
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Издание на студентския съвет 
Към ВВМУ ,,Н.Й.Вапцаров” 
 

Брой 1 
Декември 
2014 
Теми: 

КОНТРАФОРС 

Новото творение на 

Lamborghini 

Кой е  
най-големия  

 

пасажерски 
кораб в света? 

 

Коледен Базар във ВВМУ 

,,Н.Й.Вапцаров” 

ASIMO роботчето на HONDA 

 

10 –те най-скъпи яхти  

в света 

УСПЕХЪТ Е ВЪТРЕ В ТЕБ ! 

Студентски съвет – Кои сме ние? 



 

  КОЛЕДЕН БАЗАР 

във ВВМУ 

Н.Й.ВАПЦАРОВ! 

Скъпи читатели,  

Щастливи сме да Ви представим една благотворителна кауза, организирана съвместно 

от Студентски съвет и курсантите на Морско училище. Става въпрос именно за 

Коледния базар, които може би Ви е познат от минали години, но тази година каузата е 

изключително важна: заедно ще обединим сили да помогнем на студент от училището, 

който е претърпял произшествие и към момента е в будна кома, за чието поддържане са 

необходими 1200 лева на месец. С най-голямо желание ще подготвим щандове със сладки, 

сувенири, лично творчество и много други изненади. Очакваме Ви на 16 и 17 декември в 

библиотеката и стола! 



Светослав Георгиев 

главен редактор                

I-курс КММ 

 

Християна Митева 

Редактор                     

I-ви курс 

Корабоводене 

 

Веселин Киров      

Редактор                       

II-ри курс     

Корабоводене 

 

Д-р Мая Рогашка    

Редактор 
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Здравей, приятелю! 

Ако си човек с идеи, мнение и собствено виждане за 

нещата, то тогава списание „Контрафорс” е именно за теб. 

Тук ще можеш да прочетеш за почти всичко което те 

интересува, а ако мислиш че семе изпуснали нещо не се 

колебай да ни пишеш. В списанието ще можеш да 

прочетеш както за най-новите новини и предстоящи 

събития, така и за неща свързани с шоубизнеса, 

компютърните технологии и фотография, неща свързани 

със специалността ти и още много,много други. Ще 

можеш да прочетеш за най-новите идеи и проекти на 

Студентски съвет и студентските организации и ако искаш 

да се включиш в тях. А ако нещо те тормози или не ти 

харесва отново пиши, ние ще дадем гласност на нещата и 

ще се опитаме да намерим решение. Главната идея на 

нашето списание е да е в полза на теб във всякакъв 

смисъл, което ме навежда на мисълта за името на 

списанието и навярно породилия се въпрос „Защо 

Контрафорс” , но преди да отговорим нека първо 

разясним какво е точно Контрафорс. Това е свързващо 

звено съединяващо фощевена и с кърмовата част, с което 

искаме да покажем че основна цел на списанието е да 

намали дистанцията между ръководството и студентите и 

така да създадем нова платформа, в която да се чувстваш 

на мястото си и да си сигурен, че гласът ти ще бъде чут. 

И тази твоя „трибуна” ще я получаваш всеки месец и 

следващия, и следващия, и ...... 

Калоян 

Стоянов  

IV-курс  

КММ 

Сътрудник 

 

Десислава 

Дойнова 

II-ри курс 

Ок. Инж. 

Сътрудник 

 



 

 

 

 

 

Ако нещо може да се обърка – ще се 
обърка! Всички сме имали такива дни. Т.нар. 

„Закон на Мърфи“ води началото си от 
американския капитан Едуард Мърфи. Той 
работи по проекти на военновъздушните сили, 
при които се изследва  G-натоварването върху 
пилотите. Мърфи изработва уредите за 
изследванията, но няколко часа по-късно се 
установява, че те изобщо не са направени както 
трябва. Въпреки че уредите впоследствие са 
оправени, всички обвиняват Мърфи, който пък 
на свой ред обвинява асистента си. В крайна 
сметка капитанът напуска опитния полигон и 
никога не се връща. 

Преди да започнат да го наричат „Закон на 
Мърфи“, това явление е познато като „Закон на 
Сод“. На някои места все още го наричат така. 
Ключовото при „Закона на Мърфи“ обаче е 
влошаването. Нещата не само ще се объркат, но 
и ще се объркат в най-лошия възможен момент. 
Любопитни да научат повече за този закон, 
няколко британски учени осъществяват битови 
опити, като ключовите фактори са няколко: 
спешност, важност на задачата, комплексност 
назадачата, умение на изпълнителя и колко 
често я е изпълнявал той преди. 
След като провеждат над 1000 подобни опита, 
въпросните учени заключават, че действително 
колкото по-важна е задачата, в толкова по-
голяма степен действа законът. Това е така, 
понеже, колкото по-спешна е задачата, толкова 
по-нервен е изпълнителят, което значително 
увеличава възможността за евентуална грешка. 
До същото заключение достигат и група учени от 
университета в Кардиф. Така че не се чудете 
повече – „Законът на Мърфи“ съществува. Не 
вярвате? Играете  FIFA,стигнали сте до финала на 
Световното, дават ви дузпа в 86-тата минута и 
вратарят се хвърля в другия ъгъл, но вие 
улучвате гредата? По-добре повярвайте! 

 

Най-големия двигател в света  

Висок е колкото четири етажна сграда и генерира 109,000 к.с. 
Бизнесът със стоки се разраства постоянно и това налага търсенето 
на средства за превоз на възможно най-много товар. За да 
отговори на търсенето, е създаден най-големия дизелов двигател в 
света. Като казваме голям, имаме предвид - 14-цилиндров, 
двутактов агрегат, генериращ мощност от 109,000 к.с. и  7,603,850 
Нм максимален въртящ момент. Разбира се, става дума за корабен 
двигател. Той задвижва най-големия контейнеровоз в света, 
способен да пренесе 11,000+ контейнера с дължина шест метра. 

Корабът е Emma Mærsk - транспортно чудо с 
дължина 396 метра и тегло - 170,974 тона. 
Самият двигател - Wärtsilä-Sulzer RTA96-C, тежи 2,300 
тона, висок е 13,4 метра и има дължина от 27,4 
метра. Способен е да движи Emma Mærsk със 
скорост 31 морски мили в час (стандартната скорост 
на този тип кораби е 18-20 морски мили в час). 

БЛИЦ 
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ОБЯВА: 

Скъпи приятели! 

Списание „Контрафорс” търси 

хора да се включат в 

редакторския екип. 

Ако си от хората с идеи, 

друго виждане на нещата или 

просто искаш да си част от 

нас - пиши ни на страницата в 

facebook / 

 „Списание Контрафорс” или 

ела в офиса на Студентски 

съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варна е новата младежка столица на 

Европа 

 

Със заглавия като „Варна обедини България в Брюксел“ 

се илюстрира не само събирането на евродепутатите 

ни заедно, но на младите и будни хора, на лидерите, 

които се борят за бъдещето ни тук, в България.  

След трепет и очаквания изпълнени с надежда, 

резултатите са факт : Варна е европейска младежка 

столица за 2017 година! Честито!  

Още по-интригуващото е, че морско училище има 

представител, който отиде до Брюксел, за да ни 

представи. Това е Калоян Стоянов, чиито думи ясно 

показват какво значи това за него: „От тук нататък 

следва още повече работа, за да можем да подготвим 

Варна за 2017-та! Вярвам, че все повече млади хора ще 

се включват със своите идеи и труд, за да можем 

заедно да решаваме проблемите в младежкия сектор и 

обществото чрез социалните иновации“. 

Посланието на нашият екип е подобно. Надяваме се 

всички заедно да работим за една по-културна и 

изпълнена с живот Варна! 

 

 

 

 

 

НОВИНИ 
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Welcome party in ВВМУ

В началото на академичната година, в първите дни 
на октомври, се проведе традиционното Welcome 
party, което впечатли външните за университета 
хора със настроението, което всички носеха и 
оставиха в залата на Premium club. „Дъждът не 
може да ни спре“ е най-точният израз за над 400-те 
студенти, които празнуваха началото на 
академичната година. Първокурсниците видяха как 

се прави – и дано са разбрали, че лошото време 
може да е предпоставка за едно уникално парти. 
Награда имаше за една от групите, направила 
резервация преди 7.10.14г. Лимузина и фотограф 
посрещнаха Кристиян Парушев и компания пред 
входа на ВВМУ и ги заведоха до Premium club, като 
отразиха по най-запомнящият се начин началото 
на академичната година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кръводарителската кампания на ВВМУ 

Кръводарителска кампания: На 23.10.2014г. в общежитието на ВВМУ се 

състоя кръводарителска кампания, организирана от кръвен център Варна и 

СС към ВВМУ. Между 1300 и 1700 бяха посрещнати рекорден брой 

кръводарители, измежду които специално поканени бяха служители на 

Военна полиция. Като активни граждани, ние сме изключително признателни 

и благодарни на всички преподаватели, студенти и курсанти, дарили кръв по 

време на кампанията. За няколко часа всички доказаха, че можем да бъде, 

милосърдни и давайки нещо от себе си, да помогнем на нуждаещи се. СС 

благодари на всички кръводарители, доказали че всеки желаещ може да 

помогне за спасяването на човешки живот. 

 



СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надя Йорданова е член на СС от 2 години, а преди това е била сътрудник. В момента е 4 курс, 
специалност военноморски комуникационни радиотехнически системи. Присъединила се е към 
съвета, защото й харесва да има хора, които защитават интересите и представляват 
студентите пред началници, преподаватели и други организации. Занимава се с 
организирането на дейностите на СС. „за мен като човек е важно всеки да има позиция, добре 
подкрепена с теза и факти. В СС на ВВМУ всички сме различни личности и считам, че това е 
огромен плюс, винаги се изнасят всички гледни точки, всеки един от нас се обосновава Защо..? 
И Как..?” Заниманията й зависят от свободното й време. Сред нещата, които обича са да 
чете, да обогатява знанията си, да излиза с приятели и да танцува. „Мечтата ми никога не 
е била една, но може би най-близко до мен е”Никога да не спирам да мечтая. Да превръщам 
мечтите в цел, а целта в резултат.” 

Йоанна Йорданова е член на СС от 2012 година и учи ТУФП(ЕФП) IV година. Доставя й 
удоволствие да се занимава с организационни дейности, затова и в СС отделя време за 

организирането на спортни първенства и научни конференции.През малкото си свободно 
време обича да слуша музика и да чете книги. Мечтае да си намери работа по 

специалността, която учи. 

Гергана Караасенова е член на СС от III курс, но изявява желание за работа и 
участва като сътрудник от I курс. В момента учи ТУФП(ЕФП) IV-та година. 
Понякога се занимава с повече неща, отколкото е предполагала. Всичко, което 
прави, е с цел, когато колегите й или някой студент има въпрос, да им помогне, и 
когато има важна кампания, те да изявят желание да се включат.Не иска хората 
просто да получат диплома за Висше образование, а да имат желание и мотивация 
за нещо. Свободното й време е заето от двете й кучета. Също така обича да 
пътува.  Мечтае за много неща, но най-вече „Мечтая един ден да съжалявам, че 
искам да се реализирам извън граница” 

Борислава Борисова е IV курс ТУФП(ЕФП) и е в съвета от 3 години. Занимава се с 
абсолютно всякакви дейности в СС – от даването на идеи, до организирането на събития 
и въвеждането на ред! На въпроса защо прави всичко това, отговорът е безкрайно прост 
и искрен: „Просто имам желание”. Най-голямата й любов е ветроходството. Мечтата й 
е голф игрище до морето и яхтена марина. 



... КОИ СМЕ НИЕ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Десислава Дойнова е 2 курс, ОИ и член на СС от март 2014г. От октомври 2014 е секретар на 
съвета. В СС помага за организирането и провеждането на събития и издаването на 
вестника. "Исках да бъда полезна и обичам организирането на събития. МИсля, че мога да 
съм полезна на хората в университета и развитието на дейността на СС. Всичко, което 
правя ми доставя голямо удоволствие и още по-голяма мотивация да продължавам да го 
правя." В свободното си време обича да чете книги. Занимава се още с рисуване и писане. 
Най-голямата й страст са танците. Мечтае да напише книга и да преподава на деца в 
Африка или Индия. 

Янаки Христов е част от СС от 2012г. Учи КММ – последна година. В СС минава през различни 
позиции – от сътрудник, до зам.председател, а към днешна дата – член и председател на 
домовата комисия. Занимава се с организирането на събития, целящи активното участие на 
студентите в живота на ВВМУ. Прави това, заради личното удоволствие, което изпитва. 
Обича да готви и да излиза с приятели, а хобитата му са типично мъжки – лов и риболов. 
Мечтата му е круиз с ветроходен кораб и „да посетя най-красивите кътчета  
на планетата Земя” 

Константин Арнаудов учи ЕОК. III курс е и е в СС от март 2014г.  В СС помага за 
организацията на всички дейности. Присъединил се е към съвета, защото е искал да бъде 
информиран за дейностите на СС и да помага на хората, които искат да правят нещо. 
Занимава се с риболов и подводен риболов, плуване и волейбол. Обича да слуша музика и да 
гледа филми, да се разхожда с приятели и понякога да чете,”..също така съм много добър 
на FIFA” Мечтата му е да обиколи света и да има собствен бизнес. 

Калоян Стоянов е бил сътрудник в Студентски съвет от първи курс и е председател на 
Съвета от почти 2 години. Учи КММ четвърта година. Като председател, неговата 
задача е да следи СС да изпълнява задачите си в интерес на студентите. Представлява СС 
пред началството на ВВМУ и обществеността. Вярва, че проблемите, които имаме като 
студенти, могат да бъдат решени по един или друг начин и че именно СС може да 
допринесе това да се случи. Мечтае един ден обучаемите на ВВМУ да виждат в 
Студентски съвет партньор, който може да помогне за развитието и осъществяването 
на техните идеи. Заниманията му далеч от университета могат да се поберат в една 
дума – доброволчество. Освен в СС, той е член на още няколко младежки организации, 
между които са AIESEC, People to People International, фондация Деца на Балканите, велоклуб 
Устрем и други. Интересува се от колоездене, фотография, работа с компютри, 
дебатиране и каквото още му се изпречи на пътя. „Важното е животът да бъде изпълнен 
със смисъл и най - различни приключения”. Мечтите му са много, но като че ли се 
обединяват около една обща идея – по света да има повече добрина и милосърдие, вместо 
болка и тъга. „За това сме отговорни ние – със своите действия и бездействия, с начина си 
на мислене и призмата, през която гледаме към света” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Фендулов влиза в СС през 2013г. като сътрудник. Пълноправен член е от март 2014г., 
а от октомври 2014г. е зам.председател. Учи Корабоводене, II година. В СС се занимава с 
организиране и помощ за организацията на кампании и дейности в университета. Прави 
това, защото му доставя удоволствие да работи с хора и да се чувства полезен за 
студентите във ВВМУ. Други негови занимания са слушането на музика и четене на книги. 
Към интересите му са включени спорт, автомобили и … League of Legends. Мечтае да бъде 
удовлетворен от това, което е постигнал през живота си. 

Ангелина Ангелова е III курс и учи УТП за ВМС, специалност Военноморски комуникации и 
радиотехнически системи. В СС е сътрудник от октомври 2014г. Занимава се с помощ и 
организация на събитията от началото на годината, до сега. В свободното си време прави 
картички и оригами. Споделя максимата „Опознай Родината, за да я обикнеш” и мечтае да 
обиколи България и всички нейни прекрасни кътчета 

Ани Варданян е I курс ЕФП и в момента е сътрудник в СС. Иска да е част от съвета, защото 
й харесва да помага в подобни младежки организации, да организира благотворителни 
събития и заедно с това – да се забавлява. Към хобита и интереси добавя изкуството. 
Мечтае да вижда повече усмихнати и позитивни хора. 

Християна Митева е I курс, учи Корабоводене и е сътрудник в СС. Помага за изготвянето на 
списанието и се старае да разбере с какво друго може да бъде полезна. Иска да е в съвета, 
защото обича групи, с цели, ориентирани към подобряване на средата. Занимава се с писане, 
учене на езици и колекциониране на предмети, свързани с Източна Азия. Мечтае да пътува, 
да говори открито с хората и да направи приют за кученца. 

Светослав Георгиев е I курс КММ и е сътрудник на СС. Активно работи върху  изготвянето 
на списанието. В съвета е защото иска да се запознае с нови хора и да участва активно в 
подобряването на студентската среда. Към хобитата му влизат моделиране, 
астрономия , играене на World of tanks и да се занимава с най-различни проекти. Мечтае 
да си купи танк и да създаде вечния двигател. 

СВЕЖА  

КРЪВ 

КЪДЕ ?!? 



ТОП 10 
 

КОИ СА  

НАЙ-СКЪПИТЕ ЯХТИ 

 В СВЕТА? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може ли един само уважаващ 

се милиардер да бъде без 

скъпа яхта? Естествено, че НЕ !  

А питали ли сте се кои са най-

скъпите и внушителни 

богаташки яхти в света? 

Е сега в рубриката ни „Топ 10” 

ще ви ги покажем. 

 

Номер 10 принадлежи на руския поданик Сюлейман Керимов, който без 

съмнение е милиардер (като всички в тази класация). Яхтата му „Ice” е 

известна с това, че е най „зелената“ яхта, притежавайки 8 електрически 

генератора и вградена система за отпадъчните води! 

 

 

 

 
Номер 9 се нарича „Lady Moura” и е истинско изкушение за всичко, които 

обичат да плажуват – има собствена ивица от пясък, която позволява 

реалистични слънчеви бани в открито море! Собственост е на Ал-Рашид- 

съветник на саудитското кралско семейство. 
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. 

9 

Номер 8 в класацията ни е „Al Mirqab”, която също свързваме с източния 

свят и по-точно с Шейх Хамад бин Ясим бин Джабер ал-Тани, министър-

председател на Катар, който е вложил 250 милиона долара в нея. 

 

 

 

8 

Номер 7 е бижу, което също е руско и се казва „Dilbar”струващо 256 млн 

долара, но в крайна сметка е просто средство, с което собственикът й 

Алишер Усманов стига до островите си. 
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Номер 6 – „Al Said” известна със своята концертна зала, която може 

да се конкурира с тези във Виена! С цена от 500 милиона долара тя 

е перла в короната не на кого да е, а на султана на Оман! 

 

 

Номер 5 е суперяхтата „А“, чието име е символ на собственика й - 

Андрей Мелниченко. Яхтата е така проектирана, че може да разбива 

руските ледове! 

 

 

Номер 4 се казва „Dubai” абсолютно основателно, представлявайки 

цял град с всевъзможни екстри! Собственост е на шейх Мохамед 

бин Рашид Ал Мактум, премиер на Обединените арабски емирства. 

 

 

 
Номер 3 е първият ни експонат в челната тройка. „Streets of 

Monaco” е уникално проектирано, умалено копие на княжество 

Монако. Включва и пътища, за които дори пилотите от Формула 1 

си мечтаят! 

 

 

Номер 2 е „Eclipse”. Тя е толкова внушителна, че затъмнява 

бреговете на Русия. Най-интересното при нея е, че има собствена 

отбранителна система и е собственост не на кой да е, а на 

собственика на Челси – Роман Абрамович.  

 

 

И най-накрая, номер 1 е нещо невиждано! „History 

Supreme” е наистина зрелищна с над 100,000 

килограма злато и украса от кости на динозавър    

T-Rex, както и части от миниатюрни метеорити! 

Лодката е собственост на малайзииски милярдер и 

срува скромните 4,8 милиарда долара. 
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ТЕМА 

Плаващ под флага на Бахамите и с дължина около 500мм повече от този на близнака му MS Oasis of the 

seas, круизният кораб MS Allure of the seas е най-големият пасажерски кораб в света. Внушителните 

361,6м и височина 72 м над водолинията, правтя Allure of the seas почти 5 пъти по-голям по площ от 

Титаник. Корабът е поръчан през 2006г. и завършен през 2010г. С цена от $14,000,000,00 Allure of the 

seas е най-луксозният пасажерски кораб в света. Разполага с 16 палуби и 2706 каюти, а общият капацитет 

е 6360 пасажери. За удоволствието на пътниците си, Allure of the seas разполага със спа центрове, 

барове, ресторанти, ледена пързалка, медицински център и всичко необходимо, за правилното 

функциониране на един град. Плаващият град ще посети Европа през 2015г., като всички желаещи да 

обиколят света по море с най-големият и най-луксозен кораб в света, ще могат да сбъднат мечтата си 

всяка седмица между месец май и октомври. 

ALLURE OF THE SEAS 

ИЛИ 

НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПАСАЖЕРСКИ КОРАБ НА СВЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Бях командирован там за около месец, 

за да заместя мой колега преди да 

изляза в отпуска. 

 

 

 

 

 
-Специално на този кораб отговарях за 

документацията и отношенията с 

пристанищните власти и 

имиграционните служби. Бях 

"Administration Officer". Всеки ден на 

пристанище представях набор от 

документи за деклариране на кораба, за 

да могат гостите и екипажът да излязат 

на брега. Работех много близо до 

капитана и морския офицерски състав. 

 

 

 

 

-Трудностите бяха доста. Специално 

на този кораб основен проблем беше 

огромния размер: доста гости 

трябваше да следя, за да не закъснеят 

за потегляне. Ако има такъв случай, 

трябваше лично да предам 

паспортите им на корабния агент и да 

сме сигурни, че ще се качат от 

следващото пристанище. Имахме 

доста медицински евакуации с 

хеликоптер- аз трябваше да 

подсигуря госта да има всички 

документи и разрешителни, за да 

слезе в дадено пристанище и да ги 

предам на парамедиците и местните 

власти. Подписвах се от името на 

капитана на важни документи, следях 

движението на всеки гост слязъл или 

качил се на борда и изготвях списъци 

с всички гости и екипаж на борда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Как се озова на Allure of the seas? 

ОТ БЛИЗО  

С НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ........... 

 

2. Би ли разказал за позицията, която 

си заемал там? (Задължения, 

ежедневие, режим) 

Интервю с 

Николай 

Пенчев 

студент I-курс 

КММ от 11243 

за кораба  

„Allure of the 

seas” 

3. Какви трудности са изниквали 

по време на престоя ти там? 

Снимка направена от хиликоптер на кораба 

влизайки в пристанището в Маями 



-Научих се най-вече на отговорност и 

дисциплина, приех доста сериозно 

задачата да водя имиграционните 

дела на най големия пасажер след 

"Oasis" -"Allure of the seas", неговия 

близнак. Беше гордост за мен, 

въпреки трудностите и краткото време 

да се кача на един такъв кораб. 

Научих също и доста неща за 

държавите, които посещавахме. 

Говорил съм с много агенти и 

имиграционни офицери за 

обществени и политически въпроси, 

коментирали сме интересни теми, за 

да разчупим ледовете- все пак те са 

една сериозна институция и 

дипломацията е от голямо значение. 

 

 

 -Доста са. Срещнах доста интересни 

гости, запознах се лично с поп- фолк 

певеца Азис. Срещнах и доста гости 

от България, с които сме излизали и 

на брега да хапнем обяд. Това не е 

точно забранено, понеже българските 

гости не са често явление по тези 

кораби. Нашите мениджъри осъзнават 

това и ни позволяват да се виждаме 

често, дори и за вечеря в ресторантите 

на кораба (естествено без да 

нарушаваме личното им пространство 

 

Щатите, Бахамските острови, 

Вирджинските острови, Остров 

Косумел, Мексико, Кайманските 

острови и ако си спомням добре 

Хаити. Иначе съм бил почти по цял 

свят с останалите кораби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. А какво ново научи? (не само 

професионално, но и житейски) 
5. Разкажи ни някоя любима 

случка. 

6. Какви дестинации бяха 

посетени? 

На кораба има  цял парк, който е умален 

вариант на известния „Central Park” 



 -С огромно удоволствие бих се 

върнал на същия кораб, но вече като 

механик (след успешно дипломиране, 

разбира се! ). Но също така имам и 

други поставени цели за реализация в 

корабната индустрия. 

-Бих им препоръчал да бъдат 

професионалисти в това, което ще 

работят ако предпочетат Royal 

Caribbean или друга голяма 

пасажерска фирма (Costa, MSC, 

Carnival). Корабите са изключително 

иновативни от към технологии, 

обурудване и системи. Всичко е 

направено за удобство на офицера. 

Пожелавам им да използват разумно 

знанията придобити във ВВМУ, защото 

подготовката, според мен, е на доста 

високо равнище и специално ние, 

българските корабни инженери, 

имаме какво да покажем пред 

останалите националности. 

Атмосферата на един пасажер, 

естествено, е доста по-благоприятна 

от тази на карго кораб: има повече 

извън работни дейности, 

дестинациите са по-екзотични и 

привилегиите за морските офицери 

не са за пренебреване! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Какво би препоръчал на онези, 

които ще изберат пасажерските 

кораби; какви считаш, че са 

разликите за персонала от 

товарните? 

8. Би ли се върнал на същия  

кораб ? 

Амфитеатъра на кораба 
                                        Източник: Интернет 

На тези снимки са показани едни 

от най-интересните местана на 

„Allure of the seas” : Търговския 

център, киното, Командния пулт, 

интериора на пасажерските стаи и 

апартаменти 

Снимки: Интернет 



СПОДЕЛИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както казахме в началото, главна цел на списание „Контрафорс” е 

да бъде полезно на теб! Всеки има пробеми или дилеми, които не 

може да реши сам и има нужда от съвет. И ние сме помислили и за 

това . Тук в тази рубрика ти ще можеш анонимно или не да задаваш 

въпроси или да публикуваш лични истории и случки за които 

искаш съвет. И ще го получиш от нашия професионален психолог, 

който ще  даде отговор на казуса ти в следващия брой. Не се плаши 

да ни пишеш, та ние нали за това сме тук – да ти помогнем с 

каквото ножем. Така че приятелю очаквам твоите въпроси на 

страницата ни във фейсбук – „Списание Контрафорс” 



 

 

 

 

 

Lamborghini 

VENENO 

Огнедишащия бик за 

милиони.... 
Дори и да не сте запалени по колите, този 

автомобил няма как да не ви заинтригува. 

Автомобил с 6,5 литров, V-образен 12 цилиндров 

двигател с 750 диви коня под капака, който се 

изтрелва от 0 до 100 за 2,8 секунди. Да! Този 

автомобил е новият Lamborghini Veneno, който е 

произведен само в 3 екземпляра и струва 

„незначителните” 3млн. евро.  

Veneno  е проектиран и произведен по случай 50 

годишнината на компанията, а името му идва от 

далечната 1914г., когато въпросният Veneno губи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 битката със също толкова известен матадор – Хосе 

Санчес Родригес. А що става дума за форми, то и 

тук от Lamborghini са се справили страхотно. 

Колкото и да сме свикнали да гледаме спортни 

супер скъпи коли, то такова нещо не сте виждали. 

Жестоките ръбести форми са изработени,..... да, 

познахте от карбон, а тяхната роля за колата са 

както да намалят теглото на корпуса, така и да се 

справят със законите на аеродинамиката. Голямото 

внимание е отделено на пътя на въздуха и това си 

личи по сериозния заден дифозьор, регулируемото 

крило, големите отвори за въздух в предната част и 

върху предния капак.  

 Двама от тримата собственици на Lamborghini 

Veneno се появиха по време на премиерата на 

автомобила и разкриха самоличността си. Те са 

американци - Антуан Доминик, който е дилър на 

марката в Ню Йорк, и Крис Син - собственик на 

инвестиционна компания от Маями. За третият се 

носят слухове, че е от Близкия изток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HI    TECH                                                       

    КОЛИ, ТЕХНИКА, ИГРИ 



The Crew 

Екшин рейсинг игра, разработена 

специално за конзолите от ново 

поколение и персоналните 

компютри с мощен хардуер. За да 

се включите в нелегалните 

автомобилни състезания, в които 

межете да си създавате партньори 

или противници, ще се нуждаете 

от връзка с интернет. Това че 

гонките до голяма степен ще са в 

„облака”, значително ще 

облекчава изчисленията и ще 

позволява на The Crew да се 

пуска на таблети, базирани на iOS 

Android. Трасетата ще включват 

такива от Ню Йорк, Л.А. и Маями. 

Mortal Kombat X 

Warner Bros. обявиха една от 

новите арени в следващата Mortal 

Kombat. Това е пищна джунгла с 

тайнствени руини. Друго 

разкритие беше завръщането на 

главореза Kano, водач на клана 

„Черния дракон”, и гръмотевичния 

бог Raiden. Класическите бойци 

се присъединяват към обявените 

по-рано Scorpion и Sub-Zero, 

както и към дебютиращите 

D’Vorah, Cassie Cagе и Ferra/Torr. 

Станаха ясни и нови данни за 

историята  на МКX: основната 

сюжетна линия ще проследява 

възхода и падението на Kotal 

Kahn като наследник на Shao Kahn. 

ОЧАКВАЙ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assassin’s Creed Rodue 

Играта е разработвана от Ubisoft Sofia и ще излезе до 

края на годината. Поемете ролята на тамплиер, който 

е разочарован от предателството на своето братство 

рицари превърнали се в наемни убийци. Ще 

кръстосвате моретата около Северна Америка, а за 

изпълнението на мисиите ще разполагате с 

разнообразни кораби и наземни оръжия.  



 

 

 

 

 

 

 

 

АЗ РОБОТЪТ.... 
До 15 години се очакват първите хуманоидни 
роботи да навлязат и улеснят нашето всекидневие. 
В Софийския Интер Експо център гостува най-
напредналия хуманоиден робот в света. Това чудо 
на технологията е плод на учените и инжинерите 
от японската автомобилна компания ХОНДА. 
Като начало този проект е за създаването на 
„човекопободна“ машина която да подобри 
ежедневието на хората, като се увеличи 
тяхната мобилност.Името на 
роботаASIMO е абревиатура от Advanced 
Step in Innovative Mоbility 
(Усъвършенствана стъпка в 
иновативната мобилност) той разпознава 
хора, предмети и жестове, може да ходи, 
да тича, да рита топка, да носи табла, да 
бута количка, да се здрависва, да говори и 
дори да танцува.  
Очаква се да излезе на световния пазар до 
15-20 години на цена около 30 000 лева. 
Целия проект започва през вече далечната 
1986г.  с робота „Хонда“ Е0 , но той може да ходи 
само по права линия. Тогава инженерите на 
компанията започват да анализират човешкото 
ходене. През 1988 г. друг експериментален робот 
успява да имитира по-успешно човешката походка, 
но все още няма торс. След дълги разработки през 

1993г. японските инжинери показват 
 първият хуманоиден робот, макар 

и с груб вид. 

Вторият прототип през 1996 г. има редица 
подобрения - по гъвкаво движение на краката, 
върви плавно във всяка посока и по неравни 
повърхностни, а и може да запазва равновесие, 
дори ако бъде бутнат силно. Може да бута количка 

или да разхлабва и завинтва болтове.  
През 1997 г. е готов следващият прототип - 

самостоятелно ходещ двукрак хуманоиден 
робот.  
АСИМО е представен за пръв път през 
ноември 2000г. плод на всички тези години 
разработки и 20-годишния стремеж на 
японската инженерна мисъл, той е по-
интелигентен и сръчен, тича по-бързо, 

изкачва стълбите по-плавно и дори 
подскача. 

Днес АСИМО е висок 130 см и тежи 50 кг. и с 
подобрена двигатена активност, което му 

позволява със своите механични ръце да държи 
хартиена чаша с вода и да не я смачка. Освен това 
пръстите на дланта му са достатъчно ловки, за да 
му позволят общуване с езика на жестовете при 
това едновременно на англииски и японски. От 
компанията смятат, че един ден ASIMO ще бъде 
полезен на хора с различни заболявания или 
инвалиди, да обслужва възрастни, помагайки им с 
извършването на различни домакински или 
медицински задачи. 
 

 

 

  



ИГРИ  

СМЯХ, ЗАБАВЛЕНИЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

  
На борда на кораб: 

- Капитане, земя!!! 

- Накарайте тоя глупак да млъкне - нали току-що 

отплавахме 

Писмо, намерено в бутилка в океана: 

"Намирам се на необитаем остров. Няма 

магазини, пари, автомобили, политици, 

мръсен въздух. Пукнете се от яд!" 

Минава кораб покрай 

остров насред океана. По 

едно време един от 

пътниците забелязва човек 

на острова и пита капитана: 

- Какъв е тоя брадясал 

човек дето подскача, крещи 

и ръкомаха така уживено? 

- Ми, не знам - отвърнал 

капитанът, но всяка година 

като минаваме с кораба 

покрай острова, оня нещо 

полудява! 

Военоморско учение. Един 

крайцер изстрелва ракети. 

Първа ракета - в целта. Втора 

ракета - в целта. Трета ракета 

- право в мачтата на 

флагманския кораб. 

След малко се получава 

радиограма. Радистът тича 

при капитана: 

- Капитане, радиограма от 

адмирала! 

- Прочети я. 

Радистът почва да чете пред 

всички на мостика: 

"Абе ей, капитане, какво 

правиш бе идиот! Ще ни 

избиеш всичките бе, мамка 

ти! Само да те гепя на сушата! 

Ще ти скърша врата! Майка ти 

ще..." 

И така нататък още пет 

минути. Радистът спира да 

чете. Другите офицери 

сконфузено гледат капитана, 

който невъзмутими казва: 

- Добре, върни се сега в 

рубката да разшифроваш 

текста. 

Кои са трите любими думи 

на акулата? 

-Човек зад борда! 

В един бар седяли един моряк и един пират. 

Пирата бил без крак, око и вместо ръка имал кука. Моряка 

го попитал: 

- Защо нямаш крак, ръка и око? 

А пирата отговорил: 

- Крака изгубих в една битка с един пътнически кораб в 

Индийския океан. 

- Ръката изгубих в една битка с един португалски кораб, и 

докторите ми сложиха тая кука. 

- А окото... изцвъка ми се една чайка на челото 

- ??? 

- Ами беше ми първия ден с куката... 



ИГРИ  

СМЯХ, ЗАБАВЛЕНИЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОВЕН - Неочаквана любовна история или флирт за младите дами. Това може да 

промени изцяло плановете ви за празниците в последния момент или самото 

"събитие" да се случи по време на Коледната ви ваканция. Изоставени ваши планове, 

за които сте изгубили надежда да се реализират благополучно за вас, точно сега ще 

изплуват на повърхността с много по-добри възможности за успех. 

ТЕЛЕЦ - Декември 2014 ще донесе повече движение и пътувания за родените под 

знака на Телеца. Ще има пътуване по семейни причини, ще има пътуване и по 

приятен повод във връзка с предстоящите Коледни празници. Срещи със стари 

приятели, създаване на нови познанства. Поводи за радост в живота на младите 

мъже. Успешно приключване на годината, усещане за лично удовлетворение или 

готовност за нов старт/нова промяна в началото на 2015. 

БЛИЗНАЦИ -Ще се наложи да промените някои планове свързани с приятел или 

брачен партньор поради възникване на нови обстоятелства. Ще очаквате 

предложение или покана в личен/емоционален план, които за съжаление може да 

не получите и този месец. Ако планирате пътуване през декември, бъдете 

готови за всякакви непредвидени ситуации, свързани с дадено ви обещание, с по-

големи очаквания от ваша страна, грешки или спънки от всякакво естество и др. 

РАК - В края на годината ще очаквате реалните резултати на ваши действия 

през годината, приключване на промени или последствия от проведени вече 

важни разговори. Любовни вълнения могат да очакват младите дами. Интересно 

развитие може да има вече създадена връзка или тепърва да поставите 

началото на нова. Месец, в който ще отбележите редица интересни събития в 

дневника си. 

ЛЪВ - Декември 2014 ще е натоварен и напрегнат месец за младите дами Лъв. Ще 

имате нови или интересни възможности за изява в работата си или в учението.В 

личен план ще можете да се зарадвате на различни срещи и събирания, както 

свързани с предстоящите празници, така и с личните празници на приятели и 

роднини. Любимия човек ще е до вас, а несемейните също ще имат партньор до 

себе си, дори да е връзка от временен характер. 

ДЕВА - Младите мъже Дева е добре да не правят специални планове за този месец, 

особено ако се налага да разчитате на чуждо обещание или помощ. Най-вероятно 

така ще си останете с напразна надежда. Ще имате хубави моменти и поводи за 

радост, свързани със събития, които ще се случат от само себе си. Неочаквана 

новина за дамите, която ще донесе редица други непланирани и неочаквани събития 

в живота им. 

ХОРОСКОП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВЕЗНИ - Ще имате повод за радост в дома си или в семейството, която ще е 

свързана с новина за бъдещо майчинство, раждане на дете или друг голям 

празник свързан с дете/внуче. Ще имате силна нужда от реална почивка, която 

дори по празниците трудно ще си осигурите. При младите дами ще има отказ, 

отменяне от някакво предложение или план, но това ще даде шанс за нещо друго 

по-добро да ви бъде дадено. 

СКОРПИОН - Пътуване през този месец ще създаде силно напрежение около 

вас,Неочаквана новина или обаждане от стара любов или човек, към когото 

проявявате романтичен интерес. Декември е месец за ново начало в любовта за 

тези, които търсят своята сродна душа. Ще ви липсват определени хора по 

празниците. С други ще ви бъде трудно да сте заедно, но ще бъдете изненадани 

от преоткриването на непознати досега качества в характера на хора, които 

досега сте смятали за неприятни или досадни. 

СТРЕЛЕЦ - Декември 2014 ще донесе повод или поводи за радост свързани с по-

добри доходи или разрешаване на финансови, банкови въпроси и задължения. 

Младите мъже ще допуснат грешка в емоционалния си живот или ще 

преживеят разочарование от половинката си в една сложна или деликатна 

ситуация.Една важна новина или подарък от разстояние ще се забавят или 

изгубят поради неочаквани обстоятелства, грешка, транспортни затруднения 

и др. 

КОЗИРОГ - Неочаквано може да се разплачете този месец както от щастие, така 

и от неизпълнено обещание или нереализирано очакване. Ще сте много 

емоционални, сантиментални, което често ще предизвиква силни и трудно 

контролируеми емоции.За младите дами е възможно отлагане или забавяне на 

планирано пътуване. Бъдете предпазливи, когато сте на път, не изпускайте и 

най-малките подробности, които може да създадат проблем. 

ВОДОЛЕЙ - С големи надежди и очаквания ще бъдат този месец младите жени 

родени под знака на Водолея. През декември ще има по-голяма вероятност да 

пътувате с определена цел, по работа, поради важни срещи и сделки отколкото 

пътуване за удоволствие и развлечение. Ще сте твърде чувствителни за 

любовта и вниманието на околните и ако такова ви липсва няма да се 

поколебаете сами да си го потърсите. 

Предстои раздяла в личен или професионален план. Друга алтернатива няма, но 

това е и най-доброто за вас на този етап.През този месец ще създадете странни и 

неочаквани приятелства и запознанства. Ще се включите към една 

благотворителна кауза и това ще ви създаде много положителни емоции. За 

съжаление опитите ви да върнете времето назад, да оправите нещата, ще 

създадат само още по-голям хаос или болка в живота ви. Новина от роднини, които 

живеят на далеч или специална вест, колет от тях. 

Източник: Интернет 



ТАЛАНТ 

С голямо вълнение представяме рубриката "Таланти". Като едни млади наследници на 
Вапцаров, ние пазим искрицата на словото като изкуство, призив, провокация. Това ни кара да 

се надяваме, че много от вас, читателите, са я открили и я таят в себе си. С нетърпение 
очакваме да намерим млади таланти, млади писатели, които да споделят свои творби (без 
значение дали са есеистични, поетични, прозаични, комични или трагични)! Чувствайте се 

свободни да ни ги изпратите и да ни дадете възможността да сме една своеобразна книжна 
сцена, а защо не и архив на съчиненото от вас! 

 

МОЯ СТРАНА, МОЯ БЪЛГАРИЯ 
Есенните ветрове още се състезаваха със слънчевите лъчи. Ту слънчевата усмивка обагряше с блясък есенните 
листа, ту вятърът немирно ги разпръскваше, опитвайки се да ги подреди в нов цветен килим. 

Край руините – останки от някогашна базилика, седеше Живко. Мъж, преминал петдесетте – кожата му със 
загар на моряк, а ръцете – издължени и възлести. 

Между пръстите на ръцете си премяташе листо от дъб. Наоколо беше пълно с точно такива листа, които скоро 
щяха да се превърнат в шума. Но това дъбово листо – напоено от есенната багра, поело топлината от 
заминаващото си лято, за него бе мило и скъпо. Той сякаш се вглеждаше в избеляла от времето родова 
снимка. През жилките на това листо се стичаше историята на неговото детство. Пъстро и шарено като 
окапалите есенни листа. Даже оръфаните краища на листото в премрежения му поглед очертаваха контурите 
на картата на България – тази от учебника му по география. 

Колко време измина оттогава?... 

Беше млад, буен, устремен, искаше по всякакъв начин да постигне Свободата. През една точно толкова топла 
и жълта есен – типична за Странджа-Сакар, през далечната 1974, той знаеше, че трябва да замине. Това 
„трябва”, така се беше загнездило в главата му, че не му даваше покой! Обикаляше баирите и хълмовете 
около родното село, присядаше и се гушеше в шумата на окапалите есенни листа, вглеждаше се в синевата на 
местния язовир, но… даваше си сметка, че има нещо, което не му позволяваше да остане повече тук. На всяка 
цена беше решил, че ще замине от България. Там някъде на запад, където според младия човек беше 
Свободата. 

Очите му се взираха в дъбовото листо, сред есенната тишина ясно се чуваше боричкането на вятъра със сухите 
клони. Пред очите му се занизаха картини от всички онези изминали години….. 

Остана дълго, много дълго далеч от тази земя. Погълнат от работа и грижи, годините вървяха. Родиха му се 
деца. На моменти дори му се струваше, че е достигнал Свободата! Намери всичко, за което мечтаеше в 
България. Но ….винаги, все нещо не му достигаше. Една част от сърцето му сякаш липсваше! 

Вечер, когато дъщерите му заспиваха, той им разказваше за „златната” българска есен, за пъстрите килими, 
които вятърът подреждаше около родното му село…. 

„ - Наистина ли са златни листата?” – не спираше да пита малката Рада-Оливия. В такива вечери очите му се 
давеха в тихи, мъжки сълзи. 



ТАЛАНТ 

Обещавам ти ! 

 

Не съм музикант  за да ти напиша песен,            
Но мога да ти даря цялата  любов на света. 

Не съм певец за да ти изпея любовна 
соната,                                                                     

Но мога да те взема в ръце и да те 
придържам, там където принадлежиш до 

края на дните ми. 

Не съм поет за да ти напиша поема,                    
Но мога да направя живота ти приказка, 

която няма да искаш да свърши. 

Не съм героя от филмите за да извършвам 
подвизи,                                                                        

Но ще съм човека,  който ще те обича 
въпреки всичко 

И ще те обичам така силно                                    
както никой до сега не е                                              
И тази любов ще е вечна                                        

Обещавам ти ! 

      

 

 

Автор: Светослав Георгиев 

 

 

 

И оттогава измина много време. Болката сякаш намаля, а може би той свикна да живее с нея, да я носи със 
себе си, превърна я в част от живота си. Болката, чрез която почти успя да достигне Свободата. 

Годините се нижеха….  В топлите детски очи той намираше спокойствие, топлина и свобода. България беше 
затворила пътя към себе си!Така беше до промените, които настъпиха в Източна Европа. Падна Берлинската 
стена, събитията се случваха едно през друго. Неговата България се променяше. Живко долавяше, че сега вече 
ще може да покаже на Рада-Оливия „златните” есенни листа. 

Пред него се отвори врата, която до скоро беше завинаги затворена, даже не затворена, за него тя беше 
заключена, нямаше обратен път…. А ето, сега това се случваше, той можеше да се върне…. Миг беше времето, 
което му беше необходимо да убеди семейството си, че заедно трябва да заминат за България, за неговата 
България, която го будеше нощем, която го викаше в сънищата му и която тогава имаше един недостатък – не 
можеше да даде на децата си Свобода. Трескаво започна приготовлението за заминаването. Всичко се 
случваше сякаш много бързо. Усещаше и страха в очите на децата и съпругата си, и многото въпроси,  които 
напираха в тях. Дълбоко в себе си Живко  знаеше, вярваше, че няма за какво да се боят. Сигурен беше, че ще 
намери там онази липсваща му частица от неговата балканска душа, която не му даваше покой! 

Пожълтялото дъбово листо топлеше ръцете и сърцето на 
Българина. То беше онова бащино огнище, от което преди 
много години се беше отказал и което сега твърдо беше 
решил да завещае на децата си. Ако нещо беше успял да 
научи през живота си, то бе, че няма по-голяма радост и 
милост от тази да си на родна земя, че няма пълно щастие, 
ако си отделен от корените си, че дори и есента прилича на 
пролет, когато си у дома.  Живко, носеше в себе си живот, 
точно както гласеше и името му.  Тази топла българска есен  
успя да го изпълни с живот, да разлее из  цялото му 
същество  мир и благодарност. 

  Скитал се беше много по чужди земи. Опита се да обикне 
чужди родини, прие чужди обичаи, но винаги, през 
всичкото време, той не преставаше да учи децата си, че 
тяхната земя е Българската земя. 

Топлият вятър донесе до него гласът на децата му. Те 
грабеха с шепи от топлите, жълти листа, посипваха се с тях и 
се смееха на глас. Виждаше ги ясно – двете си дъщери, 
които вече обичаха тази есен, тези листа, тази България. 

А той, приседнал до дънера на вековното дърво, обграден 
от опадалите есенни листа, усещайки радостта в детските 
гласове – разбра! - Това беше търсил, това не му достигаше, 
за това беше тръгнал! За да се върне, за да намери себе си, 
за да остави на децата си „златната” българска есен. 

Допря  дъбовото листо до очите си, усети го с лицето си, пое 
аромата му – в тази есен, в това събрало в себе си 
слънчевата светлина листо, той намери себе си – намери 
България!  

 

Автор: Ивайло Йорданов 



ИДЕЯ 

 

Подводна галерия от 

скулптори  

 
Първата по рода си подводна 

галерия от скулптори е 

създадена през 2006 година от 

ДжейсънТейлър. 

Забележителните човешки 

фигури са разположени по 

бреговете на Гренада. National 

geographic ги слага в листата си 

на 25-те Чудеса на света. А до 

брега на Канкун, Мексико 

своето ново, подводно 

съществуване изживяват над 

500 статуи, които са се 

превърнали в туристическа 

дестинация. BBC, CNN, USA 

Today, the Guardian, Vogue, New 

Scientist, the Discovery Channel – 

всички те проявяват интерес 

към този нов вид изкуство, 

което предизвиква и 

зашеметява с дързостта и 

размаха си!  

 

За да разгледате повече: 

http://www.underwatersculpture

.com/ 

 

 

 

 

Какво е "Идея на фокус"? Това са кадри, които ни вдъхновяват, предизвикват, разчувстват или 

изумяват. Екипът на списанието ги търси, за да постави акцент върху тях и да ги покаже пред по-голяма 

група от хора. Ако обичате да снимате, запечатвайки моменти от природата, градът, ежедневието или 

човешките взаимоотношения, то ние с най-голямо удоволствие ви каним да ги споделите с нас и 

нашите читатели! Надяваме се първата (подводна) тематика да ви хареса и вдъхнови, което успешно 

постигна с нас! 
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БИТКАТА ПРИ ЗАВОЯ НА 

ЧЕРНА 
 

През август 1916 година българските войски провеждат 
настъпателната Леринската операция. След нейното 
преустановяване силите на Антатата предриемат 
контранастъпление. Те заемат Каймакчалан на 2 октомври и 
продължават към Битоля. В района на завоя на Черна в края на 
септември 1916г.е заела набързо позиции на отбрана 
българската 8-а пехотна Тунджанска дивизия. Тя поема 
главната тежест на боевете. Завоят на Черна обаче се 
превръща в сражение на почти цялата Българска армия на 
Солунския фронт,защото тук последователно в месомелачката 
са вкарвани цели 14 български пехотни полка от 4 различни 
дивизии.Помощ на Българската войска оказват и съюзните й 
германски войски, които изпращат 2 свои полка и други 
инженерни и артилерийски части. От българските и германските 
войски в завоя на Черна по-късно възниква 302-ра дивизия, която е с немски щаб, но с почти изцяло 
български състав. На 5 октомври 1916г. сръбските войски правят първи опит да преминат реката. Слаби техни 
части достигат десния бряг на Черна,но са контраатакувани успешно. Сърбите са разбити, оставят даже 
пленници и отстъпват. На 6 октомври 1916г. сърбите пак атакуват в района на селата Добровени и Скочивир. 

Някои сръбски подразделения пробиват българската отбрана, 
но отново контраатакувани са изтласкани назад. В 
български ръце пак пада село Брод. Още в самото им 
начало боевете са крайно ожесточени. Сърбите,които имат 
голямо надмощие в артилерия атакуват постоянно. 

На 14-15 октомври 1916г. боевете са непрекъснати. 
Натискът на сърбите е много силен. Българите започват да 
изнемогват, но удържат позициите си. В нощта на 14 
октомври 1916г. е кулминацията на битката в завоя на 
Черна. Тогава сръбските войски предприемат 8 
последователни атаки, които са отбити до една от 
българските защитници. Цели 3 дни след това сърбите не 

атакуват. Трупат сили и се възстановяват за нови атаки. 

На 18 октомври 1916г.те преминават река Черна (Църна) при 
Брод и се укрепяват на левия ѝ бряг. Първа българска армия 
прави контраатака, но тя е неуспешна. На 23 октомври огънят на 
противника достига огромни размери. Французите действат в 
полето при Кенали. За една седмица противниците на българите 
ги атакуват няколко пъти, но не постигат успех. И сръбските атаки 

АРХИВ !  



Източник: Интернет 

 при завоя на Черна биват отбивани. При всяка неуспешна атака 
вражеската артилерия усилва огъня си. Загубите се увеличават все повече 
и повече, като батареите трябва да пестят снарядите си, което угнетява 
българските защитници и убива бойния им дух. На 7 ноември 
съглашенската артилерия започва най-силен огън срещу 3/8 бригада, 
които заемали позиции между Крапе и Полог. След 3 дена загубите на 
бригадата постепенно се увеличават и на 10 ноември без да бъде 
атакувана тя напуска позициите си, които веднага са заети от сърбите. След 
нови боеве на 17 и 18 ноември българските войски на 19 ноември са 
принудени да напуснат Битоля и заемат позиции на 5 км. северно от града 
на линията Пелистер - кота 1248 - кота 1050. 

През май 1917 г. съглашенците правят втори опит да 
пробият българския фронт в района на завоя на 
Черна. Тези опити са част от пролетната офанзива на 
войските на Антантата по целия фронт в Македония. 
Настъплението на Антантата в завоя на Черна започва 
след краха на английските атаки през април-май с.г. В 
тази голяма атака участват френски, италиански и 
руски войски.Това са 54-ти френски колониален полк 
и 3-ти руски полк. Сутринта на 9 май 1917г.под 
прикритието на ураганен огън съглашенските войски 
провеждат три последователни атаки.Първата атака 
започва сутринта по целия участък на завоя,но е 
отблъсната с артилерийски огън и българска 

контраатака. Към обяд е проведена втора масова атака, която се провежда на широк фронт от 16км. 
Атакуващите съглашенски войски нахлуват в първата отбранителна позиция. Българи и германци се вдигат в 
контраатака и успяват да отхвърлят противника и да възстановят отбраната си. Вечерта на 9 май 
1917г.съглашенските войски провеждат нова атака,която отново е отблъсната с артилерийски огън. Загубите 
на атакуващите съглашенски войски са огромни. Пленени са 2 техни офицери и 200 войници. 

Загубите на френско-италианските и руските войски в завоя на Черна в боевете на 9 май 1917г.са 5 425 
души./П.Дошкинов,Майското сражение в завоя на Черна,  Българските загуби в този район са само 1 605 
офицери и войници. На 11 май 1917 г.настъплението на съглашенците в завоя отново е възобновено. Атаката 
им е отбита с артилерийски огън, а на някои места и с ръкопашни схватки.Следобяд на този ден има повторна 
атака на противника,която пак е отблъсната,но само с огъня на българските и германските артилерийски 
батареи. 

Последният опит за пробив на отбраната в завоя е предприет на 17 май 1917г. Предшестван е от 4-дневна 
мощна артилерийска подготовка.Сутринта на този ден френски части атакуват германските позиции,но са 
отбити. При втората си атака французите влизат в окопите и чак след час и половина ожесточен ръкопашен 
бой са отблъснати, като понасят големи загуби. 

С краха на атаката на 17 май 1917г. завършва с провал цялото съглашенско пролетно настъпление на фронта в 
Македония. На 21 май 1917г. настъпателните действия на Антантата по всички участъци на фронта в 
Македония е преустановена. В хода на пролетните боеве в завоя на Черна героично загива и големият 
български офицер Борис Дрангов-роден в Скопие, тогава командир на 9-ти пехотен Пловдивски полк.На 26 
май 1917г. при артилерийски обстрел на противника той е тежко ранен и умира от раните си. Загубите на 
противниците в тази битка и до днес остават неизвестни.Сигурно е, че те са огромни.По спомени на 
съвременници, участници в жестоките боеве, Черна става Червена,защото е обилно полята от кръвта на 
загиналите бойци от различни националности. Най-много жертви дават българите,които трудно се окопават в 
каменистата почва в района, изпитват постоянно недостиг на снаряди и боеприпаси, бият се винаги с по-
малко сили и сръбските войски, които са добре въоръжени, особено с френска тежка артилерия и напират 
безогледно в атаки, кърваво отбивани от техния противник. Българските полкове в завоя на Черна се топят и 
загубите им са ужасяващи. Особено пострадала е 8-а пехотна дивизия, остатъците от която след края на 
боевете са изведени на почивка в Сярско-Егейска Македония. Споменът за завоя на Черна остава неизличим в 
българската военна летопис и до днес. За Черна са писани най-много разкази от периода на войната.През 
2010г.битката в завоя на Черна влиза сред десетте най-значими български военни събития на 20 век. 



Роден :  
 Скопие, Османска империя 

Живял: 
3 март 1872 – 26 май 1917  

Години на военна служба: 

1891 – 1917  

Служил на: 

Царство България 

 

Командвал: 

5-ти македонски полк 

9-ти пехотен Пловдивски 

полк 

Участие в битки: 

Илинденско възстание 

Балканска война 

Междусъюзническа война 

Първа световна война 

Отличия: 

Орден „За храброст” IV 

степен 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДЕН  ЗА   

ВОЙСКОВОДЕЦ ! 

 

Не случайно Ви споменахме за имаето на полк. Борис Дрангов в 

предходната статия - за битката при река Черна. Споменахме Ви за 

него, защото това е бил човек обожаван от войниците си, 

изключителен оратор, патриот и войсководец, но за жалост 

забравен из под прахта на старите томове по история – 

незаслужено забравен! Именно поради тази причина ние от списание 

„Контрафорс” Ви представяме героя от Балканската и Първа 

световна война – полк. Борис Дрангов. 

Нека си спомним и знаем за хората дали живота си за отечеството ! 

 

Още щом ни посрещна, щом се яви пред нас, подполковник Дрангов ни грабна и 
покори. Висок, строен, опънат като струна, със сини очи, които магьосват, той 
сякаш непрестанно гореше. И какъв изключителен оратор... Голям педагог, 
сърцевед, когото чувствувахме повече като добър баща, отколкото началник... 
Неизброими качества на човек, войник и вожд притежаваше Дрангов и мъчно 
биха се изброили в това тясно място, но начело на всички стоеше без съмнение 
личният пример.     

Чудомир – Спомени за Борис  Дрангов 

  С тези думи започва нашият разказ, за човека станал идеал за Българската 
армия, българският офицер и блестящ военен педагог Борис Стоянов Дрангов. 

Той е човек с особенна харизма, любимеца на армията, кумирът на 
младия офицер. Щастливо съчитание на красота, сила и самосъзнание. 

Висок и снажен , с мощно опнато чело, дишащо енергия, пламтящи очи и 
усмивка на уста, винаги добър с вирната глава и борческа походка. 

Излъчващ спокойствие , твърдост и непреклонна воля. Борис Дрангов бе 
роден да завладява сърцата и да споява душите. 

 

 

 

ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ГЕРОИ ... 



Част от писмото на полк. Дрангов към 

съпругата му. 

   Вече юноша Дрангов става свидетел на промените в освободената млада 
България и решава да постъпи във Военното училище,тъй като мечтите за 
подвизи го преследват още от училищната скамейка. Като юнкер Дрангов не се 
поглъща само от ученически и войнишки обязаности. Трудолюбив е, прилежен 
е, следи с усърдие уроци и упражнения, но духовният му поглед дири нещо 
по-висше, И го намира: заедно с други трима юнкери —Гоце Делчев, Борис 
Сарафов и Ефрем Чучков основава малък македонски кръжец, който си 
поставя за задача да работи за освобождението на общата им родина – 
Македония. Явно тоз „кръжец“ от млади патриоти е имал нещо бунтовническо 
в себеси което не се е нравило на училищния ред и всичките му членове са 
наказани и отстранени от учебна дейност а годината е 1894.  

Малко по късно Дрангов отново е приет и на 1 януари 1895.  

    В началото на XX в. Българите в Македония, останали под 
турско робство продължаватда чакат с пламенни сърца 
свободата си. Годината е 1903-та , избухва Илинденско – 
Преображенското въстание, Борис Дрангов не е в състояние да 
отклони повелителния зов на окървавената родина и с един 
замах, който напомня буйността и себеотрицанието на Ботева, 
махва ръка на семейство, на кариера и на всички блага на 
спокойния и весел живот. Още недочакал освобождаването си от 
армията Дрангов тръгва към родния си край заедно с други 
висши военни и събират чета от 120 юнака с която показват 
невиждана смелост и легендарни подвизи в името на 
националното обединение. Преди да напусне пределите на 
Отечеството  той изпраща прощално писмо до съпругата си.  

      През Балканската война е началник-щаба на 1-а бригада от Софийската дивизия. Бил е, разбира се, един 
оригинален щабен началник, който е следял движението на войските повече на самата бойна линия, 
отколкото на картата. През 1913г. избухва нова война – Междусъюзническата. Дрангов взема дейно участие и 
там. 

През 1915г. по решение на царя България влиза в най-големия конфликт, познат на човечеството до момента 
– Първата световна война. Цар Фердинанд застава на страната на Германия и Австро-Унгария, като по този 
начин смята да се разправи със съседните държави. Войната започва и подполковник Дрангов е изпратен 
отново на фронта, като командир на Пети македонски полк. 

През март 1917 г. му е възложено командването на Девети пехотен пловдивски полк. С него той защитава 
участъка край завоя на река Черна, на Южния фронт. 

        Бил хубав пролетен ден през същата 1917 година. От Вардар, та чак до Пилистер горели в огън чукарите 
Македонски, а под мощния бумтеж на хиляди топовни гърла, българската войска преживява едно от свойте 
върховни изпитания. Нататък ще продължим с разказа достигнал с годините до нас на очевидеца преживял 
тез бойни действия Тодор Кожухаров :  

„ Денят се бе слял с нощта, бавно се нижеха мъчителните и пълни с тревога часове, не спираше нито за миг 
адския вой на великанската борба – сякаш това беше гласът  на измъчената и окървавена армия, която 
стенеше от болка и ужас, там по високите скали на Македония! Изведнъж заработиха телефоните по всички 
позиций, артилерийския огън продължаваше жестоко , небесния свот се раздираше и се понесоха викове :     
Дрангов е убит! 

И стана тихо, съвсем тихо. И мнозина от тези, които бяха тъй близо до смъртта тогава,мнозина от тези, които 
нямаха щастието да видят зората на утрешния ден, посърнали наведоха глава. А там, в близкото селце зад 
позициите, чуваше се бавния погребален звън на черковната камбана и люта болка свиваше сърцата ни, 
защото знаехме, че още един голям и силен човек си отива безвъзвратно!А колцина са такива у нас?“ 
Тленните му останки са пренесени в църквата „Св. Димитър“, в родния му град Скопие. По-късно обаче 
сръбските окупатори, покрай терора и репресиите над българското население, решават да ги преместят в 
градските гробища. България се сбогува с още един от своите велики синове.Той завинаги си осигури място в 
сърцето на своя народ, в гънките на неговите бойни знамена.  
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