявяват отделни 
випуски на Морско училище. Вече няколко випуска се обърнаха към нас за съдействие при 
организиране на празници по повод юбилеи от влизането в или завършването на Морско 
училище. Вече излязоха от печат алманаси на няколко отделни випуска, тече подготовката на 
нови, включително и на трето издание на Алманаха на възпитаниците на Морско училище. 
Бяха отбелязани юбилеи на видни кадри на военния и търговския флот, и преподаватели.

АВМУ продължава да подкрепя наши писатели и поети, които с любов пренасят любовта 
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си към морето, флота и Училището в творбите си. 
Нашата дейност продължава въпреки всички проблеми, с които се сблъскваме:
Набираме средства за издаване на календар на АВМУ. Той се разпространява на всички 

кораби на БМФ, Щаба на ВМС, вмб вмб Варна и Бургас, Пилотска станция – Варна, 
менинговите фирми и секциите на АВМУ в страната. Не е без значение изпращането му до 
Президента, министър-председателя, председателя на НС, министри, ГЩ на БА и др. Ние 
получаваме отговори и благодарности, което е особено важно за АВМУ като организация, 
която е известна и сред най-висшия ешелон на властта. За сведение, през тази година 
получихме честитки от Президента на Републиката, министри и други високопоставени 
ръководители. На проведенето заседание на Консултативния съвет по национална сигурност 
на 17.07.2008 г. Президентът на Републиката обърна особено внимание на спора за статута 
на ВВМУ и смята, че чутите в полза на училището трябва да бъдат чути от министъра на 
отбраната.

В брой 3 и 4/2008 г. на Бюлетин са отразени статии за отличени наши възпитаници и 
випуск „Вапцаровски”. Брой 5/2008 г. е посветен на 50-ия юбилей на Випуск 73-ти. От нас 
се изисква да положим още по-големи усилия, за да успеем през настоящата и последващите 
години, чрез абонамент, да осигурим редовното му разпостранение. Ще издадем специален 
брой на Бюлетин, на английски език, с рекламна цел, обобщаващ най-важното от изминалата 
година, за да можем да го изпратим на сродни организации в Европа и САЩ. 

Ще продължим да издирваме активни наши възпитаници, които да бъдат отличени в 1. 
Бюлетин. 
Продължава работата по ремонта и организирането на помещението в бившата лавка 2. 
на ВВМУ.
Организиране срещи между студентите от ІІІ и IV курс на ВВМУ с представители на 3. 
менинг фирми.

Продължава стипендиантската програма на Асоциацията, чрез средствата осигурени за 
стипендианта ни – курсант. Полагаме усилия да намерим средства за още една стипендия. 
Сигурни сме, че ще се намерят благодетели, които да осигурят средства за повече учащи 
във ВВМУ. 

Уважаеми възпитаници и симпатизанти на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”,

След представения отчет за дейността ни през изминалите години, държа да отбележа, че 
в лицето на надвисналата заплаха за закриването на Морско училище е крайно време да 
приключат всякакви форми на разединение в редиците на АВМУ и консолидирани отново 
да се изправим в защита и подкрепа на независимостта и просперитета на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров”!

Благодаря Ви за вниманието !

Председател на УС на АВМУ:
Кап. Петър Тухчиев

09.01.2009 г.
Варна
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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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ПРОИЗВОДСТВОТО

Човек и добре 
да живее, щом е 
започнал нещо, 
идва време да 
го завърши. 
Дойде време да 
завърши Висшето 
военноморско и 
нашият випуск. 
Това се случваше, 
когато аха-аха 
да го изградим 
„ Р а з в и т о т о 
социалистическо 
о б щ е с т в о ” , 

та имало пари за харчене и глави за 
блъскане!

Бившата Югославия се беше нещо опе-
рила срещу здравите сили (демек, срещу 
нас), разиграваше се, за кой ли път, маке-
донската карта, Димитър Благоев да бил 
родом от този край, че и годишнина имал -  и 
ето ти готов випуск „Благоевски”. Ще се съ-
берат в Благоевград випускниците от всички 
военни училища, барабар със сержантските 
и ще получат диплома и звание. 

Речено – сторено. Ама военните са бам-
башка хора и току така няма да я свършат 
тази работа. „Производството” трябва да 
бъде венецът на похода по баири и палан-
ки, по паметни места, ще се държат речи, 
ще се дрънкат пушки за слава на майка 
България и за страх на враговете. Воен-
ни училища тогава имаше бол и всеки за-
хапал определения му „лъч”, умува как да 
стигнат по-бавно и с повече заобикалки до 
стадиона в Благоевград. Тръгнали седмици 
напред групи за рекогнесцировка, оценили, 
измерили, наредили, оповестили, организи-
рали, разставили, обозначили – също като 
на учение. 

В деня „Х” ни натовариха на ешелона на 
гара Варна, барабар с випуска на Мичман-
ското училище. Има-няма след 30 часа (дви-

жим се извън графика на БДЖ) се разтовар-
ваме в Пещера. Вземете сега една карта на 
България и вижте колко път с автобус е от 
Пещера до Благоевград. Ама не, няма да 
се дипломираме, докато не ни стъпи чепи-
кът и на Рила планина, и на Пирин, и върху 
Родопите, таман за 5 дни работа! Ще вър-
вим по стъпките на борците, ще пием вода 
от еленово копито, ще вдигаме шум като на 
пожар, дано си заслужим най-сетне лейте-
нантските пагони.

Нашето класно отделение „153” е от 
котилото на 15 рота, но като по-чевръсти 
завършваме с една година напред и ще 
крачим с 14-та, ротата на Цезара. За да из-
глежда по-внушителна моряшката дунанма, 
заедно с военните специалности по баири-
те се влачат и „търговците”. Радост голяма, 
ама дисциплина пуста и ред, няма на къде 
да мърдат. Наскоро ми бяха оперирали ко-
ляното (спортни шашкънлъци) и на втория 
ден на похода започнах да куцукам. Чичо 
доктор, който беше в течение на проблема, 
обяви „лекарска забрана” и ми зачислиха 
водоноската – ЗИЛ-130 с 5-тонна цистерна 
за питейна вода. Сутрин се грабваме с шо-
фьора и започваме да обикаляме – къде има 
пожарен щранг, та да се заредим. Уж плани-
ни, уж вододайна зона, ама ядец! Режим ги 
мъчеше за водата и Станкето, и Разлог, по 
200 километра сме драскали на ден, докато 
се оправим. „Домакинците” през това време 
разбиват палатковия лагер и като дойде ко-
лоната, водоноската вече трябва да е омо-
тана с тръби, кранове, мивки, като истин-
ска. Мият се морните тела, пие се на корем, 
пълнят се манерките, другата вода отива за 
кухнята и на другия ден, пак отначало. 

В Банско, родното място на Патрона, 
трябва да спретнем тържествена проверка-
заря в негова чест, на 50 метра от бащиния 
му дом. Пристигаме значи, а лагерът е вече 
построен на футболното игрище. Хвърляме 
кепетата и сините гащи, обличаме се в бяло 
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отдолу до горе, нарамваме пушкалата, ду-
ховата музика се построява - и като ливна 
един дъжд, из ведро не, ами из цистерна! 
Но нали моряк от дъжд се не боял, изпяхме 
си песните, извъртяхме всичките парадни 
хватки, споменахме ги геройски загиналите, 
изгърмяхме колкото се полага за ритуала и 
хайде обратно на стадиона. Като стигнах-
ме там, какво да видиш – стадион има, ама 
палатки йок! Там са си палатките де, ама 
в подводно положение, само едни връхче-
та стърчат, като гъби-сърнели във фаза на 
растеж. Реагирали „домакинците”, изнесли 
багажа и всичко е стоварено в местното 
училище. Ето ни и нас там, мокри кокошки и 
отгоре. Август месец беше, ама ми се стори 
като да е февруари. По едно време се появи 
спасителната мисия, капитан Халачев (мир 
на праха му), натоварен с бутилки ром  – и 
без мезе спаси положението!

Ето ни след пет дни митарстване и нас 
на стадиона в Благоевград. Първо действие 
– генерална репетиция. Сега разбираме, 
че парада ще командва нашият  адмирал 
Станчев. Ротите построени, всичко си е по 
устава, минава той пред блоковете (ужким 
министъра), поздравява ВСЯКО училище 
поотделно, нищо ново под слънцето, да 
не ни е за сефте. Като мина репетицията, 
дойде при нас адмиралът, искал нещо да 
ни замоли: Имало обичай, като се изтеглят 
ротите след производството, да се хвърлят 
на земята белите ръкавици. Та ни помоли 
НИЕ, като знак на уважение към него, да не 
го правим. 

Наредиха ни пак за истинския парад. 
Като се ширнали едни блокове пехотинци, 
артилеристи, че и от синия цвят (колко са 
летци, те си знаят) нашето беличко петънце 
от две блокчета се изгуби. Наредени най-
отпред „военните”, след тях, в последните 
редици – „търговците”. След това ние, „153” 
в първата редица на втория блок и зад нас 
останалото цивилно братство. „За среща 
от дясно, за по-чест!” Втрещих се, защото 
всеки от цивилните гарги пред мене изпъл-
нява хватките по свой тертип - с подритва-
не, с превъртания, с „при нозе”, с други фо-
куси разни, тренирали го били специално, 
да нямало повторение! Нейсе, размина се 
и това, и министърът тръгна да ни поздра-
вява. Тръгна, ама не върви като на репети-
цията, от блок на блок, ами се спря нейде 
си в дясно, измечи, изреваха онези кашици, 
колко много здраве му желаели, той тръгна 

пак - и ни подмина като езически гробища, 
без да ни поздрави (икономиса от време-
то, човекът). Че като викнаха онези ми ти 
„търговци”: „Къде отиваш бе, дъртак”, „Ние 
за ‘къв бихме толкова път, бе”, „Я се вър-
ни да ни поздравиш, кашон смотан!” – това 
бяха най-меките послания. Тъпанът обаче 
си думка! 

И като ливна пак един дъжд, из цистер-
на не, ами водопад! Раздадоха ни ги криво-
ляво дипломите, мокри, барабар с лейте-
нантските пагони и туй беше. 

P.S.
Като кандидатствахме в Морското, при-

емните изпити бяха с 20 дни преди тези в 
другите училища. И като обявят класиране-
то, от Шумен и от Търново идват офицери 
от „кадри”, да агитират отпадналите да се 
запишат при тях. „Нищо, че си с една тройка 
и с една двойка, „разузнавач” искаш ли, или 
танкист”?  И се записваха момчетата, и то 
доста хора.

Като се построихме за производство-
то, по едно време изкомандваха отлични-
ците да излязат на пет крачки пред строя, 
лично Министърът ще ги, такова. В ляво 
до нас са блоковете на Шуменското учили-
ще. От нашите редици да излязоха – ти ги 
речи петима, аз ще река трима. Как се ста-
ва отличник в Морско училище, зорът като 
Джомолунгма! Че като тръгнаха онези ми ти 
топчии напред! В строя я останаха двайсет 
човека, я не – всичките отличници! Ега ти 
и методиките, ега ти и педагозите, от едно 
парче сурово говеждо какъв елитен добитък 
са израстили! Че и министър изкараха, да 
му помага Господ!

Може би сте виждали по филмите как 
американските абсолвенти си хвърлят шап-
ките в деня на промоцията. Нашите шапки 
обаче са ни зачислени като „имущество” и 
трябва да ги сдаваме, иначе ти ги удържат 
от заплатката. Ако искаш, хвърляй, твоя 
воля! Като се изтегляхме от стадиона, обър-
нах се да погледна. Теренът беше побелял 
от хвърлените ръкавици, но на мястото на 
нашите два блока нямаше нито една, може-
те да ми вярвате!

И други „производства” е имало отпосле, 
любезни читателю, но все по-скромнички. 
Нейде в началото на „деветдесетте”, в ра-
йона на Морско училище произвеждаме 
поредния випуск. Развълнувани майки, 
щастливи випускници, беловласи дядовци 
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с древни каскети – всичко по Божия закон. 
Тръгнаха ротите за тържествен марш, най-
отпред тропа випуска! И точно пред офици-
алната трибуна, „раз-два-три”, и шапките им 
хвръкнаха в небесата. Че като се намуси го-
лямото началство, „кой ги е подучил, какви 
са тези демонстрации, как така ще хвърлят” 

и т.н. „Ама не знаете ли – успокояваме ги 
по-младите. – В „Анаполис” точно така за-
вършва промоцията на випуска, има и сним-
ки, искате ли да видите?” „ Е, щом и амери-
канците, тогава - може!” Де сопа, де!

о.р. кап. І ранг доц д-р Янчо Бакалов
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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

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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Верни на традицията, представители на випуск 1984-1989 г – „Чавдарци”, се събраха 
на 22.11.2008 г. до паметника на патрона Н. Й. Вапцаров, в Морско училище, за да засадят 
дръвчето на випуска. Предварително бе организиран комитет с председател к.д.п. Димитър 
Димитров, за да се осигурят самото дръвче (Picea Glauca Conica) и паметна плоча. 
Събитието послужи да напомни на представителите на випуска, че през 2009 г. празнуват 
20 години от завършване на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Новини за честването, заедно със 
снимки и видеоматериали от засаждането на дръвчето на випуска могат да бъдат намерени 
на сайта на випуска на адрес http://vvmu-chavdartsi.infovarna.com/.

Ново попълнение в
парка на Морско училище
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Отиде си !
На кап. І ранг Петър Калчев – поклон

Студен, мъглив, нов зимен ден настъпва
а над вълните скръбен звън лети,
дежурният със черен флаг пристъпва – 
- Без командир, моряко, веч си ти !

Аз помня го в годините недавна
на мостика на славния есминец наш
от моя флот тъй мъченик, но славен
в учения с тоз борбен екипаж !

Отиде си моряк достоен, тачен,
на борда строг – в почивките добряк,
на вахтите в простора син вторачен:
- Внимание, там нейде дебне враг !

Но за беда, днес корабът го няма –
дозор дори във залива не бди,
след смутни дни у нас настъпва драма
кошмар и глад промяната роди !

В клуба наш той идваше редовно
усмихнат, прям, начетен и правдив,
към младите по бащински грижовен
със старите – най-весел и щастлив !

Навън звъни корабна камбана
изпраща тя другар-моряк,
боец от морската охрана,
защитник смел на родния ни бряг !

инж. Тодор Божинов
кап. лейтенант от запаса

04.12.2008 г.
Варна

In Memoriam






