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НА ХОРИЗОНТА  

Д-р Васил Куртев: „Сбъднах 
една моя мечта, обичам Ви!“ 

  Българският ветроходец  д-р Васил Куртев 
завърши Околосветското си плаване с яхта „Одесос“ 
на 18-ти май във Варна. 80-годишният трикратен 
носител на наградата за най-добро българско морско 
ветроходно постижение, шкипер и единствен член на 
екипажа на яхта „Одесос”, акостира на Морска гара 
Варна с близо два часа закъснение от обявения пре-
дварителен финал 15:00 ч. Забавянето бе заради 
проплаваните последни мили под ветрила и оскъдни-
те количества гориво . 
  „Сбъднах една моя дългогодишна мечта! 
Обичам Ви!!!“, бяха първите думи на д-р Васил 
Куртев към множеството посрещачи след приклю-
чване на задължителната гранична контрола . 
   През 2015 г. д-р Васил Куртев пресече за 
трети път Атлантическия океан от Изток на Запад. 
По-късно той планира и започна Околсветско 
плаване, като до този момент е проплавал над 25 
хиляди морски мили. 

 

 

В бурята капитанът води екипажа и винаги е 
пръв. Те го следват, защото знаят, че той се 

спасява последен… 
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Източник: nautika.bg 

Студенти от ВВМУ в 
международна 

програма за откриване 
на астероиди 

  Под ръководството на доцент 
Веселка Радева стартира участието на 
студенти от факултетите на ВВМУ 
„Никола Й. Вапцаров“ в две научноизсле-
дователски кампании на международна 
програма за откриване на астероиди.
 Студентите преминаха обучение 
за работа с професионален астрономи-
чески софтуер за откриване на астроно-
мическите обекти и за прецизното изчи-
сляване на техните екваториални корди-
нати. В продължение на 45 дена студент-
ите ще търсят нови астероиди и ще 
проследяват обекти от астероидния пояс, 
намиращ се между Марс и Юпитер. В 
наблюдателните кампании заедно с бъл-
гарските студенти ще работят студентски 
екипи от САЩ, Япония, Бразилия, 
Индия, Кипър, Беларус, Австрия и 
Португалия. Студентите ще обработват 
астрономически изображения, които са 
получени с големия двуметров телескоп 
the Panoramic Survey Telescope and Rapid 
Response System (Pan-STARRS), намиращ 
се в обсерваторията „Халеакала“ на 
Хаваите. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симеон Сакскобургготски 
ще бъде удостоен с 

почетно научно звание 
„Доктор хонорис кауза“ на 

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ 

  Петнадесет години, след като 
подписа Решението за статута на ВВМУ „Н. 
Й. Вапцаров“ в качеството си на министър-
председател на страната, Н. В. Симеон 
Сакскобургготски прие да бъде номиниран за 
Доктор хонорис кауза на Училището. 
Неговата категорична позиция в подкрепа на 
Морско училище по това време имаше важна 
роля за запазването на самостоятелността на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и създаването на 
условия за днешното му развитие. . 
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Посещение на госпожа 
Анита Гарибалди във ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров“ 

  На 17.05.2017 г. на официално 
посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 
пристигна госпожа Анита Гарибалди, правнучка 
на италианския национален герой Джузепе 
Гарибалди. Италианската делегация, в която бе 
и почетният консул на Италия у нас – г-н Антонио 
Таркуинио, беше посрещната от заместник-
началника по учебната част – капитан I ранг 
доцент доктор Николай Великов, който направи 
презентация на Училището в Планетариума. 
  След като разгледаха учебно-
материалната база, гостите се отправиха към 
най-голямата лекционна зала в Училището, 
която беше препълнена с желаещи да чуят 
лекцията на госпожа Гарибалди на тема 
„Морякът Гарибалди и обединена Европа“. Сред 
слушателите имаше курсанти от Училището, 
български и чуждестранни студенти. Лекцията 
предизвика интерес и на госпожа Гарибалди 
бяха зададени множество въпроси, на които тя с 
готовност отговори. 

. 
 

111 години Пристанище Варна 

  На 18 май 2017 г. се навършват 111 години от официалното 
откриване варненското пристанище.   
  На 18 май 1906 г. тържествено е открито модерното 
варненско пристанище, чието строителство продължава с малки 
прекъсвания около 10 години. Денят не е избран случайно – това е 
именният ден на княз Фердинанд (на същата дата три години по-
рано е открито и Бургаското пристанище). В церемонията са 
включени 23 военни и граждански кораби, от които 20 чуж-
дестранни. С изграждането на модерното варненско пристанище 
българският внос и износ получават още една широко отворена 
врата към света. През 1906 г. тук пристигат 1296 български, 134 
австро-унгарски, 77 английски, 71 германски, 131 гръцки, 5 
италиански, 60 руски, 537 турски, 49 френски плавателни съда.  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ветроходна регата в Италия с 
участието на ВВМУ 

„Н.Й.Вапцаров“ 

 

  От 22.04. до 1.05.2017 г. курсанти от 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взеха участие във 

ветроходна регата в Италия. Участието им беше 

част от Седмицата на ветроходството в Ливорно, 

организирана от Морската академия в град 

Ливорно, Италия, със съдействието на клуб по 

ветроходство „Антиняно“. По традиция това е най-

мащабното мероприятие за годината в града. В 

него бяха включени: посещение на учебен 

ветроходен кораб „Палинуро“, концерти на 

представителния духов оркестър на Военномор-

ската академия, парад с флаговете на държавите 

участнички, ден на отворени врати, конкурс за 

рисунка „Морето и платната“. Най-атрактивни 

бяха ветроходните състезания, като особен инте-

рес предизвикаха гонките в клас Тридент 16.   

Участие в тях взеха 17 държави от три конти-

нента: Белгия, България, Китай, Обединени 

арабски емирства, Египет, Германия, Индия, 

Италия, Полша, Португалия, Катар, 

Великобритания, Румъния, Сърбия, Испания, Шри 

Ланка и Тунис.   

  Отборът на курсантите от ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ в състав: главен старшина Илияна 

Кирилова, старшина първа степен Илиян Стоянов, 

старшина втора степен Габриела Пенчева и 

старшина втора степен Денислав Сивев, беше 

воден от старши лейтенант Георги Николов. 

Тежките климатични условия – пориви на вятъра 

до 48 км/ч и вълнение на морето от 4 бала, не 

сломиха духа на бъдещите флотски офицери. 

Залагайки на сигурност и безопасност, те не 

можаха да попаднат в челната десетка в  

НА ХОРИЗОНТА  

Поредното попълнение във 
флотилията от модерни 
кораби на Параходство 
БМФ е бълкерът „Вола“ 

  Корабът е построен през м. ноември 
2012 година в Zhejiang Zhenghe – Zhoushan, 
Китай и е еднотипен с придобитите вече 
„Чумерна”, „Виден“ и „Веслец“. Първи 
капитан на „Вола“ е капитан далечно плаване 
Тодор Милев, а първи главен механик – инж. 
Йонко Цеков.  
Първият рейс на „Вола“ под мениджмънта на 
Параходство БМФ АД ще бъде от пристанище 
в Китай, така както е било и преди пет години, 
след предаването му от корабостроителя на 
първия му собственик. Преди него в историята 
на БМФ има още два кораба с това име, като 
последния от двата е в експлоатация до месец 
ноември 2016г. 

 

 

      .   
  . 
 

100 години Българска 
военноморска авиация 

  На 29 април 2017 Българската военно-
морска авиация отбеляза 100 години от своето 
създаване. Началото е поставено на 1 май 1917 
година, когато на брега на Варненското езеро е 
открита Българската водохвърчилна станция, 
както тогава се е наричала днешната 
вертолетна авиобаза „Чайка“.   
  Кулминационният момент от отбеляз-
ването на годишнината бе виртуозното авио-
шоу, в които участваха 3-те вертолета 
"Пантер" на авиобазата. 

 

 

 

      .   
  . 
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http://www.settimanavelicainternazionale.it/eventi/la-fanfara-dellaccademia/
https://www.youtube.com/watch?v=47SCvh4L7Mw&feature=youtu.be&ab_channel=SettimanaVelicaInternazionale
https://www.youtube.com/watch?v=47SCvh4L7Mw&feature=youtu.be&ab_channel=SettimanaVelicaInternazionale
http://www.settimanavelicainternazionale.it/eventi/visita-allaccademia-navale-livorno/
http://www.settimanavelicainternazionale.it/eventi/concorso-il-mare-e-le-vele/
http://www.settimanavelicainternazionale.it/eventi/concorso-il-mare-e-le-vele/


Представителният отбор по 
ветроходство на Морско 

училище с участие в 
Испания 

  Участие в международната регата по 
случай 300-годишнината от основаването на 
Военноморската академия на Кралство 
Испания отбеляза отборът на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“. Нашите курсанти се завърнаха на 
25 април 2017 г. с поредните отличия.  
  Шкипер на отбора бе курсант главен 
старшина Веселина Каинова, а шкотман – 
курсант старшина I степен Надежда 
Владимирова. Ръководител на курсантите от 
Морско училище бе капитан-лейтенант Тодор 
Коритаров. Отборът се представи достойно по 
време на ветроходното състезание и извоюва 
заслужени награди. В крайното класиране той 
е на осмо място сред общо петнайсет отбора. 
Нашите представителки успяха да задминат 
отборите на военноморските академии на 
Холандия, Португалия, Франция, Италия и 
Румъния, както и два от състезателните отбори 
на испанската военноморска академия. 

 

      .   
  . 
 

крайното класиране, но получиха специалната 

награда за феърплей на регатата. Тя бе връчена 

от председателя на Лигата по ветроходство – 

Роберто Емануеле де Феличе, за това, че за 

времето на всичките 39 гонки те не получиха 

нито едно наказание.   

  Благодарение на изградената система за 

наблюдение, състезанието можеше да бъде 

следено в реално време на компютър или теле-

фон.  

  На заключителната церемония начал-

никът на Воен номорската академия в Ливорно – 

контраадмирал Пиерлаоло Рибуфо, отчете 

високия интерес към мероприятието – 10 регати, 

120 лодки, 10 ветроходни класа, 500 състезатели 

и представители на 19 държави. Кметът на 

Ливорно – Филипо Ногарин, благодари на 

участниците, като им пожела още по-големи 

успехи през следващата година.  

 

 

 

УВК „Роял Хелена“ отплава 
за участие в редица 

международни прояви 

  Малко след 10:00ч. сутринта на 

08.04.2017г. УВК "Роял Хелена" отплава от 

Морска гара – Варна. Духова музика, роднини 

и ентусиасти изпратиха ветрохода.  В продъл-

жение на 5 месеца баркентината ще участва в 

най-бляскавите международни морски празни-

ци, един от които е Балтийската Тол Шипс 

регата. Корабът ще посети Малта, Португалия, 

Великобритания, Нидерландия, Германия и 

Франция. Контраадмирал Митко Петев, главно-

командващ ВМС и духовата музика на военно-

морските сили бяха на кея на Морска гара, за да 

отдадат почит към екипажа на баркентината.  

Статия от 08.04.2017г. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Nogarin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

епублика Малта е разположена върху 

архипелаг от шест острова, три от кои-

то са обитаеми. Малта е най-малката 

държава членка на Европейския съюз с 

население от 400 000 души и площ от 316 кв. км. 

Макар и малка, тя пленява посетителите си със 

своя топъл климат, лазурни води, уникални 

природни и културни забележителности и 

изключително интересна история. Малтийските 

острови са известна туристическа дестинация 

днес, защото притежават по нещо за всеки, но 

поради географското си разположение, намира-

щи се на 90 км южно от Сицилия и на 250  км от 

Северна Африка, още в миналото са били 

апетитна плячка за всеки, искал да притежава 

стратегическа точка в Средиземно море. Малта е 

претърпяла множество нашествия и завоевания 

като първоначално е колонизирана от финикий-

ците 1 000 г.пр.н.е., а в последствие и от римля-

ни, византийци, араби, нормани, рицари хоспи-

талиери, французи и англичани. Контролът от 

различните империи и държави оставя богато 

културно наследство от интригуващи забеле-

жителности – укрепления, ренесансови и баро-

кови дворци, фонтани, музеи, най-старият 

театър в Европа, както и 365 църковни храма – 

по един за всеки ден от годината.   

  Трудно е да се каже кое е най-интересно-

то място на острова, но столицата Валета 

непременно пленява всеки, който я посети. 

Наричана още „Градът на рицарите“, тя носи 

историята си от XVI в., когато Орденът на 

рицарите на Св. Йоан бил прогонен от остров 

Родос и се преселва на остров Малта, който 

получава като подарък от Карл V, император на 

Свещената Римска империя и крал на Испания. 

Рицарите отказали да се настанят в старата 

столица Мдина, намираща се в най-високата 

точка в центъра на острова, тъй като искали да 

бъдат в близост до морето. Те се установили 

край Голямото пристанище, започнали да 

изграждат солидни укрепления с високи кули и 

бастиони и да строят нови селища. Малта 

станала най-голямата крепост в Средиземно 

море – център на пиратство и търговия с роби. 

Островът бил под владението на рицарите до 

края на XVIII в., когато бива завладян от 

французите. Две години по-късно Англия обявя-

ва Малта за своя колония. Страната остава под 

английски флаг до 1964г., когато обявява своята 

независимост. 

   Днес, градът, носещ името на великия 

магистър на рицарския орден - Жан Паризо дьо 

ла Валет, се счита за един от най-привлека-

телните Средиземноморски градове и е включен 

в списъка на световното културно и природно 

наследство на ЮНЕСКО. 

Р 

ДЕСТИНАЦИЯ 
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 Пленителните сгради и пейзажи на Валета не остават 

незабелязани от киноиндустрията и се появяват във 

филми като „Троя“, „Гладиатор“, „Капитан Филипс“, 

„Z-та Световна война“ и „Игра на Тронове“. 

Въпреки ограничените природни ресурси, островът се 

развива с високи темпове. В Малта няма реки и езера и 

все пак 50% от площта ѝ се обработва. Един от 

водещите промишлени отрасли е кораборемонтът. 

Морският транспорт е изключително развит като двете 

най-големи пристанища са Grand Harbour и Malta 

Freeport, които за 2015г. са обслужили близо 8 000 

кораба с общ брутен тонаж над 115 000 000 тона. 

Круизните кораби, послетили Малта през същата годи-

на са 324, с общ брой от близо 700 000 

пасажери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П 
ристанище Валета, наричано още 

Grand Harbour – „Голямото приста-

нище“  или на малтий-ски „il Port il 

Kbir“, е главно пристанище и честа 

спирка за круизните кораби. То е трето по голе-

мина в Средиземно море, има широко предна-

значение и предлага богат набор от морски 

услуги. Може да приема всякакви по вид кора-

би, снабдено е със силози за зърно и цимент, 

петролни инсталации  и складове.         

   Работи 24-часово през всеки сезон от 

годината, като единствено при силни ветрове, 

достъпът до него може да бъде ограничен.  

Grand Harbour притежава естествена дълбочина, 

която позволява на дълбокогазещите кораби да 

навлизат без да се налага механично увели-

чаване на дълбочината. Това пристанище има 

ценно историческо значение – използвано е още 

от времето на финикийците, станало е свидетел 

на съдбовни битки променили историята, по 

брега му са открити множество останки, най-

ранните от които датират 3 700 г. пр.н.е. Но 

това, което го прави още по-интригуващо е, че 

всяка година то е домакин на Rolex Middle Sea 

Race - едно от най-старите и елитни състезания в 

открито море, в което най-големите и модерни 

ветроходни яхти и смели, жадни за адреналин 

състезатели, взимат участие. През 2017г. състе-

занието, което Тед Търнър определя като „най-

красивото в света“, ще се проведе за 38-ми 

пореден път. От Пристанище Валета тръгва и 

фериботът, свързващ Малта със Сицилия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

война е било използвано от англичаните, за да 

съхраняват своите подводници. Днес в него няма 

подводници, нито големи товарни кораби, а малки 

лодки и множество луксозни яхти. Всеки, който 

желае може, да се порадва на кратка екскурзия из 

водите на Малта с лодка, която тръгва именно от 

пристанище Marsamxett. Превъзходството му пред 

другите пристанища се състои в това, че се намира 

в близост до главните туристически области – 

Sliema, St. Julian’s и разбира се, сърцето на 

нощния живот в Малта – Paceville. 

Н 
а север от Grand Harbour се намира 

пристанище Marsamxett, което е по-

малкото от двете. През Втората световна 

ДЕСТИНАЦИЯ 
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озо е вторият по големина остров от 
Малтийския архипелаг и ключово 
значение за неговото икономическо 
развитие има единственото там при-
станище Mgarr.  

  В Гозо са развити  риболовът, туризмът, 
занаятчийството и селското стопанство – 
почвите му са 4 пъти по-плодородни от тези на 
остров Малта, отглеждат се висококачествени 
сортове грозде, както и различни видове 
плодове и зеленчуци. Основното предназна-
чение на пристанището в Гозо е, че там 
акостират малки круизни и товарни кораби, 
рибарски лодки и лодки, притежавани от 
местните жители. То служи за яхтинг център и е 
необходимо за осъществяване на фериботните 
връзки, свързващи Гозо с Малта и третия, почти 
необитаем остров – Комино. Ферибот Малта- 

Гозо съществува още от далечната 1241г. Днес 
такъв има на всеки 45 минути. 

Малтийските острови се отличават със своя дух. 
Всеки камък, сграда, всяка тясна и лъкатушеща 
уличка, всяка църква и крепостна стена разказва 
пленителни истории за рицари тамплиери, 
величествени империи и решаващи за историята 
битки. Всяка година над 1 милион туристи 
посещават острова. Топлият средиземноморски 
климат, прозрачно-сините води, уникалната 
архитектура и мирисът на море несъмнено 
докосват всеки посетил Малта и го карат да иска 
да се завърне там отново. Това е еднa чудеснa 
дестинация за семейна екскурзия или екзотична 
ваканция и непременно обещава неповторимо 
приключение, изпълнено с позитивни емоции, 
което пожелавам на всеки да изживее. 

 

зключително важно за икономиката е 

Malta Freeport - средно по големина 

пристанище, разположено в югоизточ-

ната част на острова.  

  Главно използвано за претоварване и 

съхранение на контейнери, то има добър имидж, 

развива се с бързи темпове и осигурява на 

потребителите шанса да видят нови хоризонти за 

своя бизнес. Максималната дължина на плава-

телните съдове, които могат да го посещават е 150 

метра.  Според статистически данни 64% от кора-

бите в Malta Freeport са сухотоварни, 22% са 

танкери, 7,5% са кораби, обслужващи самото 

пристанище, 1,4% са пътнически като, същия 

процент са рибарските и военните кораби.  

Рекордна е била 2015г., когато през пристанището 

преминават 3.06 млн. TEUs. През последните 25 

години  Malta Freeport бележи невероятен успех и в 

момента е един от най-големите логистични 

центрове в Централния Средиземноморски Регион 

и едно от най-заетите пристанища в Европа.  

Значимостта му се дължи на кръстопътно разполо-

жение – между Европа, Африка и Средния Изток, 

най – важните,  за линейните превози, търговски 

маршрути. В момента се работи по програма за 

допълнително разширя-ване на инфраструктурата 

му. 

И 
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Пристанище Mgarr Malta Freeport 



 

 

Аралско море – морето от пясък 
Проект от началото на 60-те, довел до едно от най-тежките 
екологични бедствия на планетата 
 

ралско море се намира в Централна 

Азия, на границата между Узбекистан 

и Казахстан. В превод името му 

означава „море от острови“, поради 

някогашните 1 100 острова намиращи се в него. 

Но какво е накарало четвъртия по големина 

безоточен басейн на Земята, с площ от 68 000 кв. 

км, да пресъхне, кой го е позволил и какви са 

последствията от това? През 30-те години на 

ХХв. Съветският съюз започва свръхамбизиозен 

проект за масово отглеждане на памук, ориз, 

зърнени култури и пъпеши, с цел да се създаде 

поминък за населението – въпреки че районът е 

твърде сух и крайно неподходящ за тази 

дейност. Започва строенето на напоителни 

канали, които да захранват посевите, без да се 

мисли за екологичните последици, до които това 

ще доведе. Създаденият поминък се развива 

успешно, Узбекистан става най-големият 

износител на памук в света, но с развитието му 

нараства и нуждата от вода за селско 

стопанство.Така 90% от водното течение се 

отклонява за напояване, което включва реките, 

вливащи се и подхранващи Аралско море– 

Амударя и Сърдаря. Те са пренасочени, а до 

морето достигат просто две бавнодвижещи се 

поточета.  

  От 1961г. насам морето започва да губи 

обем, оставяйки зад себе си единствено солена 

пустош. Количеството вода, което го захранва 

годишно е едва 5 куб. км при необходимите за 

поддържането му 60 куб. км и се набавя главно 

чрез подпочвените води. Това занулява 

шансовете от предотвратяване на бедствието. До 

1970г. нивото на морето спада със средно 20 см 

годишно, след 1970г. достига до 50-60 см 

годишно, едно десетилетие по-късно нивото 

продължава да спада с 80-90 см всяка година. В 

периода от 1960г. до 2000г. нуждата от 

напояване се удвоява, заедно с производството 

на памук. През 2004г. площта на морето е 25% 

от първоначалния му размер, а само три години 

по-късно морето се свива до 10% от 

първоначалния си размер и се разпокъсва на 

четири езера -  Северно Аралско море, Югоизто-

чно и Югозападно Аралско море и едно малко 

езеро между тях.  

А 

КОМЕНТАР АНДРЕАНА ИВАНОВА 

1989г. 2003г. 2014г. 
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 Северно Аралско море е частично възстановено след 

построяването на язовир, но южната част на морето 

продължава да намалява. През 2009г. източната част 

на Южно Аралско море е почти пресъхнала, а 

западната представлява тънка ивица от вода. 

Сателитни снимки на НАСА направени през август 

2014г. показват, че някогашният източен леген е 

напълно изчезнал. Днес на негово място се простира 

безплодна пустиня - Аралкум.  

  Пресъхването не е изненада за руснаците, те 

дори очакват това да се случи много по-рано. Още 

през 1964г. Александр Асарин говори за хидропроекта 

и пояснява: „Това беше част от петгодишни планове, 

одобрени от Министерски съвет и Политбюро. Никой 

на по-ниско ниво не посмя да каже нищо, въпреки че 

ставаше дума за съдбата на морето.“ Реакциите 

относно проблема са разнообразни. Някои съветски 

експерти дори си позволяват да нарекат Аралско море 

„грешка на природата“, а други успокояват съвестта си 

с думите „очевидно е, че пресъхването е неизбежно“. 

Все пак проект с цел възстановяване на морето е 

предложен - води от друг водосборен басейн в региона 

да се пренасочат към Аралско море чрез огромна 

система от канали. Но поради отрицателното 

обществено мнение в Русия и стойността на проекта, 

възлизаща на между 30 и 50 милиарда щатски долара, 

федералните власти се отказват и не го осъществяват. 
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края на 50-те години на 20-ти век, 
в СССР започва да се усеща 
нуждата за увеличаване на обра-
ботваемата площ на страната.  

  За да реши проблема ЦК на КПСС 
обръща поглед към огромните слабона-
селени или безлюдни пространства зад Урал. 
Проектът обхваща територии от планината 
Урал, разделяща Европа и Азия, до Вла-
дивосток. Взето е решение да се изсекат 
вековни гори и пресушат блата, а на тяхно 
място да се създадат огромни обработваеми 
„конгломерати“, от които да се подсигури 
вътрешното потребление на страната, както 
и нейния износ. За да се привлекат хора про-
ектът е класифициран, като проект от „Наци-
онално значение“. Много от тогавашните 
лозунги гласят: „Да победим природата, да 
живее комунизма!“. Отклоняването на двете 
реки Амударя и Сърдаря, също е част от този 
проект, в резултат на който Аралско море е 
обречено на гибел. 

В 

НАЗАД В 
ИСТОРИЯТА… 



 

  Цялото море е силно замърсено, най-вече 

пора-ди свръхсекретните опити с биологично 

оръжие в бившата съветска лаборатория на вече 

несъще-ствуващия остров Возрождение. Точна-

та история и факти около острова него са все 

още неясни, но чрез научни експедиции е 

доказано наличието на био-агенти, които са 

тествани там, включващи най-различни вируси 

и токсини. През 1971г. изкуствено разработена в 

базата едра шарка достига близко минаващ 

кораб, което позволява на вируса да започне да 

се разпространява в град Арал, Казахстан. Десет 

души били инфектирани, от които трима уми-

рат. Налага  се ваксинацията на над 50 000 

жители. След разпадането на Съветския съюз 

базата е изоставена. Територията, на която ня-

кога се е намирал “Островът на Възкресението“ 

е спорна и се дели между Узбекистан и 

Казахстан. 

  След 1991г., когато Узбекистан придо-

бива независимост, правителството не се отказва 

от съветската политика на използване на земите 

и продължава да поддържа напоителната систе-

ма. Много от каналите и обаче, били построени 

некачествено и голяма част от така ценната за 

региона вода изтича или се изпарява. От 30 до 

75% е похабената вода от най-големият канал в 

Централна Азия – Куаракум. Ротация на 

културите не се спазва, което води до изто-

щаване на почвата и необходимост от изпозлва-

нето на пестициди и торове – до 20 пъти над 

обичайното. Оттичането на водата от полето 

замърсява околността с химикали и създава 

сериозни екологични и здравословни проблеми. 

Последиците, които този план за икономическо 

развитие довежда след себе си, са драстични за 

населението и природата.  

  Следва екологична катастрофа, която 

засяга Централна Азия. Пресъхването на 

Аралско море променя климата на целия регион, 

правейки го по-континентален. Лятото става  

по-сухо и горещо, а зимата по-студена и про-

дължителна. Екосистемите на Аралско море и 

делтите на реките, вливащи се в него, са почти 

унищожени. Силни ветрове образуват бури, 

които разпръсват тонове токсични химикали, 

пестициди, морска сол и пясък в околността и 

замърсяват големи по площ територии. Тези 

прашни бури са ускорили нормалното ниво на 

топене на ледниците 12 пъти. Растенията запо-

чват да умират, поради голямото количество 

сол, на което са изложени, и се налага 

промиването с вода най-малко четири пъти на 

ден, за да се обезсолят почвите. 

 

 Малкото останала в морето вода е 

замърсена с различни видове селскостопански 

пестициди и торове. Неблагоприятната еколо-

гична обстановка става предпоставка за появата 

на вродени малформации и смъртност при 

децата – 75 на 1000. Наблюдава се висока 

честота на  чернодробни, белодробни и очни 

проблеми сред населението. Респираторни 

заболявания, сред които и туберколоза, рак, 

храносмилателни проблеми, анемия, инфекци-

озни болести стават често явление.  

  В своя разцвет рибната промишленост в 

Аралско море е осигурявала 40 000 работни 

места и е съставлявала 1/6 от целия улов на 

Съветския съюз. Но рязко намалелия приток на 

прясна вода в морето води до многократно 

повишение на солеността, поради което измират 

много видове флора и фауна. Промишленият 

риболов губи стопанско значение, закриват се 

няколко пристанища, както и фабрика за рибни 

консерви. Днес рибарските селища са превър-

нати в гробища за кораби, а някои от пристани-

щните градове, които преди половин век са се 

намирали на брега, днес са на 50 км от водата. 

Рибарските лодки стоят разпръснати на сухата 

земя, която в миналото е представлявала море. 

  Бъдещето на Аралско море и отговор-

ността за оцеляването му лежат в ръцете на пет 

страни – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизстан и Туркменистан. През 1994г. те 

приемат програмата ASBP – Aral Sea Basin 

Program, чиито четири цели са: да се стабили-

зира околната среда около морето, да се реа-

билитира района на бедствие, да се подобри 

използването на водите на басейна и да се 

учредят институции на регионално и нацио-

нално ниво, които да следят развитието на 

самата програма. Много идеи за решаване на 

КОМЕНТАР 
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проблема са били предложени през годините – 

подобряване качеството на напоителните кана-

ли, поставяне на инсталации за обезсоляване, 

таксуване на земеделците за използване на 

водата от реките, засяване на други култури или 

сортове памук, които изискват по-малко вода, 

използване на по-малко химикали.  

  Казахстан прави много опити за 

спасяване на морето – 13 километровата дига 

Кок–Арал построена през 2005г. и финансирана 

от Световната банка, позволява на водата от р. 

Сърдаря да се натрупва и бавно да съживява 

Северно Аралско море. Но южната част на 

Аралско море, която се намира наполовина в 

Узбекистан, е до голяма степен оставена на 

произвола на съдбата. Единственият й приток е 

излишната вода от северната част на морето, 

която периодично се влива. Обмисляно е  

прокарването на канал между двата басейна, но 

липсва политически ентусиазъм за това. 

Узбекистан вместо това е заинтересован от 

търсенето на петрол по територията на няко-

гашното море. 

Сформиран е Международен фонд за спася-

ването на Аралско море, който има за цел да 

финансира бъдещи програми за спасението на 

морето и екологичните проблеми. Този фонд 

има известен успех, успява да проведе съв-

местни срещи със засегнатите страни, както и 

осигурява бъдещо финансиране на проекти от 

Световната банка. Работи се по проект на 

държавния комитет по опазване на природата на 

Узбекистан за засаждането на гора на площта на 

бившия солен водоем. Но всеки опит за помощ е 

изправен пред множество предизвикателства и 

изисква време, което морето няма.  Повечето 

специалисти не могат да предложат ефективно 

решение за възстановяване на нивото на водата, 

а и днес вече малко може да се направи. По 

последни данни Аралско море не може да бъде 

спасено. За четвъртия по големина безоточен 

басейн на планетата днес е по-уместно да се 

говори в минало време, за него напомнят само 

архивните снимки. 
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ИНТЕРВЮ С: 

Кап. РУМЕН ЙОВЧЕВ 
…едно от най-важните неща, които 
ми даде Морско училище е винаги и 

навсякъде да носим с чест и 
отговорност и да защитаваме 

доброто име на българското 
морячество… 

 

 
 
   Как започна професионалния път на 
кап. Румен Йовчев?  
Завърших ВВМУ през 1994 г., 19-та рота на К-н 
Димитранов и един ден след края на незабра-
вимото световно първенство по футбол в САЩ 
отпътувах за Хамбург, където започнах своята 
морска кариера като палубен кадет, в немска 
компания на новопостроен контейнеровоз. 
  
   Разкажете ни малко за първия си 
стаж. Как премина той?  
Началото на кадетският ми стаж беше малко 
шокиращо – предния ден съм на плажа на 
Златни пясъци (работех като спасител), а на 
следващия ден се озовавам на чужд кораб сред 
непознати хора, повечето от националности, 
които чувах за първи път – Кирибати и Тувалу. 
Е, за мой късмет имах и един познат, 3-я 
помощник капитан, КДП Събин Събев, който ми 
беше преподавал в трети курс в Морското. Мога 
с чисто сърце да кажа, че знанията и уменията, 
които получих от него през кадетския рейс, ме 
подготвиха за предизвикателствата в професия-
та и това което станах в последствие, до голяма 
степен дължа на К-н Събев, за което винаги ще 
съм му благодарен.   
  Самият кадетски стаж никак не мина 
леко. Попаднах на команден състав, чиято 
философия беше, че кадета е само общ работник 
и няма място на мостика. Е, те не знаеха, че 
идвам със закалката от Морското и общата, 
често безцелна работа не може да ме уплаши 
(моите колеги курсанти и всички, които са 
минали през казармата, знаят много добре какво 
имам предвид). За да мога все пак да се 
развивам и да изучавам оборудването на мости-
ка, след работния ден изкарвах пълна вахта до 
полунощ и това бяха най-очакваните, ползотвор-

ни и запомнящи се моменти от целия контракт. 
К-н Събев ми даде пълен картбланш да изучавам 
и използвам оборудването и постепенно, под 
неговото ръководство и следвайки съветите и 
насоките му,  поех и други отговорности, хара-
ктерни за задълженията на един вахтен помощ-
ник. Получих неоценим опит, който ми беше от 
голяма полза в бъдеще, вече като помощник 
капитан.  
  Може би най-трудно ми беше да се 
справя с носталгията и отначало броях дните до 
края на контракта, а те все не свършваха. Броях 
до момента, когато К-н Събев ми каза нещо, 
което запомних и в последствие винаги ми е 
помагало по-бързо да преодолея носталгията по 
дома, близките и приятелите, а именно, защо 
трябва постоянно да желаем контракта да 
свърши колкото се може по-бързо, след като, 
когато това се случи, ще сме със 6 месеца по-
стари – та нали тези шест месеца са част от 
живота ни и не е логично да ги загърбваме и 
изживяваме между другото, а трябва да се 
живеят пълноценно. В крайна сметка за това сме 
се подготвяли години наред и това е нашата 
професия! Открих лекарството, което ме 
излекува и от там нататък кадетският ми 
контракт беше песен. Съсредоточих се върху 
трупането на нови знания и опит с мисълта, че 
когато дойде денят да имам моя самостоятелна 
вахта, трябва да съм напълно готов и тогава 
няма да имам време тепърва да се уча. Затова и 
моят съвет към бъдещите кадети е да използват 
пълноценно времето си през първия им рейс, за 
да са изцяло подготвени, когато станат вахтени 
помощници.  Това ще е единсвеният им кон-
тракт, когато цялото време ще е на тяхно 
разположение за обучение и усъвършенстване и 
никога няма дасе повтори. 
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  Освен добрата подготовка, какво дру-
го Ви даде Военноморско училище?  
  Обучението във Военномоско училище е 
школа за живота пред нас, която се е доказала 
във времето и е изградила много силни 
характери и качествени личности. Там се научих 
да нося отговорност, да спазвам ред и 
дисциплина, да уважавам и ценя колегите, 
преподавателите и командирите си, а това са все 
качества, без който няма как да се развиваш и 
прогресираш на море. За петте години обучение, 
срещнах момчета и момичета курсанти от 
цялата страна и заедно създадохме приятелства, 
които са за цял живот. Спечелих приятели, на 
които мога да разчитам по всяко време и за 
всичко.  Но може би едно от най-важните неща, 
които ни даде Морското е винаги и навсякъде да 
носим с чест и отговорност и да защитаваме 
доброто името на българското морячество.  
 
   Като студент във ВВМУ, представях-
те ли си, че някой ден ще бъдете на капитан-
ският мостик на толкова голям кораб?  
  Едва ли съм си мислел за толкова голям 
кораб, но имах ясна визия, че един ден ще 
командвам пасажерски кораб и именно затова 
постъпих в Морско училище. Неотдавна мой 
колега ми припомни как през 1989 г. в първи 
курс раздадох на всички от класното картички 
на пасажерски кораб, който беше на посещение 
във Варна и тогава заявих, че един ден ще бъда 
капитан на такъв кораб. Е, отне ми пет години 
като курсант и още десет години стаж по 
контейнеровозите, докато най-накрая, през 2004 
г. вече с капитанска степен, най-после постъпих 
на пасажерски кораб.  
 
 

   Съжалявате ли, че поради големите 
размери на кораба, не можете да го „доведе-
те“ до пристанище Варна?  
  Питате ме за настоящия ми кораб, Allure 
of the Seas. Като цяло, съжалявам, че никога не 
съм влизал с кораб в българско пристанище и 
освен като курсант, никога повече не съм бил 
под български флаг. Като дете винаги рисувах 
кораби с развят голям български флаг на 
кърмата и разбира се, задължителния жълт ко-
мин с червена лента по средата. Така ми се разви 
кариерата, че запознах дирекно в чужда компа-
ния и така до днес, под флаговете на Кипър, 
Малта и Бахамите, но не и на България, за голя-
мо мое съжаление. Все пак със себе си винаги 
нося българско знаме и не пропускам повод да 
го развея на моя кораб. За последно това се 
случи на 3-ти Март, когато поканих всики 
българи от екипажа и няколкото български паса-
жери да отпразнуваме заедно националния праз-
ник на мостика, където оформихме български 
кът с окаченото знаме и една огромна торта в 
бяло, зелено, червено. 

   
 

Allure of the seas – настоящият кораб на кап. Румен Йовчев и  втория от серията “Oasis” 
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   Мислите ли, че Варна има потенциа-
ла да се превърне в основна круизна черно-
морска дестинация?  
  Варна винаги е била основна круизна 
дестинация в Черно море и ще остане такава, 
когато пасажесрските кораби се завърнат в 
нашия регион. Всяко едно пристанище, което 
има в близост международно летище, развита 
хотелска база, удобен наземен транспорт и въз-
можност за снабдяване на корабите с провизии и 
гориво, притежава потенциал да се превърне в 
най-важното пасажерско пристанище на Черно 
море. Такова пристанище, от където кораби да 
започват и завършват круизите си. В България 
имаме три морски пристанища, които притежа-
ват всички тези характеристики, но за съжале-
ние все още не можем да убедим круизните 
компании да ги изберат като основни, 
начални/крайни дестинации. За това е нужна и 
политическа воля и визия за стратегическо 
развитие на черномоските ни пристанища, но 
тази тема е прекалено обширна и не ми се иска 
да занимавам Вашата аудитория с нея.  До ско-
ро, основните пристанища за региона бяха 
Истанбул и Одеса, но неблагоприятните полити-
чески процеси в Турция и Крим принудиха 
почти всички оператори да зачеркнат Черно 
море от своите календари за години напред. 
Последната силна година за нашите пристанища 
беше 2014-та за да се стигне то днес, когато 
преди дни в Бургас, в един ден откриха и 
закриха круизния сезон с единственото заявено 
посещение за 2017 година.  
   
   По време на вашата работа, Вие се 
срещате с много хора от цял свят. Не Ви ли се 
струва, че на кораба е събран целият свят на 
едно място?  
  Чуството е точно такова. Всяка седмица 
на борда има пасажери и екипаж от повече от 
сто националности. Пасажерските кораби са 
добър пример за това, как всички народи могат 
да живеят в пълна хармония и разбирателство, 
като взаимното уважение и зачитане на раз-
личните култури е основният фактор за успеш-
ното развитие на световната круизната инду-
стрия. 

 

   Ще споделите ли с нас някоя интерес-
на случка или история от вашата практика?  
  Изминаха 23 години от първия ми 
контракт и за това време съм бил свидетел на 
множество събития, кои интересни, кои страшни 
и опасни, кои екзотични и сега не ми е лесно та 
избера на кое да се спра.  
  Но нека ви разкажа за най-опасното си 
преживяване.  Като 3-ти помощник, през 1996 г. 
рано сутринта на 12-ти април, станах пряк 
свидетел как Тамилските тигри нападнаха 
пристанище Коломбо, Шри Ланка с три рибар-
ски моторни лодни. Бяха въоръжени с РПГ-та и 
автомати и започнаха да обстрелват корабите 
един след друг. В този момент бях на мостика да 
подготвям кораба за отплаване и приклекнал на 
крилото с бинокъл в ръце наблюдавах цялата 
атака, като в същото време си мислех какво да 
предприема, ако насочат огъня към нашия 
кораб. Видях гранатите, които се взривяваха в 
корпусите и настроиките на беззащитните 
товарни кораби от отсрещната страна на при-
станището. Стана истинска морска битка между 
малък военен катер и една от лодките. Катерът 
използваше палубното си оръдие, но скоро, под 
обстрела на гранатометите, беше принуден да 
обърне и да се оттегли извън пристанището, 
оставяики всички на волята или по-точно, на 
произвола на Тамилите. В крайна сметка всичко 
завърши благополучно за нас, но не и за 
Тамилите, от чиито лодки останаха само 
отломки и мазни петна по повърхността на 
морето на петдесетина метра от кораба ни. Беше 
се намесил по-голям и по-добре въоръжен 
военен катер, които ги обстреля с мощното си 
оръдие, а в следствие на експлозиите, корабът 
ни на два пъти се разтресе силно и сякаш 
подскочи нагоре. При последвалата инспекция 
на кораба, събрах цяла шепа патрони, 
множество дървени отломки и дори парчета 
плат от риза. Вместо сутринта в седем, 
отплавахме в късния следобед, защото се 
наложи да обследват корпуса на кораба с 
водолази за прикачени експлозиви. Капитанът 
ни беше железен. След отплаването събра целия 
екипаж в салета, без вахтените. Беше отрупал 
една маса с твърд алкохол и много храна и се 
започна едно освобождаване на натрупания 
стрес, до ранни зори на следващия ден... Имаше 
защо!  
  А иначе, най-много се гордея с личното 
си участие по спасяването на 58 мигранти от 
Хаити, които от 22 дена бяха в открито море, без 
провизии и вода. Това стана на 23-ти август 
2012 г., точно когато ураганът Исак набираше 
сила на не голямо разстояние от нас. Тръгнали с 
голяма дървена лодка на платна за Маями, но ги 
срещнахме по средата на Карибско море, южно 
от Каймановите острови, в посока обратна на 
целта им. Като офицер по безопасносттта, 
командвах спасителната лодка, с която се 
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спуснахме на вода и се отправихме към тях. 
След като се убедихме, че са в бедствено състо-
яние и едва ли биха издържали още дълго в 
морето с приближаващия се ураган, взехме 
решение да ги провлачим до кораба и да ги 
вземем с нас. Това не беше никак лесна работа, 
имаше вълнение и рискувахме да повредим 
дървената лодката, когато застане на борд на 
кораба и да нараним хората на нея. Все пак 
операцията мина успешно и не след дълго 
всички 58 човека, сред които осем жени и три 
деца, се качиха на борда и веднага получиха 
медицински грижи, храна, вода и нови дрехи. 
Празната лодка маркирахме с боя, за да е видно 
от растояние, че е проверена и няма хора на нея, 
изтеглихме я на стотина метра от кораба и я 
оставихме на милостта на Исак. Награда за 
отлично свършената спасителна операция бяха 
аплодисментите и ръкоплясканията на нашите 
пасажери, които ни наблюдаваха от балконите и 
горните палуби. След няколко дни капитанът 
получи поздравления и грамота от командващия 
на американската брегова охрана за  успешната 
морска операция и спасяването на 58 човешки 
живота. Дълг на всеки моряк е винаги да оказва 
помощ на море и с нашите действия затвърдих-
ме авторитета на екипажа на Allure of the seas и 
на компанията ни Royal Caribbean International.  

В социалните канали за видеоразпространение 
има подробни материали за това събитие и все 
още изпитвам силна тръпка, когато ги гледам на 
компютъра си.  
 
   Какво ще ни разкажете за вашата 
професия? Кое е най-вълнуващото в нея?  
  За мен всяка минута, прекарана на 
мостика, е вълнуваща. Като Стаф Капитан имам 
изключително много и разнообразни задълже-
ния, свързани с ежедневните рутинни операции 
по управление на кораба, както свързани с 
навигацията и добрата морска практика, така и с 
успешното опериране и поддържане на хотел-
ската част на кораба. Имам и много представи-
телни функции, свързани с множество срещи и 
мероприятия с нашите пасажери, безбройни 
оперативки с останалите старши офицери, но 
каквото и да върша, колкото и да съм зает, 
никога не забравям мостика и все ме влече 
натам. Даже и за най-обикновеното кафе, което 
мога да изпия навсякъде из кораба, аз избирам 
кафето на мостика – там ми е най-сладко, сред 
моите колеги навигатори.  
  Но най-голямата тръпка е когато мане-
врирам кораба при заставане на кея и отплаване 
или когато друг офицер извършва маневрата, а 
аз го наблюдавам и обучавам. Радостното е, че 
имам и колеги, които не само обучавам, но от 
които и аз се уча. На кораба всеки ден е учили-
ще и денят е преминал пълноценно, само ако си 
научил нещо ново. Даже и след седем години на 
Алюр, продължавам да откривам нови неща, 
нови практики и никога не си позволявам да ме 
споходи мисълта, че всичко ми е известно и 
ясно и няма какво повече да ме изненада. 

Снимки от спасяването на 58-те мигранти  
бедстващи в морето 
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   Имали ли сте случай да сравняват 
кораба с „Титаник“ и имат ли те нещо общо?  
 

 
 
  Това сравнение отдавна е направено из 
интернет пространството. Широко разпростра-
нена е снимката на двата кораба заедно и 
разликите се виждат отчетливо. Ако говорим за 
безопасността на кораба, то съвременните паса-
жерски кораби са в пъти по-добре оборудвани и 
по-безопасни в сравнение с тези от зората на 
круизната индустрия. Екипажите подлежат на 
постоянни тренировки и сертифициране и са 
подготвени да реагират адекватно при всякаква 
аварийна ситуация. 
  За мен e по-интересно сравнението 
между първия ми пасажерски кораб, Royal Star и 
настоящият, Allure of the Seas. Royal Star би се 
побрал цели 45 пъти в Allure – впечатляващо! 
 
   Както знаете компанията „Rolls Roys” 
разработват проект за създаване на изцяло 
автономни кораби – без екипаж. Мислите ли, 
че компютърът може да замени човешката 
преценка и опит на море?  
  При последната ми среща с мои колега, 
обсъждахме точно тази тема. Това са тенден-
циите и индикациите за бъдещото развитие на 
моския транспорт, макар в момента да звучат 
доста екзотично. Поне според мен, повсеместно-
то въвеждане в експлоатация на такива кораби 
би отнело десетилетия. Да, съвсем скоро такива 
единични кораби ще са факт, но не смятам, че 
професията ни е застрашена. Дори ако се 
контролират от разстояние, от брега, пак ще са 
нужни квалифицирани морски кадри, които 
дистанционно да ги управляват.  
 
 
   За толкова години стаж, на какво Ви 
научи морето?  
  На вяра в доброто и в хората. На 
увереност в собствените ми умения и квалифи-

кация, но не и на сляпа самоувереност. И на 
това, че животът на море е пълен с възможнос-
ти, приключения и стойностни спомени и пре-
живявания.  
 
   Какво бихте казали, какъв съвет бих-
те дали на Вашите бъдещи колеги и настоя-
щи студенти във ВВМУ? 
  Първо искам да ги поздравя за избора им 
на Висше учебно заведение и професия. Да 
вярват в себе си, в качеството на подготовката, 
която им дава ВВМУ и да знаят, че няма кадър 
на нашето училище, който да е останал без 
възможност за професионална реализация след 
завършването му. Едва ли има друг ВУЗ в 
България, чиито кадри да получават 100% шанс 
за работа по придобитата специалност.  
  И нека помнят, че със своите дейстия 
или бездейстия отговарят пред предните и 
бъдещите поколения морски кадри за опазване 
на доброто име и издигане на реномето на 
българския моряк. 
  Желая им на добър час и много скоро да 
ни застигнат и да задминат нашите постижения.  

 

 

ТЕМА НА БРОЯ 
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За 
любителите 
катерачи в 
кърмовата 

част на кораба 
има изградена 
цяла стена за 

катерене 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19| Т е м а  н а  б р о я  
 

Характеристики на 
кораба: 

Година на построяване: 

2010 

Дължина: 361.80 м. 

Тонаж:  225,282  тона 

Скорост: 22.60 възела 

Капацитет: 6, 296 пътника 

Брой кабини: 2.706 

Екипаж: 2.384 

Флаг: Бахами 

 

„Съблазън на моретата“ 

  „Съблазънта на моретата“ е един от най-големите круизни 

кораби в света. Той е само с 5 сантиметра по-дълъг от своя брат 

близнак - „Оазисът на моретата“ (Oasis of the seas). Макар и да 

имат еднакви технически параметри и специфики и да са правени 

заедно, корабните специалисти казват, че е нормално да се появят 

разлики в размерите заради разлика в температурите на стоманата 

при изработката.    

  Корабът разполага с зала за танци, театър с капацитет 2000 

души, ледена пързалка и 25 различни трапезарии за своите 6296 

пасажери. Осен това има изграден цял парк на борда си, който 

всъщност е умален вариант на Central Park в Ню Йорк.      

   Цената на удоволствието да плаваш на Аllure of the seas 

зависи от кабината. В най-големите апартаменти, които са на 2 

етажа, едноседмичният круиз стига до 30 000 долара. В кабина с 

балкон круизът струва около 2300 долара на човек за седмица. 

Скъпичко, а! Но тези цени се обуславят от факта, че за двете 

години, нужни за построяването му, от Royal Caribbean са 

инвестирали малко повече от 1 милиард и 500 млн. долара .  

   В момента корабът извършва круизни пътувания из 

пристанищата на Европа. За жалост черноморският басейн е извън 

неговият маршрут. Основната причина е мостът на Босфора, за 

който Allure е твърде висок. За да премине оттам, мостът трябва да 

бъде съборен. Варненското пристанище пък е прекалено плитко за 

този гигант, а кеят на Морска гара - прекалено малък. 

 

 

На борда на 
кораба има 

изграден голям 
спа център за 

близо 300 души 



Професия на чест, 
смелост и достойнство 

 

 

рез всички времена и епохи офицерската 

професия е била притегателна за оная част от 

хората, за която националният идеал и кауза, 

мъжка чест, смелост и достойнство не са 

просто празни думи. Една от най – елитните 

професии на всички времена, изискваща солидна 

теоретична, практическа, фи-зическа и психическа 

подготовка. Военноморския офицер e не само високо 

квалифициран, но и изграден лидер, човек притежаващ 

етични и морални качества, заклел се пред народа си, че 

ако се наложи ще даде живота си за родината. Именно 

такива хора носят гордо военноморските офицер-ски 

пагони на раменете си, а за да ги заслужат преминават 

през тежкия път на обучение във ВВМУ „Никола Йонков 

Вапцаров”.   

  Морско училище е най – старото техническо 

училище в страната, а по настояще, флагман на българ-

ското военно и морско образование в България. Училище 

с богати традиции, чийто дипломи са признати в целия 

свят. Училище, което възпитава, учи на мъдрост, 

училище, в което се израства нравствено, емоционално, 

психически, физически, чийто възпитаници се третират 

като злато на пазара на труда в цял свят. Вариантите за 

обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” са два: студент и 

курсант.     

П 
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ВИКТОР КАРОВ ПОЛЕЗНО / Гимназист 



Какво е да си курсант 
във ВВМУ „Никола 
Йонков Вапцаров” ? 
 

урсантите са хора, които се подгот-

вят да бъдат офицери в редиците на 

Българските военно-морски сили. 

Обучението им трае 5 г. и се провеж-

да в условия на военен режим. 

Желаещите да се отдадат на професията 

преминават през изпити свързани с определяне 

нивото на образованост, физическото, здраво-

словното и психическото състояние. Всеки 

курсант след завършването си получава висше 

образование по специалността „Организация и 

управление на военните формирования на 

тактическо ниво“  с образователно-квалифика-

ционна степен „бакалавър“от професионално 

направление „Военно дело“ на професионална 

област „Сигурност и отбрана“, както и висше 

образование по една от трите специализации с 

ОКС „бакалавър” – Корабни машини и меха-

низми, Корабни радиотехнически системи и 

Корабоводене.    

  В началото на обучението си всеки 

курсант преминава през 40 дневен курс по 

Начална военна подготовка, който завършва с 

тържествено полагане на военна клетва пред 

родината. След това подписва договор с 

„Министерство на отбраната”, според който му 

се гарантира напълно безплатно обучение в срок 

от 5 години и служба в редиците на Българските 

военноморски сили в срок от 10 години.  

        По време на обучението си курсантите са 

със специален статут на военнослужещи, което 

им дава право да се възползват от напълно 

безплатно здравеопазване, използване на всички 

военно – почивни бази в страната, месечна 

стипендия, чиято стойност нараства всяка годи-

на и други социални предимства. Всичко това 

дава възможност за самостоятелна издръжка без 

компромис в качеството на образованието. 

Обучението завършва с 

получаване на две дипломи, тържествено 

производство на курсантите в първо офицерско 

звание „лейтенант” и назначаването на младите 

офицери като командири на бойни части на 

корабите от ВМС, началници на служби и други 

отговорни постове в редиците на Българските 

военноморски сили. Това от своя страна гара-

нтира 100% реализация след завършване на 

университета. 

  Обучението на курсантите във ВВМУ 

„Никола Йонков Вапцаров” е комплексен про-

цес, който гарантира изграждането на хора с 

желязна воля, дисциплина, отлична квалифика-

ция и професионализъм присъщ само за възпи-

таниците на това училище, които с гордост 

заявяват: „Чеда сме ние на морето, калени в 

бури ветрове…” 

 

К 

Брой семестри …………………………………………10 

Втора, гражданска диплома за пом. капитан 

Реализация след завършване …………. 100% 

 По традиция това е най – предпочитаната 

специалност от кандидатите в училището.  

Випускникът се подготвя като офицер за ръко-

водство на бойна част на корабите от ВМС и упра-

вление на въоръжението, като след преминаване 

на определен стаж във ВМС и обучение в специа-

лизирани курсове, випускникът може да заема 

длъжностите: командир на кораб, дивизионен спе-

циалист и приравнени на тях. Обучението завърш-

ва с полагането на държавни изпити по корабово-

дене, тактика на ВМС и английски език.  

  Завършилите специалността усвояват вое-

нно-инженерни и други специални знания и уме-

ния по теория на навигацията и автоматизацията 

на корабоводенето, устройството и правилата за 

експлоатация на кораба, морските оръжия, такти-

ката на морския бой и др. Едновременно с во-

енното обучение курсантите преминават и пълен 

курс по необходимите учебни дисциплини на гра-

жданската специалност „Корабоводене“. Това им 

дава възможност след приключване на военната 

служба да започнат работа на длъжност 

„помощник-капитан“ на граждански кораб. 
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КОРАБОВОДЕНЕ за ВМС 
СПЕЦИАЛНОСТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Випускниците на училището по тази 

специалност усвояват военно-инженерни и други 

специални знания и умения в областта на теорията 

и техническата експлоатация на корабните 

двигатели, електрообзавеждането, турбомашините 

и парните котли; свойствата на горивата, маслата и 

водите; технологията на кораборемонта; морските 

оръжия и тактиката на ВМС, устройството и 

методите за водене на борба за живучест на 

кораба, леководолазното дело, конвенционалните 

изисквания за опазване на околната среда и др. 

  Паралелно с военното обучение, 

курсантите изучават необходимите учебни 

дисциплини от гражданска специалност „Корабни 

машини и механизми“. Продължителността на 

обучението е пет години. Военната подготовка е 

по професионално направление „Организация и 

управление на военните формирования на 

тактическо ниво“ и завършва с придобиване на 

образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“. 

  След дипломирането си випускниците 

постъпват на служба като офицери във 

Военноморските сили и заемат длъжности на 

воени кораби и брегови поделения на ВМС. 

  По гражданската специалност „Кораб-

ни машини и механизми“ випускниците 

придобиват образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“, която им дава възможност 

след приключване на военната служба да 

започнат работа като механици на граждански 

кораби или в промишлеността. 

 

 

 

  Випускникът се подготвя като офицер за 

ръководство и управление на бойната и 

всекидневна експлоатация на свързочните и 

радиотехническите средства (РТС) във ВМС, а 

също и за изпълнение на задълженията на вахтен 

офицер.Випускникът може да заема начални 

длъжности на военни кораби и в брегови 

поделения на ВМС. След преминаване на 

определен стаж във ВМС и обучение в 

специализирани курсове випускникът може да 

заема длъжности дивизионен специалист и 

приравнени на тях.  

  Като кадрови офицери от ВМС могат да 

повишават квалификацията си в училището и в 

чуждестранни военни академии и колежи 

целево и ли за заемане на по-висока длъжност.

 Завършилите специалността усвояват 

военно-инженерни и други специални знания и 

умения в областта на теорията и техническата 

експлоатация на радиолокационните, радио-

навигационните и хидроакустични системи, 

разпространението на радиовълните, микро-

вълновите и антенните устройства, схемотех-

никата и микропроцесорната техника, кораб-

ните комуникационни системи, кабелната и 

мултиплексна техника, компютърните комуни-

кации и др.  

  Едновременно с военното обучение кур-

сантите преминават и пълен курс по необходи-

мите учебни дисциплини за получаване на 

гражданска специалност „Корабна радио-

електроника“. 
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СПЕЦИАЛНОСТ 
КОРАБНИ МАШИНИ И 
МЕХАНИЗМИ ЗА ВМС 

СПЕЦИАЛНОСТ 
ВОЕННОМОРСКИ КОМУНИКАЦИОННИ 

И РАДИОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ 

 
Брой семестри …………………………………………10 

Втора, гражданска диплома за механик 

Реализация след завършване …………. 100% 

Брой семестри …………………………………………10 

Втора, гражданска диплома  

Реализация след завършване …………. 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Какво да сложим в куфара преди първия стаж? 
 

акво да сложим в куфара, когато 

приготвяме багажа си преди да се 

впуснем в това приключение, нарече-

но „Стаж“? Всеки си задава този въп-

рос, когато настъпи време за стягане 

на куфарите, и отправяне към кораба. 

Възникват куп въпроси като: „Дали да взема 

тази вещ, или да я оставя?“, „Ще ми трябва ли, 

или е излишен багаж, който ще мъкна напред-

назад?“, „А от какво ще се нуждая там?“, „Какво 

забравям да взема?“. С идеята и желанието да ви 

помогнем да избегнете тази главоблъсканица, 

решихме да ви дадем няколко съвета, с които да 

успеете да подготвите багажа си възможно най-

добре, за да сте готови за предстоящите няколко 

месеца престой на кораба.  

  Нека започнем с най-необходимото, ко-

ето задължително трябва да присъства в куфара 

ви. Едва ли ще е изненада за когото и да било, 

но все пак ще ги споменем. Това са вещи за 

лична хигиена като шампоан, душ гел, сапун и 

др. Естествено, когато кораба акустира на някое 

пристанище, ще имате възможност да си наба-

вите още от тези неща, но за всеки случай се 

запасете поне за два месеца. За момчетата е 

препоръчително да си вземат и машинка за 

постригване.  

  Следват дрехите. Какво да облечете? 

Добре е за работа да си вземете по-износени 

дрехи, тъй като бързо ще се съсипят. Най-често 

срещани са летните стажове, затова честа гре-

шка е да се взимат само летни дрехи. Не забра-

вяйте да пъхнете в куфара и някоя по-топла 

дреха като половер или дебела блуза за по-хлад-

ни дни. Около 6-10 тениски и 2-3 чифта анцузи 

ще са ви достатъчни.  

  Здравето е най-ценното, което притежа-

ваме. Именно затова не пропускайте да си 

вземете някои медикаменти. Хапчетата против 

гадене са почти задължителни. Болкообезбо-

ляващи и нещо противогрипно също са препо-

ръчителни. Но помнете, каквото и да вземете, 

дори и прост Аспирин, ВИНАГИ носете рецепта 

със себе си! Това е задължително за всякакви 

лекарства, които смятата да вземете с вас.   

  И не на последно място. Въпреки че на 

кораба ще работите, все ще ви остане време за 

отдих. Добре е да си носите книга, списание, 

карти... неща, с които да „убиете“ времето и да 

разпуснете след тежък ден. Някой филм и хуба-

ва музика също ще ви свършат добра работа.  

  Това са най-важните и основни неща, 

които трябва да вземете с вас. Естествено, не 

забравяйте доброто настроение. Попътен вятър! 

 

К 

ИРИНА ВЪЛЧЕВА ПОЛЕЗНО / Студент 
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Какво да очакваме от първият си кадетски стаж? 
 

 ма няколко неща, за които човек не 

се замисля, до няколко дни преди да 

замине на първото си плаване.  

  

 

  Първо се сещаш за нещата, които трябва 

да си набавиш, и си задаваш въпроса: „От какво 

имам нужда, без да го знам и от какво само си 

мисля, че се нуждая?“ . Това се случва между 

месец и седмица преди заминаване. Тогава 

започваш да следиш вещите, които ползваш 

ежедневно и тези, които ти трябват веднъж 

седмично, но не можеш без тях. Междувременно 

разпитваш познати с опит за нещата, за които не 

знаеш, че ще ти трябват. Тениски, фенерче, 

сладки ... Пълниш куфара с нужни и ненужни 

вещи.  

  След това се сещаш, че ще бъдеш на 

места, където едва ли би могъл да си позволиш 

да отидеш. Дали ще е Иличовск или Нагоя, Ню 

Йорк, Сидни или Рио, няма реално значение. 

Просто ще видиш град, който няма нищо общо с 

всичко, което си виждал досега. Ще се срещнеш 

с култура, която е много различна от европей-

ската, балканската.   

  Няколко дни или часа преди заминава-

нето се сещаш за нещата, които наистина ще ти 

липсват: да се прибереш в квартирата, да си 

размениш редовните шеги със съквартирантите 

и да се оплачеш колко е труден материала по 

метеорология, турбини, електрозадвижван или 

иконометрия и колко малко време имаш, за да го 

научиш. Сещаш се и за прибирането вкъщи, 

обсъждаш с родителите си изминалата седмица, 

хапваш току -  що приготвена, хубава храна, за 

първи път от предното си прибиране. Лещата е 

малко загоряла и не ти е любимото ястие по-

принцип, но е вкъщи. Тогава осъзнаваш с какво 

си се захванал наистина. Лишаваш се от почти 

всичко, което обичаш, за да можеш да живееш 

по-добър живот, за да могат любимите ти хора 

да живеят една идея по-добре.   

  Вече е 02:40 през нощта, трябва да тръг-

ваш към самолета. Сбогуваш се със семейството 

си. Тъжно ти е, но благодарение на адреналина 

се усмихваш. А вътрешно ти се плаче. Водиш се 

по табелите и следващият ти контакт с външния 

свят е след 30 часа полети и престои. Там те 

чака агентът – невзрачен, човекчец с табелка, на 

която е написано името на кораба, към който си 

се насочил. Вече половин час чакате за багаж и 

минавате различни проверки. Агентът върви 

уверено напред през сложните процедури и в 

един момент започваш да се чудиш дали той 

знае какво прави, или върви в произволна по-

сока. В един момент неочаквано, сте до колата 

му. След нови два часа път си пред кораба. 

УАУ!!!  

  Няма нищо общо със снимките в интер-

нет. Там е малък, побира се на 19 инчовия екран 

И 
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на лаптопа ти. Когато застанеш до него... Бордът 

се издига 15-ина метра над кея. Водата е 5-10 м. 

под нивото на краката ти. Едва сега разбираш 

какъв е мащаба на „лодката“, в която ще живееш 

в продължение на 3-4 месеца. Посреща те 

рулевият. След като разменят няколко думи с 

агента на, непознат за теб език, разбираш, че 

това е английски. Но не какъв да е английски, а 

корабен. Качваш се в надстройката и те посреща 

старши помощникът. Набързо ти показва 

кабината ти и салета и за отрицателно време 

изчезва. Оставяш си багажа и отиваш в салета, 

за да се запознаеш с колегите си. Няколко от тях 

са на възраст под 30 години, а двама са 

прилично над 40. Разбираш, че това са капитана 

и главния механик. Всички те приемат ведро и 

те разпитват за всичко, което се е случило в 

България и по света. След изборите в САЩ и 

финала на Европейското те питат дали носиш 

последните епизоди на “Game of thrones”, „Под 

прикритие“, клипа на новия хит – „Издислав“ и 

най-важното – ракия. Ако се запасиш с поне 3 от 

изброените, първата седмица ще гледат на теб с 

по-добро око.  

... 

  Вече мина седмица, откакто си на борда. 

Време е за дрилове. В рамките на втората поло-

вина на работния ден, през 20-ина минути се 

изреждат “Fire Drill”, “Oil Spill Drill”, “Flood 

Drill” и “Abandon Ship Drill”. По време на 

първия, старши помощника ти прави забележка, 

че не носиш фенер, както трябва да е по 

протокол, но докато приключи всичко, вече си 

забравил. След това капитанът събира целия 

екипаж и обявява графика на кораба за предсто-

ящия месец. По-късно довършваш работата си 

от сутринта и идва края на работния ден.  

  След душа, в кабината и си мислиш, 

какво ли би направил сега, ако беше вкъщи... 

Става ти тъжно. Липсват ти обажданията от 

онзи приятел, с когото рядко се виждаш, но с 

когото винаги ти е приятно да изпиеш по бира, 

липсва ти ядът, че онова момиче, с което си 

пишеш, не иска да излезете, липсва ти живота.  

... 

  Вече си на кораба от два месеца. 

Капитанът и вторият механик вече се смениха. 

Новите са по-весели, по-енергични, но липсва 

искрата в очите им, когато се заговори за нещо в 

България, вкъщи. Вече и ти имаш повече стаж 

на кораба, офицерите те познават добре и знаят 

възможностите ти. Днес за първи път вторият 

механик наистина не е доволен от работата ти. 

Просто не ти е ден. А и инсинератора не ти е 

толкова познат като обурудване. Той ти се кара, 

знаеш какво ще ти каже, съгласен си с него, и 

въпреки това ти идва да го спреш. Но търпиш. 

Знаеш къде си сгрешил, но вторият механик, 

като старши офицер, е длъжен да направи 

всичко възможно, за да не се стига до грешки с 

оборудването.  

  След края на поредния работен ден, в 

който си изкарал повече от пет часа в маши-

нното на 40 градуса, а на всичкото отгоре са те 

овикали, се качваш в кабината си. Време е за 

вечеря и почивка. Тогава обаче, разбираш, че 

третият помощник има рожден ден. В хладил-

ника има един стек бира, а на масите в салета 

има по една бутилка водка и уиски. След вече-

рята, изпивате по две чаши уиски за здравето на 

колегата си и ти се доспива. Лягаш си. Поже-

лаваш си на идния си рожден ден да можеш да 

поканиш приятелите си за по питие, да ти 

подхвърлят някоя от онези шеги, които вече 

знаете наизуст, но все още са ви смешни. Вече 

домът наистина ти липсва.  

... 

  Полунощ. На следващия ден слизаш от 

кораба и тръгваш за вкъщи. Въртиш се от осем 

часа, но не можеш да заспиш. Още само няколко 

часа. Адреналинът е толквова повишен, че не 

можеш да си намериш място, а в същото време 

си изморен... И вече е сутрин. За първи път 

отиваш на закуска с усмивка. Всички бързат за 

нещо, но ти си спокоен, знаеш, че няма какво да 

се обърка – корабът е на кея, смяната ти е дошъл 

снощи, а след няколко часа ще дойде и агентът, 

за да те заведе на летището. И той се появява. 

Куфарите чакат строени до вратата, сбогуваш се 

с екипажа и тръгваш. За последно минаваш по 

пътя към асансьора, слизаш до главна палуба и 

вече си на рампата. Край. Слезе от кораба. 

Готвачът ти маха, докато чака кранът да качи 

провизиите. И ти му махаш и се качваш в колата 

на агента. И отново онези безкрайни полети. Но 

сега е друго. Сега знаеш, че се прибираш и си 

пълен с енергия. Особено когато кацнеш на 

последната дестинация. Вече имаш сили за 

всичко, въпреки че гърбът те наболява от 

неудобните седалки в самолетите и чакалните. 

Взимаш багажа и отиваш в зоната за присти-

гащи. Само заради този момент си струва вси-

чкото време, прекарано на другия край на света.  
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Японска чест 
 

  През тази година, на 17 март, се навър-

шиха 50 години от вдигането на флага на 14 030-

тонният рудовоз „Руен”.   

  Първият капитан на „Руен” е Никола 

Сотиров Мавродиев, роден на 18 ноември 1933 

г. в Бургас. През 1955 г. завършва НВМУ „Н. Й. 

Вапцаров” - Варна, и през следващата година за-

почва работа в Параходство „Български морски 

флот” като ІV помощник-капитан. Правоспо-

собност капитан далечно плаване придобива 

през 1965 г. Първият главен механик на „Руен” 

Евстати Христов Василев. Той е сред известните 

механици в Параходство „Български морски 

флот” през втората половина на ХХ век. Приел е 

три нови кораба като главен механик: 

„Руен”,  „Балкан” - през 1975 г. във Варна, и 

„Рила” - през 1977 г. във Варна. Роден е на 28 

декември 1923 г. във Варна. Завършва техни-

ческия отдел на Военноморското училище във 

Варна през 1945 г. В БМФ започва като ІV 

механик през 1964 г. Правоспособност механик 

І степен придобива през м. септември 1968 г .

 Втори механик по време на първото пла-

ване на „Руен” е бъдещият генерален директор 

на „Корабоимпекс” инж. Николай Парашкевов. 

Той си спомня, че още при първото пристанище 

- Порт Фримантъл, Австралия, рулевата машина 

не реагира адекватно на подадените команди и 

затруднява маневрирането. Последвалият оглед, 

направен включително и от намиращия се на 

борда гарантиен механик от японската корабо-

строителница, не показва никакви отклонения от 

нормалното състояние на механизмите.  

  При маневрирането обаче във второто 

пристанище - Сингапур, корабът се оказва в 

тежка ситуация и без малко не се сблъсква с 

огромен танкер, плаващ под баласт. Този път 

прегледът на рулевата машина е възможно най-

обстоен. Николай Парашкевов открива причи-

ната за неадекватното отработване на подаде-

ните команди: трудно зацепват две зъбни колела 

с правоъгълен профил на зъбите.  

  Главният механик веднага разпорежда 

зъбите да бъдат скосени под определен ъгъл (на 

борда има достатъчно металообработващи ма-

шини) и последвалата проверка потвърждава 

правилността на „диагностиката”. Машината 

реагира адекватно на всеки ход. Докато българ-

ските механици се радват на решения със свои 

сили проблем, японският гарантиен механик 

изчезва от погледа им. Веднага отиват до каби-

ната му, която се оказва заключена. Но нашите 

моряци имат ключ-майка и веднага отварят 

вратата. И какво да видят: облечен в ритуално 

кимоно, японецът се приготвя да се самоубие 

чрез сепуко... Само своевременната реакция на 

българите предотвратяват най-лошото.  

  Цялата история има щастлив финал. 

Концернът Hitachi изпраща на шеф-механика 

като подарък в знак на благодарност най-новия 

си модел транзистор, а на втория механик, който 

е открил конструктивния недостатък в рулевата 

машина - най-новия си модел магнетофон. 

Скъпи и луксозни за времето си подаръци! При 

следващите рудовози от серията проблеми с 

рулевата машина няма. А „Руен” плава под 

български флаг цели 42 години! 

 

ИЗТОЧНИК: Morskivestnik.com ЛЮБОПИТНО  
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NATORI – корабът с нос на самолет 
Как формата влия върху челното съпротивление и разхода на 

гориво 

 

  По последни данни 91,7% от световния 

пренос на товари и стоки се извършва по море, 

което води до въвеждане на по-строги правила 

за опазване на околната среда и намаляване на 

вредните емисии изхвърляни в атмосферата. 

Доказателство за това е проучване, което сочи, 

че всеки кораб има потенциала да изхвърли 

около 150 000 тона CO2 за една година. Големи 

компании като Maersk са обърнали внимание на 

този проблем и са заложили в програмите си за 

развитие до 5 години да намалят вредните 

емисии, изхвърляни от техните танкери и 

контейнеровози с 20% .   

  Конструкторите от край време полагат 

усилия в тази насока, а това може да се случи 

чрез намаляване на разходите за гориво. Друга 

основна цел е да увеличат ефективността на 

корабите като цяло, което означава да се 

превозват повече товари, за по-малко време, с 

по-малко разходи. Историята помни всевъз-

можни проекти и идеи, някои от които гениални, 

а други просто нелепи. Не така обаче стоят 

нещата с „Експерименталният кораб“ на япон-

ската корабостроителница в Куокою (Kyokuyo 

Shipyard). За да намалят разходите за гориво те 

залагат на нестандартно решение – да изместят 

надстройката на кораба от кърмовата към 

носовата му част и да я оформят аеродинамично, 

за да има съдът по-малко челно съпротивление. 

Когато става въпрос за челно съпротивление във 

въздушна среда, какъв по-добър пример може да 

имаме от самолета. За това японските инженери 

решават да оформят носът на плавателния съд, 

като нос на самолет, което придава на кораба 

изключително нестандартен вид.   

  Но резултатите не закъсняват! Според 

строителя Kyokuyo Shipyard, патентованата от 

тях конструкция на "полусферично оформения 

нос на кораба (SSS-b)" намалява вятърното 

налягане с 30% в сравнение с корабите с 

конвенционална форма на корпуса. Тестовете 

направени с помощта на аеродинамичен тунел 

показват максимално намаляване на вятърната 

устойчивост с до 50%, спестявайки до 5% от 

разхода на гориво при средни морски условия. 

Но тестовете не спират до там. Направени са 

сравнения  на дизайна на Natori с  

ТЕХНИКА СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ 
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конвенционален контейнеровоз със същия 

капацитет и с надстройки разположени, както на 

носа, така и на кърмата и при различни условия 

и височина на товара. За разлика от дугите 

кораби, площта на атмосферното налягане при 

контейнеровоз варира в зависимост от товара, 

тъй като височината на контейнерите винаги е 

различна и този ефект трябва да се вземе на 

предвид. Всеки път резултатите показват, че 

Natori постига по-големи икономии на енергия, 

включително 5% намаление на разхода на 

гориво при всички изброени по-горе условия. 

Също така плавателният съд е с 9.5% по-

ефективен като цяло в резултат на подобрена 

подводна корпусна форма, високоефективни 

витла и антифулираща боя с ултра ниско триене 

заедно с уникалната конструкция на носа.   

  Използването на "полусферично оформе-

ния нос“ има и редица други предимства в 

сравнение с конвенционалния дизайн на 

надстройката. С мостик, разположен пред 

всички товари, няма ограничения за видимостта, 

което означава, че се постига увеличаване на 

капацитета на контейнеровоза, като това става 

възможно чрез товарене на допълнителен етаж 

от контейнери до максимум три нива на 

палубата - тъй като няма правила, засягащи 

видимостта зад гърба на надстройката.  

 Сферично оформената нос също 

осигурява допълнителна защита на всички 

контейнери, натоварени на палубата в тежко, 

буйно море, тъй като морската вода е естествено 

отклонена настрани от тях.  

  Комфортът на екипажа също се 

подобрява, тъй като всички помещения са 

отделени от машинното отделение, което 

намалява шума и вибрациите. Въпреки че е 

отделен, достъпът до машинното се постига чрез 

затворен проход под горната палуба. Пътят е 

оборудван с хидравлични водонепроницаеми 

плъзгащи се врати и не се влияе от лошо време 

или буйно море. Системата ECDIS, заедно с 

камерите за наблюдение на товара и времето, е 

инсталирана и е свързана със собствената 

бордова компютърна мрежа на Natori, която 

позволява на екипажа да разглежда както 

навигационни, така и товарни операции от 

мостика без да се налага човешка проверка. По 

време на товарните операции регулирането на 

тежестта може да се осъществи лесно благо-

дарение на баластната система, доставена от 

базираната в Япония Amco Engineering Corp. 

Тази система може да се управлява чрез Wi-Fi  

от  таблет, в която и да е част на кораба.  

  Както и при повечето нови плавателни 

съдове, са инсталирани редица екологични 

характеристики, които имат за цел да намалят 

въздействието на Natori върху околната среда. 

Те включват подобрена подводна корпусна 

форма с изключително ниско триене, антифуле-

ризираща боя за гориво, система за тръбопро-

води за гориво, предназначена да предотврати 

разливането на нефт по време на бункерни 

операции, и покрития, съответстващи на IMO 

PSPC (Performance Standard for Protective 

Coatings) в баластните резервоари.   

  Корабът вече е постигнал две награди. 

От Японската асоциация за логистика и 

транспорт, за разработването на технологии, 

които намаляват въздействието върху околната 

среда на логистичните операции. Организато-

рите обръщат внимание и на иновативните 

мерки за запазване на енергията на Natori, 

включително "полусферично оформения нос“  и 

специалното витло, както и приноса на кораба 

към усилията за  на прехвърляне на товари „От 

пътя към морето“ в Япония. 
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ТЕХНИКА Цената на знанието 

  Двигателят на един кораб се повре-дил. 

Собствениците викали какви ли не специалисти, 

но никой не можел да поправи повредата. 

Накрая дошъл един майстор, който се 

занимавал с това от малко момче. Той носел със 

себе си голяма чанта с инструменти и започнал 

работа веднага щом пристигнал. Проверил 

двигателя много внимателно, без да изпусне и 

най-малкия детайл.  

  Двама от собствениците на кораба били 

по това време там и се обнадеждили, че най-

после са намерили човек, който знае какво 

върши. След като прегледал всичко, майсторът 

бръкнал в чантата си и извадил малък чук. 

После чукнал на едно място съвсем лекичко. И 

оставил чука. Двигателят работел!  

  След една седмица собствениците 

получили сметка за десет хиляди долара. 

— Какво? — възмутили се те. — Та той едва 

пипна машината! 

Затова изпратили на майстора писмо с искане да 

уточни каква точно работа е свършил за тази 

сума.  

  Човекът им върнал нова сметка и тя 

изглеждала така:  

Използване на чука: 2 долара  

Знание къде да чукнеш: 9998 долара 

 
Първите автономни 

кораби ще се появят до 
2020 година 

  Автономно управляващите се автомо-
билите са често в новините, но малко се говори 
за автономния морски транспорт. Норвежката 
компания Yara заедно с компанията разра-
ботваща технологии в корабоплаването, 
Kongsberg изграждат първия изцяло електри-
чески, автономен кораб за превоз на контейнери 
в света, който ще заплава в открито море в края 
на 2018 г. Високотехнологичният контейнеро-
воз, наречен Yara Birkeland, ще пренася хими-
кали и торове от завода на Yara до близките 
градове Бревик и Ларвик. Първоначално кораба 
ще плава с екипаж, преди да премине на ди-
станционно управление през 2019 г. и напълно 
автономно през 2020 г. Ползата от новата тех-
нология ще е значителното намаляване на 
емисиите на NOx и CO2, след като компанията 
ще замени извършваните 40.000 пътувания с 
камион годишно за транспортиране на  продук-
цията си с нов морски маршрут изминаван от 
изцяло електрически кораб. 
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15лв. 

ВЗЕМИ 
СВОЯТА 
ТЕНИСКА! 

Размери:  S,M,L,X,XL Цвят: Бял 
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Здравейте, моряци!  
  Нашите тениски са идеален начин да 
покажеш своята принадлежност, както на приятели, 
така и когато се качиш да плаваш или просто да 
направиш подарък на любим човек.  С първите си 
четири модела ви предлагаме четири различни 
щампи за всякакви предпочитания. Тениските са 
памучни и ги има във всякакви размери. Можете да 
поръчате, като ни пишете на нашият имейл: 
spkontrafors@abv.bg или на страницата ни във 
Facebook.  
 

mailto:spkontrafors@abv.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  
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Кораби 
направени от 
стоманобетон 
 

 

 

а, кораби направени от бетон! Звучи стра-

нно и даже налудничаво, но такъв проект е 

съществувал.   

 

  През цялата история на човечеството основни 

материали за построяване на кораб са били желязо и 

дърво. В началото корабите са били изцяло дървени. 

След това желязото също навлиза в корабостроенето и 

се създават първите т.нар. композитни кораби – 

кораби с метална (желязна) конструкция и дървена 

обшивка. Много по–леки, здрави  и по – бързи от 

предшествениците си. Най – известен представител на 

това време е клиперът „Cutty Sark” – най – бързия 

ветроход създаван някога. Впоследствие дървото 

отпада и корабите стават изцяло метални, такива 

каквито ги познаваме днес.   

  Проектът, за който ще ви разкажа, е роден в 

годините на композитните кораби. Години, в които 

поради голямата конкуренция между ветроходи и 

параходи, корабните конструктори са експерименти-

рали със всякакви форми и материали. Години на 

гениални решения и невиждани безсмислици. 

  Всичко започва през 1848 година, когато френ-

ския изобретател Жозеф Моние патентова идеята си 

за кораб направен от стомана и бетон. Предимствата 

на тази идея са, че корабите се строят много по-бързо, 

изключително здрави и са много по – евтини спрямо 

строените тогава ветроходи и параходи. Не липсват и 

минуси. Корабите построени по технологията на 

Моние са много по – тежки, поради което изразходват 

повече въглища, по – трудно управляеми са и събират  

по – малко товар в сравнение с останалите видове 

кораби, което за онова време ги прави нерентабилни. 

  Идеята обаче не е изхвърлена на боклука и 

само след 8 години на световното изложение в Париж 

е показана увеселителна лодка от стоманобетон 

направена от друг французин - Джозеф-Луис Ламбот. 

Автор: СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ 
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  Идеята явно допада на европейците, а в 

последствие и на американците, защото скоро 

след световното изложение започват да се 

строят платноходи и лодки на гребла, направени 

от стоманобетон. Не след дълго, в началото на 

60-те години на 19 век, европейците започват да 

строят и шлепове, които се използват в речния 

транспорт на Европа. Но развитието на новия 

тип кораби не спира до там. През 1896г. 

италианският инженер Карло Габелини започва 

изграждането на малки кораби, а в периода 1908 

– 1914г. в западните държави се строят и по – 

големи баржи също направени от стоманобетон. 

  Но истинска революция в тогавашното 

корабостроене прави Николай Фегнер, който 

през 1917 година създава своя  „Namsenfjord“, 

първият самоходен кораб направен от бетон и 

стомана, предназначен за презокеански пътува-

ния. Корабът е дълъг 84 фута (26 метра) и е с 

тегло от 400 тона. Успеха на този проект дава 

началото на други такива, като най – голям 

интерес се проявява от САЩ. Те канят Николай 

Фегнер да оглави комисия, която има за цел да 

проучи въпроса, дали има условия за построява-

нето на стоманобетонни кораби на територията 

на САЩ.  

  Появата на „Namsenfjord“ именно в 1917 

година има своето логично обяснение. Първата 

световна война е в разгара си и Европа изпитва 

остър дефицит на материали, което води до 

усилено търсене на заместители на стоманата 

например. Този тип кораби идеално решават 

този проблем. За построяването им е нужно в 

пъти по – малко стомана, от колкото другите 

кораби, а нужния бетон е евтина суровина, която 

може лесно да се набави. Именно поради тази 

причина президента на САЩ  Удроу Уилсън 

одобрява програма за построяването на 24 сто-

манобетонни кораба за нуждите на държавата по 

време на война, която стартира на 12 април 1918 

г. Края на войната заварва първите 12 кораба все 

още в корабостроителниците и те никога не 

взимат участие във войната. Въпреки това кора-

бите са построени и продадени на частници, 

които ги използват за пренос на леки товари, 

насипни товари и скрап.  

ПРОЕКТ  

Създадният през 1917г. от Николай Фенгер – кораб  „Namsenfjord“, на първото си плаване 
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 лед края на войната идеята за стома-

нобетонни кораби започва да губи 

популярност и доказателство за това е 

проекта на У.Комин, бизнесмен от 

Калифорния. Той основава в Сан Франциско 

Корабостроително Дружество, което има за цел да 

построи 6125-тонен параход със стоманобетонна 

конструкция. Параходът е пуснат на вода на 18 март 

1918 година с името SS Faith („Вяра“) и струва на 

собствениците си $ 750 000. В началото кораба 

превозва насипни товари, но не след дълго става 

ясно, че корабът е нерентабилен за фирмата, поради 

по – големите разходи за въглища, които има. За да 

решат този проблем корабособствениците го про-

дават през 1921, едва на 3-та година от експлоа-

тацията му, в Куба, където бива бракуван и изпол-

зван за вълнолом. В резултат на този горчив опит 

идеята за стоманобетонни кораби е забравена за 

цели 20 години. 

 

избухването на Втората световна во-

йна, отново се получава дефицит на 

ресурси, нужни за индустрията. Сто-

маната не достига и не могат да се 

възстановят, с нужните темпове, загубените ко-

раби потопени от немските подводници. Тогава, 

през 1942г., морската комисия на САЩ черпи 

опит от Първата световна война и подписва 

договор с McCloskey и Company of Philadelphia, 

Pennsylvania за изграждане на нови 24 стомано-

бетонни кораба, в които да се внедрят всички 

съвременни технологии на строителство.  

  Задачата е изпълнена и още през юли 

1943г., 6000 работници започват изграждането 

на корабите, като капацитета на корабостроител-

ниците е бил един кораб за по – малко от месец. 

Една година по – късно тези кораби взимат 

участие и в десанта в Нормандия, където два от 

тях са потопени. Трябва да отбележим, че и 

Германия прави свои постъпления за създаване 

на флот от стоманбетонни кораби. Това става 

през 1942г. в окупирана Гърция, където герман-

ците построяват 24 товарни кораба за пренос на 

товари до гръцките острови. След войната кора-

бите са изоставени от немската армия и доста от 

тях се превръщат в кейове. 

 

Документална снимка от пускането 

на вода на SS Faith („Вяра“) 

раят на Втората световна война слага 

край и на този тип кораби. Няма как 

да не си зададем въпроса „Имаха ли 

бъдеще?“. 

   Отговорът е не! В сравнение с другите, 

метални кораби, стоманобетонните са много  

по – тежки, което от своя страна води до по – 

големи разходи за гориво. По-трудно манев-

рени са, а заради голямата дебелина на бордо-

вете, събират и по – малко товар. Всички тези 

недостатъци отвеждат този тип кораби в исто-

рията. 

  Днес също се строят стоманобетонни 

….., но лодки само от любители, защото 

строителните методи не изискват специални 

инструменти и умения, а материалите необхо-

дими за изграждането на лодката са евтини и 

достъпни. 

К 
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Дилемата  
на полковник  
Сандлерс 
или как параходът  
почти погубил Бомбай… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИГОВЕ ОТ… 

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ 

Корабни катастрофи 

Старецът пипнал „тухлата“ и си изгорил ръ-

ката. Това било разтопено кюлче злато с 

тегло 22кг. – едно от 155-те, които били 

разхвърлени от експлозията при избухването 

на английския параход „Форт Стайкин“. 

Когато разбрал по-късно каква е работата, 

честният обущар предал кюлчето на приста-

нищните власти.  

  - Какво ще говорим за кюлчето! – ще 

ви кажат индийците.  

  - Тритонна котва на избухналия 

параход се стоварила върху кораб, който се 

намирал на километър от мястото на експло-

зията. 

Ето от какво били предшествани тези съби-

тия. 

На 24 февруари 1944г.   
параходът „Форт Стайкин“ с военен товар на 

борда напуснал английското пристанище 

Биркен-хейд, излязъл в Атлантика, благопо-

лучно избегнал срещите с немските подвод-

ници, заобиколил Африка и на 30 март 

пристигнал в пристанището Карачи. Тук от 

парахода разтоварили няколко самолета, 

транс-портирани на палубата в разглобен 

вид, и още някакво въоръжение и боепри-

паси.  

  След няколко дни в утробата на 

„Форт Стайкин“ били натоврени 8700 бали  

   

 

  И до днес, когато става дума за някакви 

събития от миналото, жителите на Бомбай 

употребяват изразите „ когато избухна пара-ходът“, 

„преди експлозията“ и „след еспло-зията“. Това е 

спомен за печалните събития от априлските дни на 

военната четиридесет и четвърта година, когато 

чудовищна разру-шава част от града. И сега още по 

улиците и в пристанището в източната част на 

Бомбай могат да се видят следи от разрушени-

ята.Старите жители разказват, че в този зло-получен 

ден извън града, от другата страна на полуострова, 

където са Малабарските хълмове, седялна пода в 

колибата си стар обущар, индиец… Изведнъж 

покривът на колибата се разтърсил и до краката на 

стареца в земята се забила, както му се сторило, една 

тухла. В следващия миг откъм изток се дочуло силно 

бучене. Старецът пипнал „тухлата“ и си изгорил 

ръката. 
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пенджабски памук, каучук, сяра и други товари, 

включително 155 кюлчета злато – по 22кг. 

всяко, на сума 5 милиона долара. След това 

корабът вдигнал котва и взел курс към Бомбай, 

където в  

   

11ч. и 30мин. на 12 април   
застанал на вързала до пирс №1 в приливния 

док-басейн „Виктория док“. Капитанът на пара-

хода взел чантата си и тръгнал за управлението 

на пристнището, където представил секретните 

документи. От тях се виждало, че е необходимо 

колкото се може по-бързо да се разтовари 

корабът – на борда му освен посочения товар се 

намирал 1395т. силни взривни вещества и 300т. 

тринитротолуол.  

  Въпреки срочността и важността на до-

кументите, представени от капитана на „Форт 

Стайкин“, разтоварването на експлозивите за- 

почнало едва след един ден – на 14 април. Рано 

сутринта докерите започнали да разтоварват 

тринитротолуола и боеприпасите от твиндеците 

на трюм №2 и балите памук от дъното на същия 

трюм, наредени под екслпзивите.  

  Монотонният грохот от парните винчове 

по палубата се разнасял до обяд, докато в при-

станището не настъпила обедната почивка. 

Работата спряла. В трюмовете на парахода оста-

вало още много смъртоносен товар – и трини-

тротолуол, и 1370т. боеприпаси, наредени в 

трюмове №2 и 4.  

  Работата се възобновила в 13:30. Скоро 

един от индийските докери забелязал дим в 

трюм №2, издигащ се между два стифа бали. 

Той съобщил за това на бригадира си, който се 

втурнал към мистика с вик „пожар“. Екипажът 

на кораба започнал да размотава пожарните мар-

кучи по палубата. Вахтеният помощник-капитан 

изтичал на кея да се обади по телефона.  

  Диспечерът от противопожарната охрана 

на пристанището бил известен за пожара в 14ч. 

и 16мин. Той изпратил към „Форт Стайкин“ са-

мо две коли, които спрели на първия пирс слд 7 

минути. Тук пристигнал и полковник Сандлерс, 

англичанин, начлник на противопожарната на 

Бомбайското пристанище. Капитанът на парахо-

да съобщил на полковника, че беглия оглед на 

горните стифове не дава повод да се предполага, 

че огънят в трюм №2 е диверсия. Той смятал, че 

се е самовъзпламенил един от стифовете с па-

мук. 

  Пристанищните пожарникари взели ра-

ботата в свои ръце. Те насочили в люка на отво-

рения трюм две мощни стрии вода, без да попи-

тат докерите в кое място на трюма са горящите 

стифове памук. Ето защо водата, изглежда, не 

достигала до целта, въпреки че трюмът посте-

пенно се пълнел с вода. Горящите бали изплава-

ли от дъното на трюма под твиндека, върху 

който били наредени боеприпасите и THT… 

  Изминал повече от половин час, а пожа-

рът още не бил потушен. Тогава Сандлерс по-

викал още осем пожарни коли, които пристиг-

нали при горящия кораб след 10 минути. 

 

Технически характеритики 
на „Форт Сатйкин“ 

Английският товарен параход „Форт Стайкин“, 

построен в Канада през 1942г. – транспортен 

кораб от военните години, имал вместимост 

малко повече от 7 хиляди рег.т., дължина 140м., 

широчина 9м. и парна машина с мощ-ност 

500к.с. На кораба били монтирани две 12-

фунтови оръдия и няколко картечници система 

„Ерликон“ за защита от нямските подводници и 

самолети. 

 

Единствената запазена снимка на парахода 

„Форт Стайкин“, направена от самолет през 

годините на Втората световна война.  
 

·SS Fort Stikine· 

 



  Към 15 часа върху левия борд на „Форт 

Стайкин“ се появило голямо вишневочервено 

петно – онището на пожара било в задната, кър-

мова част на трюма. Но достъпът дотам бил въз-

можен само от външната страна, и то след 

разрязването на обшивката. Спешно трябвал 

оксижен. В пристанището имало само един та-

къв апарат, но той бил повреден, а и не успели 

да го поправят.  

  Пожарът в трюма на „Форт Стайкин“ не 

се укротявал. Изглеждало сякаш водата, която 

нахлувала в люка на мощни струи, само разпал-

вала огъня в утробата на парахода.  

  Полковник Сандлерс стоял на палубата 

на горящия параход, заливана от водата, и реша-

вал явно най-трудната и както се оказало – пос-

ледната задача в живота си.  

  Скъпоценното време изтичало… Най-

правилното решение  било да се изкара парахо-

дът на външния рейд (преди настъпването на 

отлива). Трябва да се има предвид, че „Форт 

Стайкин“ се намирал в приливно-отливен док-

басейн, шлюзовите врати на който се отваряли 

само при голяма вода. Наитина за изтеглянето 

на „Форт Стайкин“ от док-басейна били необхо-

дими влекачи, тъй кто парната машина била час-

тично разглобена. Въпреки това корабът можел 

да бъде изкаран от дока с влекачи, докато поз-

волявала водата. Той бил акостирал почти сре-

щу шлюзовите врати на дока! Но скъпоценното 

време било вече загубено.  

  Имало още два изхода: да се продължат 

опитите за потушаване на пожара или да се 

потопи корабът в дока до кея.  

  Събралите се на борда на „Форт Стай-

кин“ началници на различните пристанищни 

служби само давали съвети и идеи на капитана, 

от които му се замаяла главата. Тук вече нямало 

нужда от съвет, а от заповед за незабавно пото-

пяване на парахода. Но такава заповед не била 

дадена… Полковник Сандлерс се уплашил от 

риска. Той заповядал да продължи гасенето на 

пожара. 

15ч. и 45мин.  
силният дим, който излизал от трюма на „Форт 

Стайкин“, станал изведнъж черен. След това от 

люка до върха на мачтите се извил ярък пламък, 

който веднага изчезнал. 

15ч. и 50мин.  
екипажът на парахода напуснал кораба и по-

бягнал към портала на пристанището. Моряците 

разбирали по-добре от Сандлерс, че „Форт Стай-

кин“ ще избухне всеки момент. Бордовете на 

парахода светели вече с вишневочервен цвят, 

покрай цялата му водолиния от водата се изди-

гала пара. Над дока-басейн, в който се намирал 

корабът, се появил тъмен облак от дим.  

  В същото време работата в пристанище-

то вървяла нормално – от рейда отново шетали 

катери, влекачите теглели баржите, разнасял се 

МИГОВЕ ОТ… 
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грохотът на винчовете. Вестта за надвисналата 

опасност още не била успяла да се разпространи 

сред пристанищните работници. Пожарът на 

„Форт Стайкин“ не привлякъл особено внима-

нието на индийските докери – в онези години 

пожарите по корабите, натоварени с памук, били 

доста често явление в Бомбйското пристанище. 

Пожарникарите продължавали да наливат вода в 

трюма на парахода…  

16 ЧАСА И 06 МИНУТИ 

  Селяните работещи в полето на 20 мили 

от града, неочаквано почувствали с учудване 

мощен порив на горещ вятър. След няколко се-

кунди до ушите им достигнало откъм града сил-

но бучене.  

  „Форт Стайкин“ избухнал в 16ч. и 06 

мин. За някакъв миг параходът изчезнал сред 

облаци дим и пламъци. Стоманени останки от 

корпуса, части на парната машина, сандъци със 

стока, бали памук, кюлчета злато и обезобразе-

ни човешки тела били изхвърлени на височина 

300м. и падали оттам върху града. В бетонният 

пирс, до който бил пристигнал параходът, срещу 

мястото на втория му трюм се образувала огро-

мна яма. Осемнадесетте пожарни коли били 

издухани от пирса били издухани, като трохички 

хляб от масата. Пожарникарите, намиращи се на 

борда на парахода и на кея, изчезнали. По-къс-

но намерили само металните им каски.  

  За силата на експлозията може да се съди 

дори по фкта, че някои отломки от парахода 

прелетели по въздуха почти километър, а един 

от парните котли на кораба се озовал на една от 

градските улици на 900 метра от мястото на 

експлозията. 

  Никой не могъл да обясни защо след 

експлозията кърмовата част на „Форт Стайкин“ 

оцеляла, като легнала на дъното на док-басейна. 

В четвъртия трюм, в тази част на парахода, 

останали още 800т. взривни вещества… 

НИЩО НЕ Е СВЪРШИЛО… 

  В 16ч. и 33 мин. последвал втори взрив. 

Очевидците твърдят, че той бил по-силен от 

първия. Достатъчно е да споменем, че кърмата 

на „Форт Стайкин“ заедно с 12-фунтовото 

оръдие на юта прелетяла над складовете на ви-

сочина 14м. и паднала на пътя на 200м. зад пор-

тала на пристанището. След втората експлозия в 

бетонния пирс се появила втора яма.  

РАВНОСМЕТКА 
 

  Последствията от двете експлозии били 

ужасни. В док-басейна „Виктория“ и в съседния 

„Принц“ били унищожени и извадени от строя 

около тридесет кораба. Акостиралият до кърма- 

Местоположението на  
корабите след двете експлозии 
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та на „Форт Стайкин“ английски товарен пара-

ход „Джапаланда“ с вместимост почти 4000 

рег.т. бил изхвърлен от експлозията върху 

покрива на склада. Били запалени 12 кораба, а 

18 търговски и 3 военни кораба били потопени 

или силно повредени. Общият регистров тонаж 

на поврдените кораби възлязъл на повече от 

50 000т. 

  От експлозиите били разрушени над 50 

пристанищни склада, а съхраняваното в тях зър-

но, боеприпаси и военна техника били разхвър-

ляни по цялата територия на пристанището. Раз-

хвърчалите се горящи бали памук и нагореще-

ните парчета предизвикали многобройни пожа-

ри. В дима се разнасяли експлозии – избухвали 

складовете със снаряди… Всичко това ставло на 

половин миля от града.  

  Горящите бали памук падали върху дър-

вените къщи на Бомбай и предизвикали пожари 

в самия град. Раздухван от силния мусон, 

пожарът в пристанището се разпространявал на 

север към центъра на града. Бомбай бил запла-

шен от смъртна опасност. Вечерта заревото над 

опустошеното пристанище се виждало на 75 ми-

ли в морето. Противопожарната служба на града 

се оказала безсилна да ликвидира тази адска 

клада. 

  Битката за Бомбай продължила три дни и 

три нощи. Градът бил спасен благодарение на 

това, че в „мъртвата зона“ с широчина 500м. 

били взривени всички здания, които могли да 

подсилят огъня. Последните огнища на пожара 

угаснали към 1 май 1944г.  

  Броят на жертвите от бомбайскат ката-

строфа е неизвестен, както и точният брой на 

жителите на този огромен пренаселен град. То-

гава били взети под внимание само жертвите, 

регистрирани от моргите и болниците. По офи-

циални данни – 1500 убити и над 3000 ранени. 

Никой не знае броя на безследно изчезналите.

 Наложило се пристанището да бъде 

построено отново, да се възстановят 6 мили жп 

линия, електрическата и телеграфна мрежа. 

Щетите, нанесени от експлозията на „Форт 

Стайкин“, не били точно пресметнати. Ориенти-

ровъчно се приело, че те възлизали на 1,5 мили-

арда американски долара. Бомбайското приста-

нище било затворено до 28 октомври 1944г.  

МИГОВЕ ОТ… 
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Из книгата на Лев Скрягин   

„Тайните на морските катастрофи“ 

Малка статия в английски вестник за съдбата 
на златото от „Форт Стайкин“ 

 

  Бомбай, 22-ри април – Вчера багер 

изкопа 28-килограмово кюлче злато, на стой-

ност около $ 20, 000 от пристанище Виктория в 

Бомбай. То беше последното от 32-те изгубени, 

когато американски кораб, разтоварвайки 

боеприпаси, се взривил през 1944 г., убивайки 

500 души и причинявайки огромни щети.  

Златото е било пратка от Банката на Англия за 

Спестовната банка на Индия. 
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