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ОНТРАФОРС 

 

Ето ни отново заедно във втори брой на списание 

„Контрафорс“. Бих искал да благодаря на всички 

читатели от името на целия екип за изключително 

добрата обратна връзка, която получихме. 

Искаме да знаете, че това може само да ни 

мотивира да създадем още по добър продукт от 

предходния, а единственото, което можем да Ви 

пожелаем сега е : 
 

Приятно плаване с кораба на 

списание „Контрафорс“ ! 

 

От Главния редактор 
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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 на e-mail: 

spkontrafors@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

Как мина Коледния базар ? 

яма как да не отразим какво се случи през 

месец декември със събитието – Коледен 

базар. Ентусиастите и главните организатори 

бяха курсантите и Студентски съвет от нашето 

училище. Тъй като за първа година силите на двете 

страни се обединяват, се получи нещо грандиозно. 

Два дена (17 и 18 декември) бяха изпълнени с цветни 

кексчета, кифлички, ореховки, чай, кафе, сувенири, 

пъзели, картички, тениски, оригами и куп други неща, 

които бяха абсолютно безвъзмездно събрани от 

участниците. След края, с огромна гордост се 

установи крайната сума от урните – 2040 лева, които 

отидоха за лечението на Илко Панайотов, наш колега, 

претърпял тежка катастрофа.  

    Но практически нищо не свършва тук. След по-

малко от месец идва втория етап на кампанията, 

която цели една постоянна помощ на семейството. 

Ако искате мартенички, картички и настроение, ще 

заповядате на щандовете в началото на Март! 
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Спояване на два метала в космоса .... 

В космоса, и по-специално във вакум, две 

парчета метал могат да се споят помежду 

си без никаква топлинна или химична 

обработка. Процесът се нарича студена 

заварка и е възможен поради отсъствието 

на чужди частици в контактната точка 

между два еднакви метала. Въпреки, че в 

космоса корозията на металите като 

процес практически отсъства, то този 

феномен има потенциала да създава почти 

същите проблеми – при космическите 

апарати често се използват едни и същи 

метали и сплави, които са в контакт 

помежду си. 

 

Атомът действа по законите на 

квантовата механика 

Орбитите на електроните в един атом се 

подчиняват на квантовата физика, а не на 

логиката от физичния свят. Един електрон 

може да прескача из между различни 

орбити – да изчезне по средата на пътя си и 

да се появи на друго ниво около ядрото на 

атома. Освен това пътят му не описва равна 

елипса или кръг, а вълнообразна 

непостоянна трептяща окръжност. Когато 

електрона премине в по-ниска орбита 

излъчва един фотон, а когато погълне 

фотон преминава на по-висока орбита 

ИЗТОЧНИК: fresh-science.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Човешкия мозък има капацитет от 

1ZB ? 

Дългосрочната памет на вашия мозък 

може да съхранява до над 1 трилярд 

отделни бита информация – число с 21 

нули. Преведено на модерен технически 

език излиза, че мозъкът може да съхранява 

информация над 1 ZB. 

За справка: K [кило] = 1 024 бита; M [мега] = 

1 048 576 бита; G [гига] = 1 073 741 

824 бита; T [тера] = 1 099 511 627 

776 бита; P [пета] = 1 125 899 906 842 

624 бита; E [екса] = 1 152 921 504 606 846 

976 бита; Z [сета] = 1 180 591 620 717 411 

303 424 бита; Y [йота] = 1 208 925 819 614 

629 174 706 176 бита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Метал, от който водата отскача 

Вместо химическо покритие, нова 

технология за хидрофобностизползва 

наногравиране на метала. Водата 

направо отскача от повърхността, като 

работи и под почти нулев ъгъл. 

   Традиционните методи за придаване на 

хидрофобност на материали са чрез 

химическа обработка и са с определена 

трайност – с времето всички те губят 

свойствата си. Пример за по-трайни 

хидрофобни материи етефлонът, който 

работи на аналогичен принцип, но е много 

по-слаб – водата се плъзга по него само 

при градуси над 70. 

    Какво ни интересува това? Самолетни 

криле, които никога не замръзват, съдове, 

по които не залепва храна, системи за 

събиране на вода със 100% ефективност и 

септични ями, които не замърсяват 

околната почва, са малка част от 

възможните приложения. 

 

 

ИЗТОЧНИК:  Hicomm.bg 

Студентите от университета "Харвард" в САЩ са едни 

доказано умни млади хора. Това означава, че успелите да 

влязат в Харвард не би трябвало да имат проблем с една 

обикновена логическа задача, нали? 

    Да, ама не. 80% от студентите в този елитен 

университет не успяха да се справят с тази на пръв поглед 

елементарна задача. Опитайте да решите следната 

логическа загадка: 

Топка и бухалка струват 1,10 долара. 

Бухалката струва 1 долар повече от топката. 

Колко струва топката? 

  

 

 

 

 

 

Не бързайте! Ако помислите малко повече и включите и 

математиката, ще разберете защо. 

Повечето студенти от „Харвард“ са дали отговор 10 цента. 

Това е ГРЕШКА! 

Правилният отговор е 5 цента. 

Защо се получава така? Ако топката струва 10 цента, то 

общата сума трябва да е 1,20 долара – 10 цента за топката 

и 1,10 за бухалката (1 долар повече). 

 

Източник: curious.actualno.com  

 

 

 

 

 

 

ИЗТОЧНИК: fresh-science.com 
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Отмина още една година, изпълнена с 

много борби и емоции. Макар и това да 

не се забелязва от всички, през 2014-та 

екипът на Студентски съвет беше 

активен и работеше за развитието на 

студентската общност във ВВМУ. 

Доброволците ни отделиха много време 

и сили, за да може в университета да 

съществува един адекватен орган, на 

който студенти и курсанти да могат да 

разчитат за помощ и съдействие. Ето и 

някои от дейностите на Студентски 

съвет през изминалата година. 

В края на месец март във ВВМУ се 

проведе ежегодната научна сесия с 

международно участие. В нея участваха 

студенти и курсанти от висши учебни 

заведения от цялата страна и курсанти от 

Румъния и Полша. В продължение на 

един ден участниците представиха над 

300 доклада на най-различни теми, 

включващи военни 

 

 

 

 

науки, корабоводене, технология на 

машиностроенето и кораборемонта, 

електротехника, ИТ, обществени науки и 

други. Сесията беше закрита със 

студентско-курсантски бал, на който 

участниците имаха възможност да се 

срещнат в неформална обстановка и да 

обменят помежду си знания и идеи. 

Годишната Спартакиада на ВВМУ беше 

както винаги едно от най-мащабните 

събития в университета. В спортното 

първенство се включиха над 300 

студенти и курсанти от училището, 

които премериха сили в 11 различни 

спорта. Мероприятието продължи цял 

месец и завърши с официално 

награждаване, на което се раздадоха 

общо 100 награди на изявилите се 

участници. Празненството продължи с 

чудесен купон в Плаза бар. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За втора година Студентски съвет подкрепи финансово баскетболния отбор 

на ВВМУ в участието им в лига Черно море и сега им стискаме палци да 

представят добре както себе си, така и Морското. 

През месец ноември град Варна спечели титлата Европейска младежка 

столица 2017. Екипът на нашия студентски съвет вложи много усилия в 

борбата за този приз, в изработването на младежки политики на местно и 

национално ниво и в увеличаването на капацитета и възможностите за 

развитие на младите хора у нас. 

Както всяка година се включихме в кръводарителската кампания във ВВМУ. 

Кабинетът за даряване на кръв беше постоянно пълен и нашите студенти и 

курсанти за пореден път показаха как с една малка саможертва на всеки от 

нас, може да се спаси човешки живот.  

 

 

 

По случай Световния ден за борба със СПИН, организирахме традиционната си Антиспин 

кампания, на която раздавахме червени лентички на студентите и ги информирахме за 

опасностите от заболяването и за това къде могат да се изследват за наличие на ХИВ вируса. 

В края на месец Декември организирахме благотворителен коледен базар в помощ на наш 

колега, пострадал в автомобилна злополука и успяхме да съберем средства в размер 2041лв. и  

така да платим лечението му за два месеца напред. С помощта на студенти, курсанти, 

преподаватели и администрацията на ВВМУ успяхме да съберем и голямо количество 

неизползвани и запазени дрехи, които изпратихме  на домове за деца и младежи в 

неравностойно положение 

Благодарим на всички, взели участие в организацията и изпълнението на мероприятията ни! 

Надяваме се с ваша помощ 2015 година да бъде още по-ползотворна и успешна!  
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Кораб на негово величество „Виктори“ – 1150 жертви 

През 1744 година, връщайки се към Англия, военният кораб Виктори изчезва. 

Дълго време се е вярвало, че е акостирал на Нормандските острови, но през 

2008 година се намират останките му на 80 километра от островите. 

 

 

 

Японския „Тоя Мару“ – 1153 жертви 

Това е ферибот, който е бил доста голям и впечатляващ за времето си, 

плавал между островите Хокайдо и Хоншу. На него се е качвал дори и 

японският император. С твърде много хора на борда, Тоя Мару потъва през 

1954 год. след разярил се тайфун. Капитанът искал да прекрати потеглянето, 

но все пак тръгнал, мислейки, че бурята е отминала. Това решение коства 

живота на всички, без 150 спасили се.  
 

 

 

 

Четирите кораба край островите Сили-  1400-2000 жертви 

През 1707 год. Великобритания изпраща 21 кораба в опит да превземе 

пристанището в Тулон. След провал те се връщат към дома, но поради лоши 

изчисления се насочват към скалите на островите Сили. Четири кораба са загубени 

преди да се установи случващото се. Много време след това телата на загиналите са 

продължавали да изплуват по близките брегове. 
 

 

 

 

„Титаник“ – 1517 жертви 

Въпреки, че потъването на британския лайнер е несъмнено най-известното в света, то 

не взима най-много жертви.  

Тъжното в историята му е, че е тръгнал със стотици бедни пътници, даващ им 

обещания за по-добър живот в Америка преди повече от век (1912 година).  

 
 

 

 

 

 Китайската търговска перла „Тек Синг“ – 1600 жертви 

Тек Синг се превежда като Истинска звезда. Капитанът, абсолютно уверен в 

уменията си, решил да мине по друг, по-пряк път, ала Китайско море може да 

бъде опасно. Така потънал, а на другия ден Британски кораб прибрал само 190 

оцелели.  През 1999 год. е открит, както и много рядък китайски порцелан, който е 

превозвал. Намерените човешки останки са оставени под водата, заради 

вярването за вечен покой.  
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„Нептун“ от Хаити – 1700 жертви 

Нептун е доста голям ферибот, потънал през 1993 година поради лоши 

метеорологични условия и отново – твърде много качени хора на борда. 

Капитанът оцелял, държейки се за отломките. Разказва, че хората изпаднали в 

паника заради бурята и бягали от единия към другия борд, предизвиквайки 

твърде голям крен, което предопределило нещата. 

 

 

 

 „Ла Хоя“ от Сенегал – 1864 жертви 

Този ферибот е превозвал главно жени и деца от домовете им до Дакар, където са 

продавали своите стоки. Трагедията не е стара –годината е 2002. За съжаление 

фериботът е бил в много лошо техническо състояние. Бил е и препълнен. И двете 

причини не са рядкост в африканските държави, ала в случая са причинили 

смъртта на почти всички на борда.  
 

 

 

 

Канадския „Мон Блан“- 2000 жертви  

Мон Блан е превозвал експлозиви от Канада към Франция. Разминавайки се с друг кораб в 

тесен канал, при това в обратните посоки на движение, изпаднал в рискова ситуация. След 

като в движението се включили и други кораби нещата излезли извън контрол. Резултатът е 

ясен: умопомрачителен взрив, ранил над 9000 души. 
 

 

 

 

 „Кйенгиа“ в Китай – 3000 жертви 
Кораб за максимум 1186 човека, който по официални документи е превозвал 

2150, а още много дори не били описани. Сблъсква се с мина, поставена от 

японците, която пробива кърмата му. Потъва, повличайки хиляди души, качили 

се с надеждата да се спасят от настъпващият комунистически режим през 1948 

год.  

 

 

 

 

„Доня Паз“ от Филипините – 4384 жертви 

Практически ферибот с два живота. Веднъж през 1979 се подпалва, но не взима 

никакви жертви. Всичко е подменено и отново тръгва по обичайния си 

маршрут. Осем години по-късно огънят отново го застига при сблъсък с кораб, 

пренасящ нефт. Много от загиналите не са намерили никакви спасителни 

жилетки на борда, разказват 24-мата оцелели. Потъва за два часа, а 

спасителните служби научават за сблъсъка чак след 16 часа. 

 

 

 
 

 

SPKONTRAFORS@ABV.BG 

АКО ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ОЩЕ ЗА КЛАСАЦИЯТА ВЛЕЗТЕ В 

СТРАБИЦАТА НИ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА ИЛИ НИ ПИШЕТЕ НИ ТУК: 
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4 

3 

1 

2 



ОТБЛИЗО С... 
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КАП. I РАНГ. 

БОЯН 

МЕДНИКАРОВ 

 
Образование: 

- 1979 - Втора математическа гимназия – Варна, златен медал; 

- 1984 - Магистър «Корабоводител за ВМС», ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”, 

първенец на випуска . 

- 1992 - Магистър «Организация и управление на оперативно-тактическите 

звена във ВМС», Военноморска академия «Адмирал Кузнецов». Санкт-

Петербург, Русия, златен медал . 

- 2006 – Магистър “Стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили”, ВА ”Г.С.Раковски” , първенец на випуска 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионално развитие: 

- 1984 - 1994 – офицер в под. 26590, Созопол, в 

т.ч. командир на бойна част, помощник 

командир и командир на кораб, командир на 

тактическа група, началник на щаба на 

дивизион; 

- 1994 - 1995 - старши помощник началник по 

ударните сили на Оперативния отдел на Щаба 

на ВМС, Варна; 

- 1995 - 1998 - заместник началник на катедра 

"Оперативно-тактическа" на ЦСДК при ВВМУ; 

- 1998 - 1999 - главен асистент в катедра 

"Военноморско изкуство и военна интеграция" 

на факултет “Командно-щабен” на ВВМУ; 

- януари - август 2000 - директор на 

департамент “Командно-щабен” на ВВМУ; 

- септември - декември 2000 - доцент в 

катедра “ВМС” на ВА ”Г. С. Раковски”; 

- януари - септември 2001 - началник на 

катедра “ВМС” на ВА ”Г. С. Раковски”; 

- септември - октомври 2001 - доцент в 

катедра “ОУТПВМС” на ВВМУ; 

- от ноември 2001 – до 26 май 2011 - 

заместник началник на ВВМУ по учебната и 

научна част; 

- от 27 май 2011 - Началник на ВВМУ 

”Н.Й.Вапцаров” 

 

1. Кога беше първото Ви плаване и къде? 

Първите ми плавания са били на борда на 

пътническите корабчета, които на времето бяха 

доста популярни по нашето крайбрежие и свързваха 

Варна с Св.св. Константин и Елена, Златни пясъци, 

Балчик, Кометите, с които се ходеше до Бургас, 

Созопол. Сигурно съм бил някъде на около 8-10 

години, когато за първи път съм плавал на военен 

кораб, защото баща ми беше офицер от 

военноморските сили и преподавател във ВВМУ, но 

ми е трудно точно да фиксирам първото ми плаване. 

Най-вероятно е било когато съм бил на около 6-7 

години. 

 

 

 

 

 

2. Кога за пръв път преминахте екватора и 

какво беше кръщенето Ви? 

Аз не съм преминавал екватора. Ние плавахме на 

борда на учебно-производственият кораб „Вапцаров“, 

обикновено от Черно море, до пристанищата в 

Западна Европа и на връщане, някъде в Бискайския 

залив, в Атлантическия океан, се правеше такова 

кръщене, беше много внушително и все още си 

спомням името, което получих тогава Урса Мажор – 

Голяма мечка, на съзвездието Голяма мечка. В 

последствие съм участвал в няколко церемонии по 

кръщаване на екипажа с наши обучаеми курсанти и 

студенти, на борда на учебния кораб „421“. Това е 

една доста запомняща се церемония 

 

 

ПЪТНИЧЕСКИЯ КОРАБ „КОМЕТА“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Защо избрахте да се обучавате в морско училище и какво означава то за Вас? 

 

Морско училище е нещо много специално за мен.Това е една фамилна традиция в нашето 

семейство. Първите ми спомени са свързани с морско училище, както ви казах, баща ми е 

завършил морско училище през 50-те години, от 60-те години беше преподавател във ВВМУ. 

Помня как съм играл в морско училище като дете. Катерех се на покрива, за да наблюдавам 

автомобилни състезания, тогава имаше рали Златни пясъци – Албена, което се организираше 

точно тук, покрай Спортна зала, и от покрива на морско училище доста добре се виждаше. 

Завърших средното си образование в МГ Варна, бях в националния отбор по математика и 

когато кандидатствах във ВВМУ, имаше такава процедура, която позволяваше на първенците от 

олимпиади и състезания, да влязат без изпит. Тогава кандидатстването в училището беше доста 

сложно, броят на приеманите хора беше доста малък, за сметка на местата за кандидатстване. 

Приемаха се не повече от 200 души. Конкуренцията беше голяма и въпреки че бях приет в 

Софийския университет,в ТУ Варна, моят избор беше категоричен да се обучавам в Морско 

училище. 

Тази традиция бе предадена и на следващото поколение. Синът също завърши Морско училище 

през 2008г  като бакалавър и малко по-късно, и като магистър.Така че спазването на тази 

семейна традиция, ме доведе в Морско училище. 

 

 

 

 

 

4. По кой предмет учихте с най-

голямо недоволство? 

Трудно ми е да отговоря на този въпрос. 

Класически обучаемите срещат най-

много проблеми с математиката и 

физиката. Аз нямах проблеми с тези 

дисциплини. Завърших училището с 

почти пълно отличие, и като че ли една 

от оценките ми, която беше различна от 

отличие, беше тази по Руски език, но 

това не означава, че той ми е бил 

неприятен. 

 

 

? 

ВВМУ РАЛИ „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какво ще кажете на нашите читатели? 

На първо място би следвало да ги поздравя с интелигентния избор, който са направили, като 

са избрали да се обучават във ВВМУ. Искам да им кажа, че всеки един от нашите обучаеми има 

прекрасни възможности за своята реализация и наистина, ако върви по своя път, в крайна 

сметка, ще постигне удовлетворяемост от това, което прави. 

Много е важно да имаме ясно формулирана цел – какво искаме, за какво се борим, какво 

желаем да постигнем. Аз мисля, че ясното формулиране на целта, за която работиш, по 

същество е 50% от нейното постигане, защото всичко останало е някаква технология, някаква 

рутина, която ще се достигне. 

Следващото, което е изключително важно е да повярваш, че формулираната цел е изпълнима. 

Да си представиш как си изпълнил целта. Може би когато е най-трудно, когато се готвите за 

контролно или за някакъв изпит и ви се струва, че материалът  който четете е някаква форма на 

„абра-кадабра“, и изобщо нищо не ви влиза в главите, си представете церемонията по вашето 

дипломиране.Как излизате и си получавате дипломата и в нея по този предмет, по който 

имате проблеми сте получили една хубава, желана за вас оценка и тогава повярвайте, нещата 

ще вървят по-добре, ще се случат по-лесно.Но най-голямото предизвикателство за един човек, 

се намира вътре в него. Тогава, когато успееш да преодолееш вътрешната си бариера и успееш 

да се пребориш с най-големия си враг, който също се намира вътре в теб, тогава няма начин да 

не успееш и всичко е възможно. Абсолютно всичко. 

 

5.  Ще ни разкажете  ли някоя любопитна 

случка от времето, в което сте били курсант? 

Първото ми плаване, вече като курсант, беше на 

борда на учебния кораб „Вапцаров“, т. нар. „Дървения 

Вапцаров“, това е един бивш ветроход, и в общи 

линии, той се характеризираше с това, че много 

силно клатеше и това си беше доста силно 

изпитание за нас, за младите обучаеми курсанти. 

Тогава правехме плавания по нашето крайбрежие и 

изучавахме конфигурацията на брега, т. нар. лоция, 

освен това отработвахме носене на вахта, на котва. 

Може би една от любопитните случки, беше че, една 

сутрин бях на вахта на котвата ,помня че беше лятно 

време, все още тъмно, преди изгрев слънце и чувах 

около себе си едни много подозрителни шумове, 

все едно че около мен излизаха водолази. Реално 

бях доста стреснат и реших, че трябва да отида да 

докладвам, но в последствие, в сумрака огледах 

наоколо и се оказа, че това бяха делфини, които се 

гмуркаха и изплуваха около кораба. 

 

 

 

 

 

6.  Ако можехте да се 

върнете в курсантските си 

години, какво щяхте да 

направите? Какво бихте 

променили? 

Не мисля, че бих променил 

нещо. Не мога да бъда 

недоволен, от това, което се е 

случило с мен, от гледна точка 

на кариера и развитие по 

никакъв начин. 

 

 

 

 

 



СПОДЕЛИ 
 

Авт. РАДИНА 

ANGRLOW 

Авт. Д-р МАЯ 

РОГАШКА 

 

 

 

 

 

  

Здравейте д-р Рогашка ! 

Аз съм момиче първа година във ВВМУ и имам сериозна дилема, която сама не мога разреша. 

И за това Ви моля за съвет, въпросът е следния: 

 Имам си приятел вече от година и четири месеца и вичко е много добре между нас. Разбираме 

се идеално, излизаме почти всеки ден и техните ме харесват, но когато влязох във ВВМУ се 

срещнах с един мой стар съученик. Оказа се, че и той е първи курс но друга специалност. От 

тогава започнахме да си пишем, да се чуваме по телефона, да излизаме с 

общи компании и всичко това като приятели, но от скоро започнах да се 

хващам, че мисля за него и тогава когато съм с приятеля си. Започвам да 

се чувствам, че не съм безразлична към него и че ме хваща яд когато 

видя негова снимка с друго момиче. Не ме разбирайте погрешно! 

Обичам приятеля си и то много, но от друга страна започвам да имам 

много сериозни симпатии и към бившия ми съученик. 

Проблема е, че за да бъда с единия трябва да оставя другия , а не 

искам! 

Какво мога да направя в тази ситуация и възможно ли е и 

двамата да ги задържа в живота си ? 

 

ОТГОВОР: 

Здравейте,  
Интересът, увлечението, симпатията, които 

изпитваме към другите са свързани с много 

хубави емоции, които е добре да бъдат 

споделени. От писмото не става ясно какво 

е Вашето усещане за отношението на 

бившия Ви съученик, настоящ колега към 

Вас. Ясно е, че имате приятел, с който 

поддържате здрава, стабилна връзка. 

Разбирам, че вече изпитвате и към другото 

момче повече от приятелски чувства. За да 

знаете как да продължите напред Ви 

препоръчвам да си отговорите на няколко 

въпроса, а именно: 

    Какво искате Вие самата, сериозна връзка 

или просто приятел, с който да се 

забавлявате в свободното си време? 

    Привързаността към човек и обичта към 

него близки ли са по значение за Вас? 

Страхувате ли се да не останете сама? 
В живота ежедневно сме поставени пред 

куп дилеми и проблеми, които трябва да 

разрешим, изясним и управляваме. В тази 

връзка е необходимо да се научим да 

вземаме решения. Най-правилното решение 

е взетото решение.  

Може да задържите и двамата в живота си, 

но се опасявам, че това няма да Ви донесе 

необходимото удовлетворение. Ще 

изпаднете в състояние, в което ще си 

служите с безкрайни лъжи и няма да 

успеете да се насладите на отношенията си 

с партньора. Не така стои въпроса обаче, 

ако решите с единия от Вашите харесвани 

обекти да поддържате само приятелски 

отношения. Тогава мисията е 

възможна.Пожелавам Ви успех! 

К 
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Ще завърша отговора си с един въпрос към всички 

наши читатели, който много често се задава: 

Възможно ли е приятелството между мъж и жена?  

Вие как мислите приятели? 

 

 

Здравейте, списание „Контрафорс” или би било по-правилно  

Здравейте г-жо Рогашка! 

Преди да започна, бих искал да кажа, че списанието много ми допадна и искам да ви 

пожелая още много броеве за напред. 

Аз съм курсант втора година и искам да ви попитам нещо, което до сега не ми се беше 

случвало. Нямам много опит с любовта, даже никакъв. Става дума, че мисля че се 

влюбих в едно момиче първи курс, което като че ли не иска да има 

много общо с мен. Вярно че до сега сме говорили само няколко пъти, но 

мисля че нещата между нас биха се получили.  

От една страна ми харесва да си говоря с нея и да сме си приятели, 

но от друга нещо вътре ме човърка и ме кара да желая 

нещо повече. Страхът ми е ако направя някакви стъпки за 

нещо повече да не я изгубя и като приятел. 

За това Ви моля за съвет какво да направя? 

Предварително Благодаря! 

 

ОТГОВОР: 

Здравейте,  

Първите трепети в любовта са винаги 

изпълнени с любопитство, но и 

същевременно със страх от провал. 

Четейки историята Ви, направих 

асоциация с една много важна и 

ключова дума, а именно СМЕЛОСТ! 

От написаното оставам с впечатлението, 

че не сте наясно точно какво изпитвате 

към момичето, за което говорите. 

Разбира се това, в контекста на липсата 

на предишен опит е нормално. Имайки 

предвид зададения преди време въпрос 

е възможно на този етап вече да сте 

наясно с Вашите чувства и да сте се 

„престрашил“ да изясните пред нея 

това, което изпитвате. И все пак ако все 

още се колебаете във Вашите 

отношения и се страхувате да направите 

първата крачка, моят съвет е покана за 

кафе, разходка или други дейности 

извън университета, като по този начин 

ще имате възможност да споделите 

личния интерес към нея не само като 

към колежка, но и към харесвана жена. 

В откровен разговор на спокойствие ще 

можете да ѝ споделите какво чувствате 

и да разберете какво е нейното 

отношение към Вас. 

Пожелавам Ви успех! 

 

 

 

 

АКО ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ ИЛИ КАЗУСИ ЗА КОИТО ВИ Е 

НУЖЕН СЪВЕТ ПИШЕТЕ НИ ТУК: 



HI TECH Авт. СВЕТОСЛАВ 

ГЕОРГИЕВ  

                     BIOME      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes показа своето произведение на 

изкуството в Лос Анджелис на 

автомобилното изложение, където зрители 

можеха  да научат повече и да се запознаят 

отблизо с творението им - Biome . 

Дизайнерите на Mercedes казват че колата 

за сега е само на идея понеже тя трябва да 

бъде направена от материал наречен 

BioFibre, който все още не съществува. 

Biome ще работи при захранване с гориво, 

наречено BioNectar4534, но като BioFibre то 

не съществува. Колата ще бъде напълно 

биоразградима и няма да отделя никакви 

вредни газове, точно обратното. Вместо 

вредни газове от ауспуха й ще излиза чист 

кислород. 

   Идеята на Mercedes Benz е колата да бъде 

напълно природосъобразен автомобил от 

началото на живота си до края. Покривът на 

колата е направен от прозрачни органични  

слънчеви клетки. Това позволява на 

светлината да премине през покрива при 

генериране на енергия, която ще се 

използва за захранване на мултимедийните 

компоненти, които помагат да се 

контролира климата във вътрешността на 

автомобила. 

    Бъдещото гориво, наречено 

BioNectar4534  изненадващо няма да се 

съхранява в резервоар, като при другите 

автомобили. Вместо това, ще се съхранява в 

BioFibre материал на рамката, интериора и 

колелата. Въпросът как точно ще зарежда 

колата инженерите и дизайнерите все още 

не са решили. Тъй като Biome е направен от 

органични материали, тя ще може лесно да 

се рециклира, когато достигне края на 

експлоатационния си живот.  

От Mercedes смятат, че това е колата на 

бъдещето, която трябва да излезе на пазара 

не по-скоро от 2030

К 



                           
 

 

Ship Intelligence 

Следващата  „логична” стъпка в корабоводенето.... 

 

Rolls-Royce прогнозира, че Ship Intelligence 

ще бъде следващата голяма стъпка в корабната 

индустрия като се очаква корабите да станат по-

сложни и ще се изискват по-високи нива на 

анализ на данни, за да работят бордовите 

системи, които управляват задвижването, 

навигацията и потенциално да доведат до 

самоуправление на кораба. 

   Rolls-Royce са работили заедно с изследователи 

от VTT и Aalto University и са разработили ново 

попълнение, известно като Operator Experience 

Концепцията на Future или "oX". Той предлага на 

екипажа интелигентни работни бази, които 

автоматично разпознават лица, когато влязат на 

мостика, и да се адаптират към собствените 

предпочитания. 

    Прозорците на мостика служат като дисплеи на 

заобикалящото кораба пространство, 

включително дават поглед на потенциалните 

опасности, които иначе биха били невидими за 

човешкото око. Системата може да засече, 

например, миниатюрно парченце лед или 

влекачи и други плавателни съдове, които не 

могат да бъдат видими за екипажа, особено на 

големите контейнеровози. 

   С изискванията на екологичното 

законодателство и растящите оперативни 

разходи, корабите ще стават все по-сложни. 

Прибавете към това факта, че квалифицираните 

екипи вече са в недостиг, в това ние виждаме 

създаването на пропаст между сложността на 

корабите и компетентността на хората, които ще 

бъдат екипаж. Това ще доведе до реални 

проблеми за индустрията, и ние вярваме, че Ship 

Intelligence е това, което ще запълни тази 

празнина. " 

   Концепцията на оХ, е разработен от 

проучването на потребителския опит на кораби 

днес, и ще се превърне в операционната среда за 

екипажите на борда на големите товарни кораби 

и кораби платформи. Използвайки напреднала 3D 

анимация, за да илюстрира точно това, което 

може да бъде постигнато през следващото 

десетилетие, новата концепция ще използва най-

новите цифрови техники за създаване на по-

безопасни и по-енергийно ефективни операции 

на корабите. 

    Днес, Rolls-Royce вече има много от 

технологиите, които ще бъдат част от най-

интелигентните кораби на бъдещето. 

Унифицирана система за контрол на мостика 

наскоро е влязла в експлоатация на кораба Stril 

Luna, представляваща нов ергономичен подход 

към цялата дейност изисквана на мостика, 

варираща от координиране на работата на 

оборудването на борда,  до двигатели за 

задвижване и обработка на товари. 
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„НИМИЦ”- страшилището на НАТО 

Самолетоносача с над 100 000т. водоизместимост и с над 

6000 души екипаж...

Самолетоносачът "Нимиц" е един от най-
големите кораби в света. Той е пуснат на 
вода през 1975 г. и поставя началото на 
класа военни кораби "Нимиц". Последният 
приет на въоръжение самолетоносач от 
този клас е "Хари Труман" с индекс CVN 77 
(1998 г.). През 2002 г. ще бъде приет на 
въоръжение самолетоносачът "Роналд 
Рейгън" (CVN 76). Екипажът на тези кораби 
е над 6000 души, дължината на палубата е 
332.9 м, а водоизместването - 102 000 т. 
Всички са построени от 
корабостроителницата в Нюпорт Нюз, 
Вирджиния. 
Самолетите от авиокрилото на борда са в 
състав: 20 самолета F-14 D "Томкет" за 
изпълнение на щурмови задачи, 36 F/А-18 
"Хорнет", 8 S-3А/B "Викинг", 4 Е-2С 

"Хоукайс", 4 EA-6B "Праулер" и вертолетите: 
4 SH-60F и 2 HH-60H "Сийхоук". 
Конфигурацията може да се променя в 
зависимост от естеството на операцията, в 
която самолетоносачът участва. Така 
например по време на операцията в Хаити 
през 1994 г. на борда на "Дуайт Д. 
Айзенхауер" имаше само 50 вертолета. 
Пистата за излитане е с размери 333 х 77 м, 
оборудвана е с 4 асансьора, 4 парни 
катапулта за излитане на самолетите и 4 
спирачни кабела. От самолетоносача може 
да излита по един самолет на всеки 20 
секунди. 
За ПВО са предназначени трите ракетни 
установки Raytheon GMLS Mk 29, всяка с по 
8 ракети "Сийспероу". Ракетата има обсег от 
14.5 км и полуактивно 
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радарно автоматично насочване. Ракетната 
система за близка ПВО Raytheon RAM 
осигурява защита и от противокорабни 
ракети, включително нисколетящи. 
Артилерийското въоръжение се състои от 4 
шестцевни 20-мм автоматични оръдия 
Raytheon/General Dynamics Mk 15. 
Скорострелността им е 3000 изстрела в 
минута, обсегът им достига 1.5 км. 
Корабът е оборудван със система за 
предупреждение за облъчване (СПО) от 
чужди РЛС Raytheon AN/SLQ-32(V), която 
улавя електромагнитните сигнали чрез две 
решетъчни антени. Мощен компютър 
класифицира всеки отделен сигнал по 
неговите параметри (модули, 
продължителност на импулса, амплитуда, 
честота на повторение, тип на сканиране), 
сравнява ги със записаните в паметта си 
сигнали от различни РЛС и дава визуална и 
звукова информация за резултата. 
 

 

Радиоелектронното оборудване разполага 
с три РЛС за ПВО: ITT SPS-48E 3-D, Raytheon 
SPS49(V)5 и Raytheon Mk 23 TAS, за 
откриване на надводни цели - с една РЛС 
на Northrop Grumman Norden Systems SPS-
67V и една навигационна РЛС. 
Силовата установка на всички кораби от 
класа включва 2 ядрени реактора, 
осигуряващи мощност от 260 000 к.с., и 4 
резервни дизелови двигателя с обща 
мощност от 10 720 к.с. Запасите от 
авиационно гориво са 9000 т и са 
достатъчни за непрекъснати полети в 
продължение на 16 дни. Самият кораб няма 
нужда от зареждане с гориво, защото 
ядрената силова установка позволява 
изминаването на над 1.5 млн. км с едно 
зареждане. Ядреното гориво се зарежда 
веднъж на 15 години. За попълване на 
останалите запаси в придружаващата група 
са предвидени танкер и универсален 
снабдителен кораб. 
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ИГРИ 

СМЯХ, ЗАБАВЛЕНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Авт. СВЕТОСЛАВ 

ГЕОРГИЕВ  
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Всички по окопите, а останалите след мен... 

Какво?! Къде си бил? В тоалетната? Абе вие още малко и на 

театър ще почнете да ходите 

Моята фамилия е майор Иван. 

Курсант, не правете умни физиономии, не 

забравяйте, че сте бъдещ офицер. 

И така колеги, не се 

притеснявайте да 

работите с източници 

на радиация. Това е 

напълно безопасно. 

Ето например някои 

офицери от флота 

седят по 3-4 години на 

атомните подводници, 

а в това време жените 

им раждат съвършено 

здрави деца. 

Представете си, че сте насред полето и 

изведнъж зад ъгъла излиза танк. Какво ще 

направите? Старшината: На бегом, и който 

тръгне последен е пед*раст. Аз 

съм след вас. 

Hищо не знаете вие. Знаете ли какъв менингит 

върлуваше през войната? Знаете ли какво е 

менингит? От него или се умира или се 

полудява. Аз съм го карал два пъти. 

ПРИЛИКАТА С РЕАЛНИ ЛИЦА И СЪБИТИЯ Е 

СЛУЧАЙНА …. 

Защо си такъв брадат, бе? 

Като малък не са ли те 

учили да се бръснеш? 

Този отровен газ предизвиква 

главоболие в ставите и костите. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори на 

кръстословицата от 

предния брой: 



ХОРОСКОП Авт. РАДИНА 

АНГЕЛОВА   
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КАКЪВ СИ СПОРЕД ДРЕВНОЕГИПЕТСКИЯ 

ХОРОСКОП... 

Тот /Thoth/ 

 

Месецът на Тот:  

29 август – 27 септември 

Богът на мъдростта и 

ученето; хората, родени под 

този знак умеят лесно да 

решават проблем  

Автентични, оригинални и 

улегнали. 

На моменти рязки, 

нетърпеливи, претупващи 

нещата. 

Учители, актьори и 

адвокати.ите си и се славят 

като добри организатори. И 

все пак, ако получат по-

добра оферта, ще зарежат 

започнатото. 

 

Хор /Horus/ 
 

 

Месецът на Хор:  

28 септември – 27 октомври 

Хор е богът на яркото слънце. 

Хората, родени под 

влиянието му, са смели, 

дръзки и агресивни. 

Оптимистични, общителни и 

изключително мотивирани 

да постигат целите си. Искат 

да получат най-доброто от 

живота. 

Слаби места: 

нереалистичност, инат и 

нежелание да се изправят 

пред другите, лице в лице. 

Политика и професии, 

свързани с пресата. 
 

 

Уаджет /Wadget/ 

 

Месецът на Уаджет:  

28 октомври – 26 ноември 

Wadget е кралската кобра, 

символ на мъдрост и знание. 

Родените под този знак са 

разумни, предпазливи, 

внимателни, амбициозни, 

самостоятелни и готови да 

помогнат. 

Силни и лоялни към 

семейството и семейните 

ценности. 

Слаби места: песимизъм, 

необщителност, свидливост 

и крайно високомерие. 

Инженери, предприемачи, 

архитекти, редактори и 

ментори. 

 

Сехмет /Sekhmet/ 

 

Месецът на Сехмет:  

27 ноември – 26 декември 

Сехмет е богът на войната и 

съперничеството. 

Родените под този знак 

притежават брилянтен ум, 

въображение и оптимизъм. 

Изключително 

жизнерадостни и 

приказливи. 

Остроумни и гостоприемни, 

силата им е в 

доброжелателния характер. 

Слаби страни: ярост, 

нетърпение, 

аргументативност и 

кавгаджийство. 

Сфинкс /Sphinx/ 

 

Месецът на Сфинкс:  

27 декември – 25 януари 

Сфинксът е пазител на 

богатствата и може да 

променя формата си, когато 

ситуацията го изисква. От тази 

гледна точка, това са 

същества-хамелеони, готови 

да се приспособят към 

всякакви трудни ситуации. 

Силите им са издържливост и 

проницателност, 

себедисциплина и 

разсъдливост. Сериозни и 

дискретни.  

Слабости: прекалено горди, 

високомерни и нетърпеливи 

при взимане на решения. 

Приляга им всяка работа на 

частна практика, където сами 

са си шефове. 

Шу /Shu/ 

 

Месецът на Шу: 

26 януари – 24 февруари 

Шу е богът на слънчевата 

светлина и вятъра. Тези, 

които попадат под неговия 

знак, са високо творчески 

индивиди, много 

нетрадиционни. Също така, 

могат да бъдат доста 

успешни в професиите си. 

Силата им е във факта, че 

притежават чувство за хумор, 

принципни са и директни. 

Слабостите им са 

колебливост и отлагане да 

свършат, каквото е нужно за 

момента. 

Социална работа, 

благотворителност, 

земеделие, грижа в 

болничния сектор и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изида /Isis/ 

Месецът на Изида: 

 25 февруари – 26 март 

Богинята Изида 

покровителства 

дисциплината. Хората под 

този знак са честни, горди 

и идеалистични; много 

логични и интуитивни. 

Силата им се крие в 

активността и 

самостоятелността. 

Популярни сред 

приятелите си. 

Слаби места: 

пристрастеност или 

крайна маниакалност 

 а в същото време 

отдръпване, когато 

късметът не е на тяхна 

страна. 

Фототерапия, изкуства и 

реклама. 

Озирис /Osiris/ 

Месецът на Озирис:  

27 март – 25 април 

Озирис е богът на 

подземното царство. Тези, 

които попадат под 

неговия знак, са 

изключително сложни и 

неразбрани. Силите им са 

динамичност, 

интелигентност, 

находчивост и 

предприемчивост. 

Слабост: опитват се да 

отбягват отговорност. 

Добри учители и търговци. 

. 

Амон /Amun-Ra/ 

Месецът на Amun:  

26 април – 25 май 

Амон е богът на 

изграждането. Под 

неговия знак попадат 

силни, строги, атлетични и 

трудолюбиви хора. Силите 

им са силна воля, смелост 

и увереност в себе си. 

Прекрасни лидери и 

организатори. 

Слаби места са 

нетолерантността и 

яростта. 

Много добри в професии, 

свързани с финанси. 

 

 

Хатор /Hathur/ 
 

Месецът на Hathur:  

26 май – 24 юни 

Хатор е богинята на 

небето и земята. Хората, 

родени под нейния знак, 

са експресивни, обичливи 

и грижовни. Водеща сила 

е техният чар и 

романтизъм. 

Слабости: завист, ревност, 

понякога омраза. 

Много силни в социалните 

сфери, сценични изкуства, 

рисуване и комуникации. 

Феникс /Phoenix/ 

Месецът на Phoenix: 

 25 юни – 24 юли 

Птицата на живота, 

енергията и 

възраждането. Тези хора 

използват всяка добра 

възможност да бъдат 

успешни. Оптимистични, 

гъвкави и загрижени за 

другите. 

Слабости: изолация, 

застоялост, инат и 

нереалистичност. 

Могат да достигнат 

върхове в професии на 

собствени начала 

идругисфери, които са 

предизвикателство за тях. 

 

 

Анубис /Anubis/ 

Месецът на Анубис: 25 

юли – 28 август 

Анубис е божество на 

подземния свят. Може би 

най-устременият и 

толерантен от всички 

знаци. Хората, родени под 

знака на Анубис, са 

самостоятелни, уверени в 

себе си и уменията си да 

се справят с всяка задача. 

Силно съпричастни, 

щедри, обичливи, топли и 

грижовни. 

Слабости: хората понякога 

се възползват от 

добрината им. 

Подходящи професии: 

рекламно дело и мода. 

 

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ  

КАКЪВ СИ СПОРЕД  

ХОРОСКОПА НА ИНКИТЕ 



ТАЛАНТ 

Авт. СВЕТОСЛАВ 

ГЕОРГИЕВ  

 

 

 

 

„ЗВЯРА” 

....Таланта се крие във всеки един от нас и това ,че не сме го 

показали пред света не означава ,че не съществува..... 

 

1. Кой е „Звяра” ? 
Човек,който знае,че  може да разчита най-много на   

себе си,длъжен е само на себе си  и подбира 

внимателно хората,които го заобикалят.  

 

2. От кога се занимаваш с музика ? 
От близо 6 години ,като тепърва преди година 

започнах професионално.  

 

3. Щом те влече музиката, защо избра 

ВВМУ ? 
Музиката и стиховете,които пиша са ,за да 

разпусна  

 

от напрежението,което 

ежедневието и  

всички останали проблеми 

ми носят .На листа аз 

изразявам това,което 

мисля без да се 

притеснявам,че някой 

може да остане 

недоволен от казаното 

.Избрах да уча във ВВМУ 

,защото да плавам и да 

видя света ми е мечта,а 

и финансовата страна е 

доста привлекателна за 

едно момче,което иска 

да се оправя сам в 

живота. 

 

К 



4. Как се съчетават рап и висша математика ? 
Математиката винаги ми е била страст.Още в първите 

години на моето обучение бях разкарван на много 

олимпиади,които печелех .Не разбирах хората ,за които 

математиката беше трудна,а честно казано още не ги 

разбирам.Как ги съчетавам ли? Честно казано трудно 

,защото напоследък съм зает предимно с това да съчетая 

обучението си и ходенето на работа, и за хобита не остава 

много време,но все пак намирам време и за поезия 

.Както казах така разпускам.Сещам се ,че преподавател от 

ВВМУ ,когато разбра ,че се занимавам с толкова много 

неща едновременно се хвана за главата ,така 

казвам,защото не искам да кажа точните думи (хаха). 

 

5. Как се възприемаш: като най-добрия рапър 

сред механиците или като най-добрия 

механик сред рапърите? 
Това е хубав въпрос.Не бих могъл да отговоря на този 

въпрос по простата причина,че таланта се крие във всеки 

един от нас и това ,че не сме го показали пред света не 

означава ,че не съществува.Аз не се мисля за добър рапър 

,както казах по този начин просто разпускам и намирам 

начин да събера мислите си.Не бих казал,че съм и най-

добрия механик сред рапърите,защото имам колеги в 

този жанр ,които са завършили и практикуват ,а аз те 

първа започвам своето плаване в опасните води на ВВМУ. 

 

6. Смяташ ли някой ден да събереш всичките си 

песни в албум ? 
Не ,всеки текст за мен носи различно послание и не мога 

да ги обединя в албум с едно общо заглавие.Поне засега 

правя музика повече за себе си ,отколкото за хората. 

 

7. Работиш ли по нов проект и кога ще можем 

да разберем за него ? 
Проекти има много.Те просто стоят и си прашасват, някои 

дори от повече от година.Ще ги изпълня някой ден може 

би ,когато намеря свободно време.  

 

8. Какво ще кажеш на читателите на 

„Контрафорс”? 
На читателите ще кажа да не се предават от целите си 

.Винаги има решение и винаги има начин,просто 

погледнете от различна гледна точка.  

„ПЪТ“  

 

По труден път върви ,a те го 

мислехa зa луд .. 

Високо вдигнaтa глaвa и 

мислехa го зa нaдут.. 

Откaзвaхa се те ,решили 

после дa последвaт .. 

Хвърляхa по него кaл, зaвидели 

,но не уцелвaт.. 

Труден път избрa си и още той 

върви нaгоре.. 

Рaнaтa кърви ,но не знaе що 

позор е... 

Диря плътнa той остaвя ,но 

пaдaйки поглеждa към върхa и 

веднaгa се изпрaвя.. 

Те го плюят ,ненaвиждaт и с 

всякви думи го обиждaт .. 

Но... вечно ,тъжно те ще 

знaят ,че пътя му не ще 

познaят .. 

Товa е рaнa по-дълбокa от 

нaпaдки и обиди, 

Че той не чувa техен глaс ,че 

не ще и дa ги види.. 

Не след дълго чaкaне крaкaтa 

им омaляхa .. 

Пaднaхa и му признaхa ,че след 

всичко, горе ,нa върхa го те 

видяхa . 

От Добромир Димитров 

„Звяра“ 

 



ИДЕЯ НА ФОКУС 

Авт. ХРИСТИЯНА 

МИТЕВА 

 

 

 

 

 

И така… Представяме Ви Павел Богданов. На 

двадесет години, специалност Корабоводене, 

втори курс. Пълен с хобита и странности : 

фотография, пътешествия, изследване на 

изоставени места и геокешинг. Днес двамата с 

него се концентрираме върху последните две. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историята на забравените от човека места 

 

Всичко започва през февруари 2013 

година. Написва в интернет „Urban 

Exploration” и намира Дармън – 

харизматичен англичанин, който се е 

установил във Варна и търси тунели, 

изоставени сгради, бункери дори. Така 

нашият главен герой, Павел, се захваща 

да намери сам всички места, които 

Дармън е снимал и споделил. Успява! Не 

само това, към днешна дата е намерил 

много други, непознати и тайни.  

Всъщност нещата започват преди 

този февруари. Човек просто трябва 

изначално да има нюх за приключения, 

за да се впусне в такива търсения. На 

Павел винаги му е било интересно, 

желание да разбере какво се крие зад 

ограда или под земята го е 

съпътствало, просто не е знаел откъде 

да започне.Описва го дори като 

инстинкт – да се влезе в неизвестното. 
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И все пак кои са известните в неизвестното?  Моят 

събеседник винаги носи апарат. Грижливо заснема 

всичко, защото не е ясно дали ще може пак да се върне 

на същото място. Носи си компас за тунелите, 

фенерчето е също задължителен атрибут. Понякога 

изглежда страшничко: полусрутени сгради и 

пространства, нестабилни стълби… Но той няма от 

какво да се страхува. Счита, че няма какво да му се 

случи, освен някоя среща с бездомник. 

Може би се чудите колко хора се занимават с това? 

Колко имат авантюристичен дух? Според него е добре 

да са по-малко. Не споделя локациите на сградите или 

новооткритите входове към тунелите под града, 

защото колкото повече хора ги знаят, толкова повече 

боклуци, разрушения и графити се намират след тях. А 

целта е тези места да се запазят…както и историята 

в тях.  

За финал споделя кредото на изследователите: „Take 

only pictures, leave only footprints.“ 

 



АРХИВ 
Авт. ВЕСЕЛИН 

КИРОВ  

 

 

 

„ДРЪЗКИ” – ПРИКАЗКАТА ЗА ДАВИД СРЕЩУ  

ГУЛИАТ.... 

.....и кажем самата истина, трябва да признаем, че  тази 
славна и успешна торпедна атака на българската марина, 

която няма никакво минало, е едно славно начало, с което тя 
може да се гордее.... 

 

На 7 ноември 1912 г. щабът на флота 

получава сведения,че от Кюстенджа за 

Истанбул ще отплават два военни 

транспортни кораба. Което означава, че 

към полунощ ще бъдат около Калиакра. 

Самофорно – наблюдателната ни служба 

сигнализира за движението и на турски 

бойни кораби по българското краебрежие. 

Вечерта командирът на отряда 

торпедоносци капитан 2-ри ранг Димитър 

Добрев обявява решението да ги изведе в 

открито море, за да може под прикритието 

на тъмнината да бъдат атакувани 

транспортните кораби. Той е наясно, че на 

успех може да се разчита само с изненада и 

инициативност. Още повече че в строя са 

налични само четири 100-тонни 

торпедоносеца с бордове показващи се на 

метър над водата. 

В 22:25 часа торпедоносеца „Летящи“ , 

„Смели“ , „Строги“ и „Дръзки“ ,въоръжени с 

по два торпедни апарата, напускат 

Варненското пристанище в килватерна 

колона. След полунощ на около 32 мили 

източно от Варна е открит турския 

брониран крайцер „Хамидие“. Щурманът 

му Фахри Енгин пише: „Ние имахме 

сведения, че българските торпедоносци, 

излизайки от време на време от 

Варненското пристанище, се стремят да 

прекъснат нашата снабдителна линия. 

Поради това Рауф Бей отдаваше най-голямо 

значение на поставянето под здрав контрол 

и наблюдение на Варненското 

пристанище“. На торпедоносците обаче е 

наредено да спазват изключитенло добра 

светломаскировка и турските 

контраминоносци не успяват да открият 

българските кораби.
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Заетата позиция за атака не позволява на 
турския кораб да усети заплахата. Първия 
изстрел е в 00:43 часа, от разстояние  500 
метра, е от десния борд на флагманския 
торпедоносец „Летящи“. Турците отговарят 
с бясна стрелба с всичките си оръдия. 
„Смели“ с командир лейтенант Неделчо 
Недев произвежда втори пуска от 300 
метра, който също е несполучлив. „Строги“ 
изстрелва торпедо от 100-150 метра, но и то 
преминава встрани от „Хамидие“. Идва ред 
на „Дръзки“, чийто командир е мичман 1-
ви ранг Георги Купов, с помощник-
командир мичман 2-ри ранг Кирил Минков. 
Торпедния пуск е от около 100 метра, а 
поражението е в носовата част на кораба, 
който се наклонява напред. Пробойната е 
около 10 квадратни метра, а на борда му 
има 8 убити и 32 ранени. След взрива 
неприятеля прекратява за 4-5 минути 
оръдейната стрелба, което позволява на 
българските торпедоносци да се отдалечат 
достатъчно в тъмнината. 
Капитан 2-ри ранг Добрев не предприема 
нови атаки, тъй като към мястото на боя 
идват други турски кораби. От нашите 
моряци е ранен само един, а парче от 

снаряд пробива комина на „Дръзки“. 
Крайцерът „Хамидие“ с усилия успява да се 
добере до Истанбул, като скоростта му 
достига едва 7 мили в час. Всички тежести 
от носа са прехвърлени на кърмата на 
кораба, а матросите непрекъсно изпомпват 
нахлуващата вода. Само тихото по това 
време Черно море спасява крайцера от 
потъване. 
Атаката на отряда български торпедоносци 
съкращава рязко турските превози по море 
от Кюстенджа до Босфора, а така косвено е 
оказана помощ на българските войници, 
които са на позиции пред Чаталджа. 
Това е забележителна българска победа, 
която не може да мине незабелязано. 
Руския вестник „Котлин“ я назовава 
„блестяща страница в морската история“, а 
списание „Морской Сборник“ публикува 
очерк от участвалия в боя мичман 2-ри ранг 
Минков. Френските вестници „Тан“ , 
„Матен“ и „Журнал“ високо оценяват 
подвига на торпедоносците. Английското 
списание „Илюстрейтид Лъндън Нюз“ 
помества репортаж в броя си от 12 януари 
1913 г. 
     Командирът на крайцера „Хамидие“ 
капитан 1-ви ранг Хюсеин Рауф пише: „Ако 
разгледаме безпристрастно случката с 
„Хамидие“ и кажем самата истина, трябва 
да признаем, че  тази славна и успешна 
торпедна атака на българската марина, 
която няма никакво минало, е едно славно 
начало, с което тя може да се гордее“ 
     Едвали има по-голямо признание от това 
на противника за качествата и смелостта на 
българските моряци, за тяхната доблест, 
проявена в защита на България. 
Майсторството и доблестта на плаващите с 
„малките  черупки“ надделяват над 
„морското чудовище“ „Хамидие“. 



ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ГЕРОИ 

Автетнтична снимка на 

мичман I-ранг Георги 

Купов 

 

 

 

 

КАП. I-РАНГ ГЕОРГИ КУПОВ   

….Възпитаника на Военноморско училище 

прославил Българския флот в цял свят…. 

 

След като ви разказахме за победата на „Дръзки“, няма как да 

не ви разкажем и за командира на българския миноносец – 

капитан I-ранг (тогава мичман I-ранг) Георги Купов, който в 

изключителна атака срещу многократно превъзхождащ го 

противник атакува и успява да победи най-силния кораб в 

турския флот – крайцера „Хамедия“. 

 

Георги Купов роден е във Варна на 30 (стар стил 18) октомври 1884 

година в стар възрожденски род, един от клоновете на рода 

Паница, един от братовчедите на майка му е съратник на Васил 

Левски, а друг е участник в Ботевата чета. 

В 1894г., едва 14 годишен Георги Купов, постъпва в Морското 

училище и отива на обучение в Морския кадетски корпус в Санкт 

Петербург завършва го в 1905г. Завръща се в България и започва 

службата се в Портовата рота на Черноморския флот. В 1906 - 1907 

е възпитател и преподавател в Военноморското училище във 

Варна. Завършва едногодишния Минен офицерски клас в Морското 

инженерно училище „Император Николай I” в Кронщад през 

октомври 1908 г. Мичман първи ранг - 18 октомври 1908г. Ноември 

1909 - май 1910 г. на служба в Минната част на Дунавската 

флотилия. В 1911 - 1915 г. преподава в Морското училище във 

Варна дисциплината "Електротехника".

В Балканската война мичман Георги Купов, 

като временно изпълняващ длъжността 

командир на торпедоносеца „Дръзки“, 

печели първата значима българска 

военноморска победа в модерната ни 

история.  

На 15 октомври 1912 г. командира на 

крайцера „Хамидие“ Хюсеин Рауф бей отправя 

К 

Паметна плоча на 

възпитаника и 

преподавател във 

ВВМУ кап.I ранг Георги 

Купов 



ултиматум Варна и Балчик да се предадат или ще бъдат разрушени от 

неговата артилерия. В нощта на 7 срещу 8 ноември 1912г. отряда 

състоящ се от торпедните миноносци „Летящи“, „Смели“, „Строги“ и 

„Дръзки“ командван от капитан втори ранг Димитър Добрев влиза в 

бой с турска ескадра от два антиторпедоносни кораба и крайцера 

„Хамидие“ на 30 мили югоизточно от Варна. Командвани от младия и 

смятан за неопитен офицер Георги Купов моряците от „Дръзки“ със 

смели и себеотрицателни маневри единствени успяват да торпилират 

турския крайцер. На пълен ход „Дръзки“ пресича курса на турския 

кораб, тръгва на контракурс и от близка дистанция 50-60 метра 

торпедистът мичман Минков точно изстрелва торпедо. Попадението е в носа на крайцера, 

пробойната е около 10 кв.м. От взрива са убити 8 и ранени над 30 турски моряци и офицери 

След поражението само тихото море спасява „Хамидие“ от потъване. 

    В Балканската война той е най-младият командир на кораб. Участник във всички войни за 

национално обединение.В Първата световна война е командир на миноносец. „Дръзки” е в 

подвижната минна отбрана на Черноморския флот.   

    От декември 1917 г. до септември 1919 г. Георги Купов е началник щаб на флота. След 

Ньойският договор когато българският военен флот е ликвидиран, Георги Купов е командир на 

Дунавската стражева полицейска служба с командване в Русе. След 1919 до 1933 е 

преподавател в Морско училище по астрономия и сферична тригонометрия, има и публикации 

като публицист, пише за списание „Морски сговор”. Участва активно в изграждането на 

Българското речно корабоплаване. С публикации в печата капитан II ранг Купов защитава 

правата на възпитаниците на Морското училище при заемането на различни длъжности в 

държавната администрация, свързани с морското стопанство на България. През Втората 

световна война,от 1 Март 1941 г. до 30 Септември 1944 г. Георги Купов ръководи Параходство 

„Българско речно плаване” - БРП. Синът на капитана - мичман I ранг Воин Купов е един от 

освободителите на Южна Добруджа, на 21 септември 1940 г. при десанта от парахода „Бургас” 

в Балчик той предвожда знамето на Морското училище непосредствено преди знаменосеца. 

След преврата на 9 септември 1944 година капитан Георги Купов е арестуван, но по-късно е 

освободен и не е осъден. Кръстник е в 1951г. на втория кораб на Военноморския ни флот, 

носител на името „Дръзки” (стражевик пр.50 „Riga”). 

   В морската градина на Варна при Военноморският музей  е устроен музей на победоносният 

торпедоносец „Дръзки“, открит тържествено на 21 ноември 1957 г. от командващият ВМФ 

контраадмирал Бранимир Орманов, почетен гост на събитието е о.з. кап. IІ ранг Георги Купов. 

    Почива на 21 януари 1959 г. посмъртно е произведен в звание капитан първи ранг от 

военноморските сили на България. Погребан е в Централните софийски гробища. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСКИ ЗА В ЧАС! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


