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Скъпи приятели! 

Списание „Контрафорс” 

търси хора да се включат 

в редакторският 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 

Фотограф: 

Павел Богданов 

Дизайн: 

Светослав Георгиев 

Контакти: 

spkontrafors@abv.bg 

spkontrafors@gmail.com 
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КРАТКО ИНТЕРВЮ С ЧОВЕКА 

ИЗМИСЛИЛ 

 „NAVAL STYLE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мина Научната сесия на ВВМУ 

На 26 март и 27 март 2015год. във ВВМУ бе проведена 

ежегодната научната сесия за студенти и курсанти с 

международно участие, организирана от студентския съвет. В 

двудневният форум участваха 383 курсанти и студенти от 

военноморски академии и университети от България, Украйна, 

Полша, Грузия и Румъния. Всяка година интересът към сесията 

се увеличава, като на тазгодишната бяха изнесени 252 

авторски и колективни доклада по различни направления. От 

всяка секция бяха избрани и наградени най-добрите доклади. 

В секция „Военни науки и национална сигурност“ най-

изявените са: Борислав Тодоров и Николай Янев (НВУ) с 

доклад на тема „ ОБТ Леопард 2“, Емил Георгиев и Енчо Енчев 

(ВА) – „Ограничаващи фактори при системи за отдалечено 

видеонаблюдение“, Борислав Тодоров (НВУ) – „Т-90“. В секция 

„Корабоводене и експлоатация на водния транспорт“ 

наградени са: Александър Спасов (ВВМУ) – „Хидродинамика и 

аеродинамика на елементите на яхтата. Методи за изучаване 

на ходовите качества. Перспективи.“, Явор Александров и 

Димитър Димитров (ВВМУ) – „АИС и нейните информационни 

възможности“. От секция „Технически науки“ наградените са: 

Виктор Каров и Ивайло Илиев (ВВМУ) – „ Композитни 

материали, използвани в корабостроенето“, Milosz Zaremba 

(PNA) – “Technological and exploitational problems of vessels 

constructed with aluminum alloys in Polish Navy”, Lasha Klutchua 

(BSMA) – “Increase the Lifetime and Repair Operations of Cargo 

System Recondition of Impellers and Oversized Wear-Rings”. В 

секция „Обществени науки“ бяха наградени: Филип Димов и 

Галин Казаков (ВВМУ) – „Организационната структура – ключът 

към успешното управление“, Сузана Стефанова и Катерина 

Христова (ВВМУ) – „Пиратството в епохата на глобалния 

тероризъм“. Наградите бяха връчени в последния ден от 

научната сесия на закриващото събитие. 
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БЛИЦ 

ВСИЧКО ИНТЕРЕСНО  ОТ СВЕТА И ВВМУ 

1. Кой си ти ? 

Аз съм мичман Ле Ван Тхуонг, 

но на галено ми казват Тони. 

Сега съм пети курс във ВВМУ  и 

съм родом от Виетнам. 

2. Какво те накара на изтанцуваш 

вече известния като „Naval 

Style” танц? 

Много се радвах, че мога да 

взема участие в таз годишната 

научна сесия и поради тази 

причина бях в много добро 

настроение.  Видях, че има 

много чуждестранни студенти и 

курсанти и реших да им покажа 

нещо от моята Азия – известния 

танц “Gangnam style” 

3. Как се чувстваше докато 

танцуваш? 

Чувствах се страхотно . Знам, че  

не съм добър танцьор, но 

 като гледам отзивите от 

 направения  

клип, явно  

добре съм 

 се справил.  

Също така 

 много ми  

хареса и  

българския 

 танц „Хоро“ 



 

 

акто може би е известно вече на 

всички, Варна е Европейска младежка 

столица за 2017 след като се 

кандидатира за трета поредна година, 

стигайки до финала и двата пъти. Това е 

титла, която се присъжда на европейски град 

за период от една година, през която на 

града победител се дава възможността да 

представи своя младежки ориентиран 

културен, социален, политически и 

икономически живот. Тази инициатива е по 

идея на Европейския Младежки Форум и 

стартира през 2009 г. и има за цел да 

насърчава нови идеи и иновативни проекти, 

свързани с активното участие на младите 

хора в обществения живот, както и да 

представи модели за бъдещо развитие на 

младежки политики в европейските общини. 

След спечелването на тази титла, младежките 

проекти на Община Варна, както и на 

неправителствени организации, ще бъдат 

одобрявани с преференции при 

кандидатстване по европейски програми. 

Освен за вливането на средства, титлата ще 

допринесе за родния ни град да стане по-

разпознаваем на картата на Европа. 

Получаването на приза „младежка столица“ 

означава, че през 2017 всички значими 

европейски младежки събития ще се 

проведат във Варна. Това ще доведе до 

голям поток от млади хора и различни 

организации в града, създаването на 

контакти и реализирането на бъдещи 

съвместни проекти.

К 

ВАРНА – ЕВРОПЕЙСКА МАЛДЕЖКА СТОЛИЦА ЗА 2017 ! 



Автоматите за напитки са използвани още 

в древна Александрия… 

Днес автоматите, в които можем да пуснем монета и да си 

купим напитки, кафе или вестник, са част от всекидневието. Те 

обаче не са толкова съвременен уред, колкото мнозина си 

мислят. Първият подобен апарат бил изобретен още през І век 

пр. Хр. от древногръцкия математик и инженер Херон 

Александрийски. Използвайки механизъм с контра тежест и 

метална монета, от него жителите на Александия можели да си 

купят... светена вода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според нов труд, публикуван в Physics Letters 

B, адронният ускорител в ЦЕРН може да засича 

миниатюрни черни дупки. Сам по себе си този факт 

е изумителен, но ако се потвърди, от него може да 

се развие нещо феноменално. Едно от обясненията 

за наличието на тъмната материя са микро черни 

дупки. Необходимо е обаче огромно количество 

енергия – пряко зависимо от измеренията 

на Вселената. От друга страна Струнната теория 

предлага, че в нашия свят съществуват десет 

измерения. Ако тя е вярна, енергията необходима 

за създаване на микро черна дупка, би била 

достатъчно малка за адронния ускорител на ЦЕРН. 

Подобно откритие би открило нови хоризонти за 

човечеството. Изкривяване на време-

пространството, пътуване през други измерения, 

изследване на паралелни вселени и задълбочено 

изследване на черни дупки са само няколко 

примера. Дали хипотезата ще се потвърди, когато 

ускорителят достигне енергийния си капацитет, или 

амбициозните физици ще трябва да търсят друго 

чудотворно откритие? Няма как да разберем, 

докато не минат тестовете на новата теория. 

 

АДРОННИЯ УСКОРИТЕЛ МОЖЕ ДА  

ЗАСИЧА ДРУГИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПЛАНИРАНЕ,  

ДИЗАЙН, ПЕЧАТ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269315001562
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269315001562


 

PALCOHOL – АЛКОХОЛЪТ НА ПРАХ 

Алкохол на прах с пет вкуса ще се появи на пазара в САЩ 

това лято. Продукта на прах се нарича "Палкохол", което 

е съкращение от английското "алкохол на прах" 

(powdered alcohol). Изобретен е от компанията 

"Палкохол" от щата Аризона с директор Марк Филипс. 

Продуктът беше одобрен първоначално още през април 

2014 г. от американските власти. Малко след това беше 

спрян заради проблеми в опаковките и етикетирането, 

които производителят се съгласи да отстрани.На 10 март 

палкохолът получи окончателно одобрение за пускане в 

продажба от американските власти. Той ще се предлага 

в пакетчета и е достатъчно едно пакетче да се разтвори в 

15 сантилитра вода, за да се превърне в алкохолна 

напитка с пет различни вкуса, сред които на 

порторикански ром, водка, Маргарита, Космополитън 

или Лемън дроп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически патентът на Боинг е за „метод и система 

за отслабване на шоков удар посредством 

електромагнитна дъга“. Като се разчистят 

термините, става ясно, че се говори за силово поле, 

което намалява или напълно неутрализира шоковия 

удар от експлозия. Това няма да спре куршум или 

снаряд, но предназначението на технологията е за 

бронирани цели, които и без това не се притесняват 

от тях.Концепцията засича експлозии във въздух 

или вода чрез светлинен сензор. Сигналът от него 

активира лазер, електрически заряд 

или микровълни, които създават плазмен щит 

между експлозията и целта. Плазмата е с 

изключително висока плътност и температура – два 

добри изолатора за шоковите вълни.Технологията 

разполага със система за изчисление на взрива – 

енергията, отделена за спиране на граната би била 

напълно различна от тази, отправена срещу вълната 

от противотанково оръдие.Преди да видим 

силовите полета в действие, ще трябва да изчакаме 

няколко години тестове, но технологията може да 

спаси много животи, а офанзивните ѝ приложения 

на пръв поглед са силно ограничени. 

 

БОИНГ ПАТЕНТОВА СИЛОВО ПОЛЕ  

С ЛАЗЕРИ 



 

 

 

 

 

  

 
След дълги дебати на 22 април на Общо събрание 

се избра новото ръководство и структура на 

Студентски съвет. Начело на организацията 

застана енергичната второкурсничка Десислава 

Дойнова, която със своята визия за развитие 

спечели по-голямата част от гласовете. 

Структурата, която се прие е безпрецедентна със 

своите четирима зам. председатели разделени в 

два департамента – вътрешни и външни работи. 

За вътрешните работи бяха избрани 

първокурсниците Светослав Георгиев и Християна 

Митева, които и преди са работили заедно по 

създаване на университетското списание,  а за 

външните работи бяха избрани Янаки Христов и 

Филип Димов, които са работили 2 години заедно 

по проектите на Студентски съвет. При така 

създадената структура се очаква да се получат 

по–добри резултати и в двете направления на 

работа.  И най-накрая, но не на последно място за 

секретар бе избрана „желязната лейди“ на 

съвета, курсантката Ангелина Ангелова – 

единственият представител на нежния пол от 

курсантите в организацията. 

Друго иновативно решение, което не е правено 

до сега в нашия университет, бе приемането на 

„Клубната политика“ на Студентски съвет. Тя има 

за цел да стимулира студентите в университета да 

се сдружават в клубове по интереси по техен 

избор. Ще е достатъчно само да има минимум 

трима желаещи и да се подаде молба на 

дежурния в офиса на Студентски съвет. След това 

на първото редовно заседание на съвета ще се 

реши дали такъв клуб ще се открие и с какво 

Студентски съвет ще може да помогне. Така  че 

ако имате идея за учредяване на клуб, като 

например: клуб по физика, астрономия, футбол, 

тенис на маса и каквото и да е, елате в офиса на 

Студентски съвет. Винаги между 13:30 и 14:30 ще 

намерите дежурен, на когото ще можете да 

оставите молбата си или да зададете въпросите 

си. 

 

Автор: Светослав Георгиев 

НОВОТО 

РЪКОВОДСТВО  

НА СТУДЕНТСКИ 

СЪВЕТ 

КАКВО СЕ СЛУЧИ В СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ  

МЕСЕЦИ…? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

ВЪНШНИ РАБОТИ И PR 
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ХРИСТОВА  
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III- КУРС   МВТ 



МНЕНИЕ 
АВТОР: 

ВСЕКИ, КОЙТО ИМА 

КАКВО ДА КАЖЕ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наскоро гледах един репортаж по новините, 

в който показаха как най-добрата млада 

жена физик в света е лишена от стипендията 

си за успех. Въпросното момиче учи в 

Казанлък и е носител на няколко световни и 

национални награди по физика, но въпреки 

това тя не заслужава този стимул. Не го 

получава, защото директорът на училището спира 

стипендиите на нея и на другите й изявени 

съученици поради натрупани извинени отсъствия. 

Защо Ви разказах това ? 

Няма значение, че не е получила въпросните 

50лв., които се полагат за отличен успех. 

Няма значение, че директорът на училището се е 

проявил като добър бюрократ следващ буквата 

на закона.  

Даже няма значение, че телевизията е направила 

репортаж за този случай, защото на никой пет 

минути след  както е свършил репортажа няма да 

му пука за случилото се, а вместо това удобно ще 

се настани на дивана в хола и ще си пусне да 

гледа поредния сериал или реалити шоу. 

Единственото и най-значимо нещо, което има 

значение в този момент е фактът, че това, 

безспорно талантливо и световно признато 

момиче, след края на обучението си в България 

ще замине за чужбина, където ще избира между 

университети като: „Станфорд“ в Калифорния, 

Масачузетския технологичен институт, „Харвард“ 

и „Кеймбридж“. Факт е, че това момиче ще  

 

замине и ще даде таланта и ума си в държави, 

които са успели да оценят качествата й 

подобаващо и са направили нужното за да я 

привлекат.  

   И защо да не замине? Какво предлага 

България? Какво предлагат българските 

университети? 

Докато чуждите университети за такива хора 

предлагат пълна стипендия плюс „джобни“ и 

подготвителна година, ако е нужно, на техни 

разноски, то ние като държава не предлагаме 

нищо. Не предлагаме нищо на човек, който може 

да даде много на държавата ни, на нас като 

общество и да допринесе за развитието на 

родната ни наука. Едно голямо НИЩО! 

Да предположим, че от патриотизъм или от нещо 

друго реши да остане да учи, да живее и да се 

развива в България. Какво ще получи? Ще получи 

работа в БАН като асистент или някаква подобна 

длъжност на заплата между 300 и 400 лева. 

Искам да попитам как с тези пари в България 
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може да се живее? Няма как! Как с тези пари 

някой ден тя ще гледа семейството си? 

Няма как! За това мили приятели не я 

обвинявайте, че ще напусне  страната за да  търси  

по - добър живот и реализация. Не се учудвайте, 

че следващото голямо откритие е направено от 

българин, само че по някаква  случайност 

работещ и живеещ в друга страна .  Недейте! 

В университета учим за „Пирамидата на Маслоу“. 

Тя много добре показва, че ако потребностите на 

човек от по-ниско ниво като: сън, храна, вода и 

здраве не са удовлетворени, човек не може да 

премине на потребностите от по-високо ниво. 

Например, ако физиологичните му нужди от 

храна и вода не са удовлетворени, човек не може 

да премине към потребност от по - висок ранг, 

например - тази от сигурност или увереност. С 

други думи казано: „Ако си гладен няма как да 

мислиш за квантова физика“ и в настоящия 

случай е същото.  

И ако не се промени нищо в най-скоро време 

тези същите новини ще продължават да правят 

репортажи за това как най – големи открития и 

иновации са направени от българи. Ако не се 

проемени нищо – нещата ще се усложняват и ще 

стават все по зле.  

Докакто държавата не инвестира в младежта си и 

не осигури качествено образование и 

възможности за професионална и личностна 

реализация,за да могат тези хора да работят за 

благото на страната си и да изградят ново бъдеще 

за следващите поколения, то до тогава ще има 

ТЕРМИНАЛ 2 и може би някой ден децата ни ще 

знаят за България само от разказите на мама и 

тате. 

Автор: Светослав Георгиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОП 10 Авт. ВЕСЕЛИН 

КИРОВ 
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 Johanna Hård ( 3 Декември 1789г – 12 Март 1851г ) 

Johanna Hård е шведски пират, прекарала живота си в Vrångö. През 1822 г. Тя е 

изправена пред съда по обвинения, че тя и други нейни помощници са нападнали, 

ограбили и избили екипажа на датския кораб Frau Mette.  Освободена е и заминава 

за Стокхолм, където е наричана Морската вдовица. Johanna Hard е последната 

представителка на Шведското пиратство. 

 Charlotte Badger ( 1778г. – 1816г. ) 

Първата австралийка жена пират и една от първите 2 бели жени заселнички в Нова 

Зеландия. През 1796 е откраднала няколко гвинеи  и копринена кърпичка за да 

подпомогне бедното си семейство, но е заловена и изпратена на заточение 7 

години в Нов Южен Уелс. След края на присъдата си, тя пътува на борда на Венера с 

планове да стане част от екипажа, но капитанът на кораба имал навика да бичува 

жени с цел забавление и младата Charlotte с част от екипажа затрили капитана и 

превзели кораба и заминали към Залива на островите... където името й става 

легенда... 

 Чинг Ши  ( 1785 – 1844 )  

Чинг Ши е китайска морска разбойница, която има славата на най-успешните 

пирати в историята. Командвала флот от 2 000 морски съда и повече от 70000 

пирати. Тероризирала Южнокитайско море в началото на 19 век. Непобеждавана, 

тя е трън за световните империи , като Британската, Португалската и династията 

Цин. Тя е от малкото пирати, които се пенсионират от пиратството. 

 Anne Dieu-Le-Veut ( 1661 – 1710 )  

Anne Dieu-Le-Veut (Marie-Anne) е френски пират и една от малкото жени 

Буканиери. Тя е депортирана на  френския остров Тортуга като престъпник. Там се 

омъжва за пирата Лорънс де Грааф през 1693г. Marie-Anne придружава Лорънс Де 

Грааф на неговия пиратски кораб и през всичките му пиратски набези е описвана 

като смела безмилостна и садистична личност. Умира в Мисисипи. 
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СЪКРОВИЩЕТО НА КАПИТАН 

КИД 

Уилям Кид е един от най-

легендарните корсари и свирепи 

пирати в историята. Той е натрупал 

огромно богатство от набезите си. 

Легендата разказва, че капитанът 

накарал подчинените си да теглят 

пръчици, за да определи кой ще отиде 

да зарови плячката на избраното 

място и в последствие - да бъде убит, 

за да не проговори или не се изкуши 

да се възползва. Смята се, че всичко 

това се случило близо до р. 

Кънектикът в САЩ. На 23 май 1701 г. 

капитан Уилям Кид е осъден за 

пиратство и екзекутиран на брега на 

Темза и тайното местоположение на 

огромното му богатство останало 

неизвестно. 

 

 

Jacquotte Delahaye 

Jacquotte Delahaye е Френски 

пират и една от малкото жени 

Буканиери заедно с Marie-Anne 

активно действаща в Карибско 

Море през 17 век. За нея има 

много легендарни истории. Да 

избяга от преследвачите си, тя 

фалшифицира собствената си 

смърт и се представя като мъж в 

продължение на много години.  

След като се завръща, тя става известна като "back from 

the dead red". Delahaye командва стотици пирати и с 

тяхна помощ превзема малък остров през 1656г и 

няколко години по-късно умира в престрелка. 

 

 

 Sayyida al Hurra ( 1485 – 1542 ) 

Sayyida al Hurra или кралицата на 

Тетуан е пират в началото на 16 

век. Тя се смята за "една от най-

важните женски фигури на 

ислямския Запад в модерната 

епоха". Sayyida al Hurra 

контролирала цялата западна част 

на Средиземно море. През 1515 тя  

става последният човек в историята на исляма, който 

законно носи титлата Ал Hurra (Queen). След смъртта на 

съпруга си, който управлявал Тетуан, се омъжва за краля 

на Мароко. 

 

 

Elizabeth Trewinnard „Lady 

Killigrew” ( 1525 – 1582) 

Lady Killigrew и съпругът й 

подкупват чрез огромни суми 

много пристанища в Англия и 

продават „легално“ стоката си , 

придобита чрез набези и грабежи 

от чужди и Английски кораби. През 

1582г. е арестувана и осъдена на 

смърт, след като е изпратила 

слугите си  да ограбят съкровище от кораб закотвен във Фалмът 

Харбър и обвинена в пиратски дейности и враг на 

Английската корона. 
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 Rusla - Червената Русалка 

Русла Червената русалка е Норвежки воин от 

10 век. Дъщеря на викингски цар. Тя събира 

огромен флот, с който безразборно и жестоко 

напада градове и села по крайбрежието на 

Исландия, Дания и Британските острови. Тя 

има репутация на кръвожаден и безмилостен 

воин който избива всички и не взема 

пленници. Русла влиза в историята като най – 

жестоката от всички жени скандинавски войни. 

 

Æthelflæd, Lady of 

the Mercians  

Æthelflæd, Lady of 

the Mercians е най-

голямата дъщеря 

на Алфред Велики, 

цар на Англо – 

Саксонското 

царство на Уесекс.  

 

 
Родена в разгара на Нашествията на викингите в 
Англия. Тя ръководи големите атаки върху 
датчаните и създава могъщ флот, предназначен 
да спре викингите и техните набези. 

 

Теута ( 2 век пр.н.е. )  

Теута е първата жена пират и кралица на Илирииско племе. Теута 

работила против съседните държави и подкрепяла пиратите с пари 

и кораби. Корабите и започват да ограбват Римски търговски 

кораби , вследствие на което започва война между Римската 

Република и племената на Илирия, войната продължава кратко , 

като Рим налага волята си над Илирия и принуждава Теута да се 

предаде и да плаща позорен данък за действията си против 

Републиката. Макар да управлява кратко, Теута дава пример на 

всички жени, че и те са добри пирати, колкото и мъжете. 
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ОТБЛИЗО С... 
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1.От къде си и какво си завършила? 

Аз съм от град Казанлък, града на розите и 

тракийските владетели. На 22 години съм. 

Завърших хуманитарна гимназия, в момента съм  4-

ти курс – Корабоводене. 

 

 

 

 

2. Какво представлява спорта, с който се 
занимаваш? 

 Това е двумоторен спорт, втория по смъртност 

спорт в света. Доста е опасен . В него има много 

адреналин и  всеки път като застанеш на старта си 

знаеш, че може и да не се върнеш.  Лодките  се 

движат с много висока скорост– имат три опорни 

точки и се движат малко над водата. Ускоряват 

много бързо. 

Състезанията представляват – няколко гонки около 

триточково или четириточково трасе.Лодките нямат 

спирачки затова е нужен усет, за да прецениш кога и 

как да намалиш преди да влезеш в поворот. 

Видимостта е силно ограничена, особено ако има 

лодки около теб. Това е изцяло мъжки спорт като в 

моя клас съм единствена в цяла Европа. Знам, че 

през  40-50 години е имало и други жени, но в 

други по-леки класове. 

 

 

 

 

СНИМКИ ОТ ЛИЧНИЯ 

АРХИВ НА НИКОЛ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разкажи ни малко за лодката, с която се 

съзтезаваш. 

 Тя  ми е наследство от баща ми. Преди това 17 

години той е бил шампион с нея, после 4 години 

брат ми и сега вече аз. Лодката гори 135 литра на 

час при 12-13 000 оборота в минута, което не е 

малко. 

 

 

 

4. От кога го практикуваш, как започна и в 

какви съзтезания си участвала? 

 Историята е интересна. Бях малка, когато започнах 

да обикалям по състезания с баща ми. После брат 

ми и той се състезаваше и накрая докараха вкъщи 

един юношески клас лодка и баща ми събра всички 

момчета в квартала, за да ги пробва. Направи им 

трасе да види кой как ще кара, за да избере кой да 

пусне на състезание. Като мен изобщо не ме 

допускаше до лодката, бях на 8 годинки, но понеже 

съм много досадна и  вървях след него супер много 

време и го молех да ме пусне. Накрая ме качи да 

пробвам, да ми мине мерака, но видя че карам добре. 

Засече ми времето и като време победих  всичките 

момчета и така се започна. Засега съм участвала в 

републикански шампионати и общо взето винаги 

съм била в челната тройка. 11 години съм шампион 

на България и 3 години вицешампион. Имам 14 

години опит вече. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Защо реши да учиш в морско? 

 
Бях 3 годишна, когато баща ми ме качи на водни ски 

в язовир Копринка и тогава се влюбих във водата и 

във водните спортове.След това в 5-ти клас  видях 

предаване  за морско училище и без дори да съм 

запозната си казах, че там ми е мястото и с това 

искам да се занимавам. Радвам се, че уча в морско 

училище. Наблюдавайки останалите ВУЗ-ове, 

смятам че няма къде другаде освен тук да получиш 

по-добро образование и реализация след 

завършването.  Явно съдбата ми е такава, че 

постоянно трябва да се доказвам в мъжките 

спортове, мъжките професии и че една жена може 

да бъде дори доста по-добра от мъжете. 

 

 

 

6. За какво мечтаеш? 

На първо място мечтая  успешно да си взема държавните изпити  и сертификата за 

трети помощник, а след време  да успея да стана и капитан далечно плаване, което е 

доста  сериозна  амбиция.Освен това искам да отида на европейски шампионат, но 

просто за съжаление в момента нямам финансовата възможност, защото това е един 

много скъп спорт . 

 

 

 

ИНТЕРВЮТО ПОДГОТВИХА: 

АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ 



СПОДЕЛИ 
 Авт. РАДИНА 

АНГЕЛОВА 

Авт. Д-Р МАЯ 

РОГАШКА spkontrafors@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

Здравейте,  

Аз съм момиче от една твърде мъжка специалност- корабоводене. На пръв поглед това не представлява 

проблем, а по-скоро приключение, но след време нещата се оказват различни. Струва ми се, че моите 

отговорности са твърде много, а признанието не. Че очакванията са двойни, а изискванията към колегите 

ми не. Сякаш те могат да си позволят да не учат, да не идват, да не знаят, а аз винаги трябва да съм 

подготвена, точна, на време. Чувствам се изморена от доказване – както пред момчетата, така и пред 

преподавателите. В същото време се носи мълвата, че моят стаж ще е почти невъзможен, че мястото ми не 

е там. А аз наистина вярвам, че нещата ще станат, но атмосферата ги прави трудни, мъчни. Не знам как да 

реагирам, как да се разтоваря от някои отговорности, как да започвам наравно с другите? Знам, че 

въпросите ми не са конкретни, но проблемът е. С благодарност и уважение. 

ОТГОВОР: 
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Здравейте, Поздравления за направения 

избор да се обучавате в една така наречена от 

Вас твърде мъжка специалност - 

корабоводене. Една специалност изпълнена с 

отговорности, но и с куп предизвикателства. 

Опитайте се да си спомните какви бяха 

мотивите Ви да се обучавате не по коя да е, а 

именно по тази специалност. Вероятно наред 

с другите е бил и този, че имате желание да се 

докажете. Да докажете пред себе си и пред 

другите, че можете да се справите и с това. 

Доказателството пред другите е продиктувано 

най-вече от потребност да се докажем на себе 

си. Възможно е да Ви идват в повече 

отговорностите и изискванията, които ти сама 

си поставяш. Не правите ли за другите твърде 

много и не сте ли Вие тази, която така ги 

свикна от първия ден? Разтоварването от 

някои отговорности зависи изцяло от Вас. Вие 

сте тази, която трябва да сложи край на това. 

Но питам се това ли е, което Вие искате? 

Ядосана сте за това, че изискванията към Вас 

са по-високи от тези към другите хора. Но 

нали Вие искате висока диплома, добро 

образование, а не просто взет изпит? 

Следователно до някъде нещата ги прави 

трудни не обстановката и другите, а Вие 

самата. Реализацията е възможна, 

независимо от пола. Не се вслушвайте в 

мълвата, а във вътрешния си глас, който Ви 

подсказва, че ще се справите с всички 

предизвикателства и трудности. Макар и 

наивно искам да споделя, че всичко това ще 

изгради още по-добре личността и характера 

Ви. И все пак, ако Ви идва в повече всичко 

пред което сте изправена, Вие сте тази, която 

трябва да обърне внимание на колегите си, че 

не сте единствена в групата и имате нужда от 

помощ, за да се справите със задачите. Все 

още сте първи курс. Тепърва предстои да се 

изградите като екип. Използвайте 

възможността да бъдете инициаторът, който 

да помогне нещата да се случат. Помощ за 

себе си, но и помощ за другите. Пожелаваме 

Ви успех и не спирайте да дерзаете! 



HI-TECH 

 

 

 

 

 

НАЙ-ГОЛЯМАТА СОЛАРНА ЛОДКА В СВЕТА 

Уникалният проект, спонсориран от "Autodesk" - 

Planet Solar е най-голямата лодка, задвижвана 

от слънчева енергия.  

  Първото околосветско плаване, задвижвано 

изцяло от слънчева енергия е било през 2010 г., 

по екваториалният маршрут с почти 25 000 мили 

(повече от 40 000 км.) със средна скорост 10 

възела. Построена е в Германия и 35-метровата 

лодка поставя нов рекорд за най-бързо 

презокеанско пътуване от морски съд, 

задвижван изцяло от слънчева енергия. Тя се 

съхранява в генератори, за да може да се движи 

през нощта и облачно време. 

  Идеята на компанията е да демонстрира 

потенциала на слънчевата енергия чрез 

многократните технологични разработки като 

подобрява хибридните. Според мен трябва да се 

запитаме какви ще бъдат технологиите в 

близкото бъдеще. Затова инженерите и учените 

трябва да бъдат мотивирани да разработват 

иновативни технологии, които ни показват, че 

можем да постигнем и невъзможното...защото 

нашата планета заслужава нещо по-добро от 

това, което се случва днес! 
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АВТОР: 

АНИ НИКОЛОВА 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДА СИ ЗАРЕДИШ ТЕЛЕФОНА ЗА 60 СЕКУНДИ… 

Учените от Станфордския университет изобретиха 

алуминиева батерия, с която смартфоните се зареждат за по-

малко от минута. В новата батерия алуминият е само анод 

(отрицателно зареденият електрод на батерията), а катодът е 

от графит. Всичко е потопено в солен разтвор на стайна 

температура – няма излишно загряване, няма риск от 

изтичане на киселинен електролит или дори експлозия. Тя 

издържа седем пъти повече от литиево-йонните батерии и е 

много по-екологична от алкалните. Освен това е и 

пожаробезопасна. Единственият недостатък на алуминиевата 

батерия е, че постига само половината волтаж на литиевата. 

Учените обаче са убедени, че ще успеят да подобрят 

капацитета й през следващите години. 

Автор: Десислава Спирова  

 

SAMSUNG 

GALAXY GEAR 

Според последните твърдения, Galaxy Gear часовникът 

на Samsung ще бъде официално представен на 4 

септември. Дотогава остава все по-малко време и наяве 

излизат все повече сведения около устройството. 

Поредните такива, идват от сигурен източник 

на SamMobile и гласят, че „умният” часовник ще се 

предлага в цели 5 различни цвята, като се казва и кога 

точно ще се появи на пазара всеки един от тях. 

През 39 седмица, която започва на 23 септември, 

Samsung ще пуснат в продажба бял, черен, сив и 

оранжев модел. Седмица по-късно пък ще се появи и 

нов цвят – „бяло злато”. Според информацията, Galaxy 

Gear ще е оборудван с двуядрен Exynos 4212 процесор, 

работещ на 1.5 GHz, видеокарта Mali-400, 1 GB 

оперативна памет, 1.67-инчов дисплей с резолюция от 

320 х 320 пиксела, 2-мегапикселова камера, Bluetooth 

и NFC. Разбира се не бива да приемаме без капка 

съмнение тези спецификации, но те определено ни 

карат още по-нетърпеливо да очакваме появата на 

тази нова технологична джаджа на Samsung. 

Източник: news.laptop.bg/ 

 

 

http://www.sammobile.com/2013/08/21/exclusive-galaxy-gear-smartwatch-colors-confirmed/?utm_source=feedly


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новата Battlefield за първи път е посветена не на 

война, а на противопоставянето на полицаи и 

престъпници и затова познатата механика от 

третата част на серията изглежда тук особено 

свежо. В Battlefield Hardline ни чака класическа 

история за корави ченгета на фона на прецизно 

пресъздадените улици на Лос Анджелис. В сингъл 

варианта разработчиците комбинират скриптови 

сюжетни престрелки с елементи на тактическа 

свобода: на мини карта ще бъде 

достъпен зрителния ъгъл на враговете, а сложната 

структура на местоположенията ще позволи да се 

решават проблеми не само с шумна разправа, но 

и с хитрост. Впрочем, "Батълът" го предпочитаме 

преди всичко на мултиплейер. И тука 

традиционно добре разработчиците повишават 

градуса на "автентичност" в режимите, 

изобретяват нови тактически джаджи и обещават 

да засилят темпа на престрелките на максимум. И 

най-важното - в мрежов режим ще можем до 

насита да се наиграем на добри и лоши, полицаи и престъпници. 

 ЯПОНСКИ ВЛАК СЧУПИ СВЕТОВНИЯ РЕКОРД ЗА СКОРОСТ С 

 603 КМ/Ч 

Японски влак на магнитна левитация (Маглев) счупи собствения си 
световен рекорд за скорост при тестово каране до планината 
Фуджи, достигайки скорост от повече от 600 километра в час. 

Влакът е задминал скоростта си от 590 км/ч, която регистрира по 
време на друг тест миналата седмица. Той е бил със седем вагона и 

е достигнал скоростта от 603 километра в час, поддържайки я в 
продължение 11 секунди. Влакът се движи на 10 сантиметра над 

линиите, задвижван от електрически заредени магнити. JR Central, 
японската жп компания, която притежава влаковете, възнамерява 
да представи услугата за трасето между Токио и Нагоя през 2027 г. 

За да се измине маршрута от 280 км, ще бъдат нужни само 40 
минути – два пъти по-малко от времето, необходимо в момента. 

Пътниците обаче няма да могат да се насладят на рекордните 
скорости на Маглев, тъй като компанията заяви, че влаковете ѝ ще 

се движат с максимум 505 км/ч. За сравнение, най-високата 
скорост на японския шинкасен, или „влака-стрела“, е 320 км/ч. 

Автор: Десислава Спирова  

 

 

 

НОВАТА 

BATTLEFIELD HARDLINE… 



52600 Авт. СВЕТОСЛАВ 

ГЕОРГИЕВ  
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ПЛАНЪТ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ  ХИТЛЕР В ЖЕНА 

Съюзниците явно доста отчаяно са имали нужда войната да 

свърши по-скоро, което е разбираемо. Изправени пред привидно 

безкраен конфликт, те измислили една от най-странните схеми за 

побеждаването на нацистите: да превърнат Хитлер в жена. Планът 

се състоял в това Съюзниците тайно да подправят храната на 

Хитлер с естроген, за да го направят по-уравновесен и добър – 

като сестра му Паула. Учените по онова време имали само бегла 

представа за ефекта на половите хормони върху тялото. Планът 

звучал изкушаващо, защото естрогенът щял да бъде внесен много 

по-лесно от стандартните отрови, понеже нямало да бъде усетен 

от хората на Хитлер при тестване на храната. Макар британците да 

започнали да подготвят шпиони за мисията, планът така и не бил 

реализиран. 

ИЗТОЧНИК: www.iskamdaznam.com 

 

СТОМАНЕНАТА АКУЛА НА 

РУСИЯ… 

Скъпи приятели, днес ще ви разкажа за един проект роден от 

надпреварата за надмощия между САЩ и СССР по време на  

Студената война. Става дума за „Проект 941 – Акула“ или 

познат ни като подводници клас „Тайфун“. Проектът е 

замислен в отговор на строителството на американските 

подводници тип „Охайо“. По проект „Акула“-та е със 

стратегическо предназначение за въоръжение на 

военноморските сили на СССР към тежките подводни 

крайцери (SSBN «Тайфун» по класификация на 

НАТО).Разработката е възложена през декември 1972 г. на 

конструкторско буро "Рубин"в следствие, на което до 1989 са 

произведени шест подводници. Само искам да отбележа, че 

това инженерно чудовище е дълго 172,8м. – почти колкото 2 

футболни игрища и е широко 23,3м. , което се равнява на 

близо 4 десет тонни камиона спрeни един зад друг. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE_%22%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%22&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯПОНСКИЯ ВОЕНЕН ФЛОТ  

С НОВА ПРИДОБИВКА 

Флотът на Япония прие доставка на 

най-големия японски военен кораб от 

Втората световна война насам. 

"Изумо", който е предназначен да 

пренася хеликоптери, е голям колкото 

самолетоносачите на имперския флот, 

които са се сражавали със силите на 

САЩ в Тихия океан. Дългият 248 м 

"Изумо" наподобява по дизайн и 

размер десантните кораби на САЩ, но 

е определян като 'разрушител 

(ескадрен миноносец)", което 

позволява употребата му в Япония без 

да се нарушава конституционната 

забрана за притежаване на 

нападателни оръжия, за каквито се 

смятат самолетоносачите и други 

авионосни кораби. 

     "Изумо" не разполага с катапулт, 

необходим за излитане на 

конвенционални самолети, но се 

планира употребата на изтребители F-

35 с вертикално излитане. 

Корабът ще бъде базиран във 

военноморската база Йокосука, близо 

до Токио, където е базирана и 

авионосната бойна група на Седми 

американски флот и самолетоносача 

"Джордж Вашингтон". 

Източник: www.dnevnik.bg 

 

 

Тези размери се обуславят от това , че подводницата трябва да 
носи на борда си новите съветски тристепенни твърдогоривни 
междуконтинентални балистични ракети Р-39 (RSM-52). В 
сравнение с ракетите "Трайдънт 1" с които са оборудвани 
американските  подводници"Охайо", съветските ракети R-39 
са с по-добри балистични характеристики следствие от теглото 
им и имат 10 ядрени блока срещу 8 на Трайдънт. Освен това P-
39 е почти два пъти по-дълга и три пъти по-тежка от 
американската ракета. 

Първият кораб от този тип ТК-208 (което означава "тежък 
крайцер") е произведен от предприятието "Севмаш" през юни 
1976 г., а спускането му на вода е осъществено на 23 
септември 1980 г. На борда на подводницата е изобразена 
акула и при потапяне и изплаване първо излиза този символ 
откъдето идва и наименованието на проекта.Въпреки че, 
съветският проект стартира по-късно и е в отговор на 
американската инициатива, първия съветски крайцер излиза 
на тестове в открито море месец преди американската 
"Охайо" (за националния американски празник 4 юли 1981 г.) 
TK-208 е приета на въоръжение на 12 декември 1981 г. В 
периода 1981-1989 са произведени и приети в съветския флот 
общо шест лодки тип "Акула". Производството на седмият 
кораб е прекратено, като за него е била готова корпусната 
конструкция, но предвид геополитическите изменения 
станали с падането на Берлинската стена, се пристъпва към 
разработката и въвеждането на въоръжение на ново 
поколение вече само руски аналогични проекти. 

През 21 век е обновена "първата акула" за тестването на 
новите без аналог ракети "Булава" с които ще бъдат 
въоръжени най-новите руски подводници 4-то поколение 
по проект "Борей". 

 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-39&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D1%82_1&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%22


ИГРИ 

СМЯХ, ЗАБАВЛЕНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
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к Студент влиза половин час преди 

края на изпита. Сяда и започва да 

пише, а изпитващия му казва, че 

няма да му приеме работата и по 

добре да си отива и да не си губи 

времето. Когато изпитното време 

свършва всички си оставят 

работите на бюрото на квестора. 

Идва и нашия човек, а оня му вика: 

- Нали ви казах да не пишете! Не ви 

приемам работата. 

А студента злобно пита: 

- Вие знаете ли кой съм аз? 

- Не. 

Студента мушка листа си между 

всички други и нагло казва: 

- Не ви и трябва... 

 

На изпит останал само един 

студент.Доцента пита: 

- Петров, искаш ли тройка? 

- Абе искам ама жена ви 

съгласна ли е? 

 

СУДОКУ 

На изпит студент си тегли 

билета и веднага го връща 

обратно и разбърква билетите. 

Професорът учудено:  

- Защо върнахте билета?  

- Беше 13-ти билет, а аз съм 

суеверен.  

- Това са глупости, - казва 

професорът и почва да търси 

13-ти билет. Студентът 

отговоря на този билет за 

шестица. Излиза в коридора и 

другите го питат:  

- Всичко ли си знаеше?  

- Не, само 13-ти билет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРЕСАЙТЕ НИ ВЪВ  

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

МЯСТО ЗА ВАШИТЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: 



ХОРОСКОП 

ХОРОСКОПЪТ НА ИНКИТЕ 
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Януари – Синя луна 

Здраво стъпили на земята хора. Силен дух и много амбиции. Горд и възвишен 
темперамент. Ако се наложи тези хора са способни на много смели действия. Да не се 
доверяват на ласкатели. Имат голямо достойнство. Родени под знака на Кондора. 

Февруари – Сребърен делфин 

Много мъдрост и тайнствена аура имат тези хора. Не винаги показват чувствата си  и често 
за усмивката си крият тъга…. Те умеят да плуват във всякакви води. Не рядко изпускат 
късмета си заради своята наивност. 

Март – Бягаща река 

Хора на честта. Никога не пренебрегват чуждото нещастие. Имат голям усет и могат да се 
осланят на шестото си чувство.Познават нещата в дълбочината им. Смели воини са. Родени 
са под знака на корморана, което ги прави почти недосегаеми. 

Април – Огнен феникс 

Невероятен потенциал. Много силни хора с лидерски наклонности. Умеят да устояват 
позициите си. Имат големи възможности, които не трябва да похабяват. Понякога 
упоритостта им е повече. Родени са под знака на Непобедимия войн. 

Май – Благороден орел 

Спокойни и уравновесени. Имат чувство за отговорност и рядко грешат в преценката си за 
даден човек. Изглеждат кротки, но настъпиш ли ги могат да станат много смели и 
решителни. В тях има неначената вътрешна сила и много благородство. 



 

 

 

  

Юни – Слънчев диск 

Има нещо велико в тези хора. Биха се справяли перфектно ако не беше тяхната 
двойнственост. Често правят две неща едновременно. Незаменими са, когато трябва да 
помагат. Много надарени. Родени са под знака на Прерийният рис. 

Юли – Смелият вълк 

Много мистика и интуиция притежават тези хора. Раздават се за околните, но почти никога 
не се лъжат в преценката си за даден човек. Имат качества на победители, но са сдържани 
понякога. Могат да предусещат нещата, това е част от дарбите им. 

Август – Огнен дракон 

Родени победители. Могат много и като воини са почти непобедими. Постигат целите си, но 
амбициите им не пречат на тяхното благородство и чувственост. При цялата сила, която 
притежават те са раними, като деца, но не го показват. 

Септември – Златен вълк 

Много добри и земни хора. Земята ги обича и те нея също. Предани към семейството си, те 
са много добри родители. Тънки и красиви души. Умеят да се справят с голяма част от 
трудностите в живота. 

Октомври – Бягащ вятър 

Хора, които знаят какво искат. Може да се разчита на тях, ако си им заслужил доверието. 
Много точно преценяват хората. Мерят точно според качествата, а не според положението. 
Смели и доблестни.  

Ноември – Говореща риба 

Голяма сила дреме в тези хора. Почти невъзможно е да ги излъжеш. Умеят да усещат 
лъжата. В тях има някакъв бяс, който не ги прави лоши. Родени са за големи дела. 
Интересни и забавни.  

Декември – Волният ездач 

В тях се крие неизчерпаема енергия. За тях най – ценното е свободата им. Не понасят 
ограничения. Често се впускат във вятърничави проекти, но иначе са невероятни хора. 
Държат на честните взаимоотношения. 



ТАЛАНТ 
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ОБИЧАМ  ТЕ! 

ОБИЧАМ ТЕ,ДЕВОЙКО ЧЕРНООКА, 

ЦЕЛУВАМ ТЕ ПО ЧУДНИТЕ ОЧИ, 

НЕ ЧУВАМ АЗ КАК РОТНИЯ МЕ ХОКА -  

ЩОМ ТВОЯ ГЛАС В ДУШАТА МИ ЕЧИ... 

ДОРИ НА ПОСТ В ОНЕЗИ ДЪЛГИ НОЩИ 

КОГА БЕЗ ЗВУК МИНУТИТЕ  ТЕКАТ, 

АЗ ГАЛЯ В СЪН КОСИТЕ ТИ РАЗКОШНИ 

И ЦЯЛ ГОРЯ МАКАР, ЧЕ ВЪН Е ХЛАД. 

МЕЧТАЯ СИ: ЕХ, ОТПУСКЪТ Е СКОРО, 

И В ПРАЗНИКЪТ ЩЕ БЪДА МИЛА, С ТЕБ ! 

НО ЧУВАМ ДНЕС ПАК КАПНАЛ ОТ УМОРА: 

НАРЯД СИ БРАТ! ЧЕТИ, НИМА СИ СЛЯП ! 

ОХ, БОЖЕ МОЙ! ПАК ЧИСТЯ АВТОМАТА 

И ГОТВЯ СЕ ЗА ВСЕКИ НОВ ПРЕДМЕТ, 

СЪЛЗИ БЕЗБРОЙ ПРЕЛИВАМ В ДУШАТА 

И ЧЕЗНАТ В МРАК МЕЧТИ, ЛЪЧИ БЕЗЧЕТ ! 

ОЧАКВАМ ТЕ, ДЕВОЙКО ЧЕРНООКА 

ДА ДОЙДЕШ НА ФЛОТСКИЯ ПОРТАЛ, 

КАКВО ОТ ТУЙ, ЧЕ РОТНИЯ МЕ ХОКА 

ЩЕ ЛИТНА ТАМ БЕЗ ГОРЕСТ И ПЕЧАЛ ! 

 

ИЗ СТИХОСБИРКАТА 

„КУРСАНТСКА ПРОЛЕТ“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 САМОТА  

ОБЛЕЧЕНА СИ В БЯЛО-ТОВА Е ДОБРО НАЧАЛО, 

А АКО СЛОЖИШ ЧЕРНИТЕ СИ ДРЕХИ,ТОВА ЩЕ ОЗНАЧАВА ЛИ,ЧЕ БОЛКАТА ТИ ВИДИМА ЩЕ Е ЗА ВСЕКИ?  

А КОГАТО НА ПРИСТАНИЩЕТО КРАЧИШ НЕРВНО И ТРЕПЕТНО ПРИСТИГАЩИТЕ КОРАБИ СЛЕДИШ... 

КОГАТО ТОЛКОВА СИ ТИ КРАСИВА СЪС СВЕТЛО СИНЯТА СИ РОКЛЯ И СПУСКАЩИ СЕ ДЪЛГИ -РУСИТЕ КОСИ... TОВА ЩЕ 

ЗНАЧИ ЛИ,ЧЕ ЧАКАШ ТИ МОРЯК?...ЧЕ ПЛАВА С КОРАБА-САМОТЕН И ПРАЩА ТИ  ПИСМО ОТ ВСЕКИ БРЯГ? 

TАМ НА ОРЪФАНИЯ ЛИСТ ХАРТИЯ… ЛЮБОВНИ ДУМИ ТОЙ РЕДИ ....КАК ЗА НЕГО НЯМА ГЛЕДКА ПО-КРАСИВА  ОТ 

ТВОИТЕ ОЧИ.  

И ВСЯКА ДУМА ЖАДНО СЪЗНАНИЕТО ТИ ПОПИВА...ДОКАТО СТИЧАТ СЕ ГОРЕЩИТЕ СЪЛЗИ, ЧЕ НЯМА ГО,ЧЕ Е 

ДАЛЕЧЕ...ЧЕ ТРУДИ СЕ ЗА ВАШИТЕ СВЕТЛИ БЪДНИНИ....  

ПРЕДСТАВЯШ СИ КАКВО ЩЕ БЪДЕ С ДЕЦАТА,СЪС СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ,КАК НЯМА ДА ГО ВИЖДАШ ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ  
ТИ,ЗАЩОТО ПЛАВА ТОЙ В ЧУЖБИНА, А В САМОТА ДУШАТА СЕ ТОПИ...  

КАК ПРИТИХНАЛО Е В ТЕБ СЪРЦЕТО И ТОЛКОВА ДАЛЕЧ ЩЕ БЪДАТ 

ОБЕЩАНИТЕ ТИ СВЕТЛИ ДНИ . 

ТАМ  В ТРЮМОВЕТЕ МРАЧНИ...ПОКРИТИ С ЛЕПКАВ ПРАХ, ДУШАТА СЕ 

ИЗГУБВА В ТЪМНИНАТА И СЛИВА СЕ ..В ЕДНО С ПУЛСА НА 

МАШИНИТЕ....ТАКА ЩЕ СИ ОТИДАТ И ГОДИНИТЕ... 

МЛАДОСТТА ТИ ГАСНЕ,С НЕЯ И СТРАСТТА,СПОМЕНИТЕ САМО ТИ  

ОСТАНАХА И ПАРЧЕТАТА ТЪГА. 

ЧЕ ОТКАЗА СЕ ОТ НЕГО И НАПРЕД САМА ТИ ПРОДЪЛЖИ,ЧЕ ЛЮБОВТА 

ОСТАВИ-НЕИЗЖИВЯНА ДА КЪРВИ. 

МОРЕТО РАНИТЕ ЩЕ ИЗЛЕКУВА,ТО КРЕПИ УЛОВЕНИ В МАШИНИТЕ-

ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ... 

 

АВТОР: 

ЕВЕЛИН КИРИЛОВА 



ИДЕЯ НА ФОКУС 

Авт. ХРИСТИЯНА 

МИТЕВА 
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СКРИТО ЩАСТИЕ НА СТОТИЦИ МЕСТА 

Чисто по дефиниция нещата стоят така: Геокешинг е игра, в която 

участниците използват GPS, за да крият и откриват различни по големина 

контейнери, наричани „геокешове“ практически навсякъде по света. Типичният 

геокеш е малък водонепроницаем контейнер, съдържащ дневник и „съкровище“ 

— обикновено някакви играчки или дребни предмети с незначителна парична 

стойност. В момента има скрити геокешове в над 100 държави и на всички 

седем континента, включително Антарктида. 

Ако трябва да боравим с точни факти за приключенията на Павел свързани с 

геокешинга, то можем да кажем:  

-намерил е 63 геокеша  

-извън България е намерил по един в Турция и Румъния 

-първият намерен е този до Катедралата 

-поставил е един свой във Владиславово, който скоро стана на една година 

Но отвъд числата нещата са още по-интересни. Преди да направим 

интервюто отидохме да търсим геокеш на изоставено място (ха-ха велика 

комбинация между две от любимите му занимания), та да се запаля и аз и да 

имам представа преди да седна да пиша. Беше изключително забавно. 

Всъщност самата дейност, а не намирането, е най-важна – оглеждане, 

търсене, наблюдаване, снимки… Именно така действа и той. Хваща колелото и 

тръгва за Бургас. Няма пътеводител, няма информация какво да гледа в града. 

Но има GPS и карта с геокешове. Те логично го отвеждат до най-хубавите 

места. По този начин е обиколил цялото крайбрежие. 

 

 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. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%88&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрито Пътувайки, търсейки и незнайно как – 

запознавайки се и с други от „своя вид“. Казва, 

че геокешърите се разпознават. Оглеждат се, 

въртят се на едно място за заветната кутия. 

Така е срещнал няколко чуждестранни 

семейства : англичани, германци, които 

посвещават една част от екскурзията си на 

откривателството. 

В Тюленово пък попадат на геокеш, чиито 

собственици живеят във вилата, до която са 

го поставили. Така се е сдобил с почерпка и 

приятен разговор. Както и с Travel bug. Какво е 

това, може да се запитате? Това са 

предмети, които пътуват от кутия на кутия 

и могат да бъдат проследявани чрез специален 

номер, който притежават. Повечето от тях 

са преминали през континенти, а един пътува 

с геокешъри от 2002 година. От САЩ през 

Европа, после Австралия, Турция и … България! 

Има дори Travel bug и на космическа станция!  

Не е ли забележително? На мен така ми се 

струва. И макар че Павел измисли глагола 

„деромантизирам“, то аз гледам на тези му 

занимания като на крайно романтични!  

И да знаете… има геокеш до Морското!  

 

 

 



АРХИВ 

 

Авт. ДЕСИСЛАВА 

СПИРОВА  
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ТАНКЕРЪТ „ХАН АСПАРУХ“  

„ЗВЕЗДЕН МИГ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО 

КОРАБОСТОРЕНЕ“  

ИЛИ  

„ПАМЕТНИК НА ЛЕКОМИСЛИЕТО И БЕЗОТГОВОРНОСТТА“ 

 

Избухналата война в края на 60-те години на ХХв. блокира 

Суецкия канал и танкерите, превозващи нефт, трябва да 

заобикалят Африка, което насочва търговците от цял свят към 

по-големите и по-изгодни танкери. Повлияно от световното 

развитие в областта на морския транспорт, родното 

корабоплаване започва да жадува за същото. Така в началото на 

70те години на миналия век започват първите крачки на 

българите към построяването на първия роден танкер, а именно 

„Хан Аспарух”. Идеята за това възниква когато Тодор Живков е 

на посещение в Япония. Тогавашният глава на държавата ни 

остава смаян от постиженията на японците в корабостроенето и 

след завръщането си поръчва написването на доклад за 

японската икономика, като направените изводи трябва да бъдат 

използвани за прилагане в България. Родните корабостроители 

отдавна  чакат този момент, за да започнат разрастването на 

производството и строителството на по-големи кораби. За 

съжаление осъществяването на това начинание е много трудно 

и мъчително. Това се дължи на тогавашните договорености в 

рамките на Съюза за икономическа взаимопомощ, където 

според тях СССР трябва да построи 100 000-тонен танкер за 

България, а България – за Полша. Но консенсусът между българи 

и поляци е  доста труден. Българите искат да построят 44 

танкера, а поляците от своя страна искат 22-24, като от 1976г. до 

1982г. трябва да са 9. Цената също се оказва проблемна, защото 

родните управленци от различните нива имат и различни 

виждания за параметрите на цената, но в края на краищата на 

22.09.1974г. е подписан договор за износ на 100 000-тонни 

танкери за Полша, с цена 20 170 000 рубли 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варненските корабостроители се залавят с построяването на най-големия кораб правен у нас до 
момента на 02.11.1974г. За жалост обаче това велико за корабостроителите дело има и свои 

противници. Един от тях се явява Йордан Делчев, който е тогавашния зам.-директор, а по-късно и 
директор на корабостроителницата. Неговото становище се отнася до факта, че докът е непригоден за 

такъв голям кораб, а също така заводът не разполага с достатъчно производствен състав и това ще 
окаже влияние на строителството на по-малките кораби, от които печалбата е сигурна. В думите му 
има смисъл, затова докът е ремонтиран, но увеличаването на състава на корабостроителницата е 

трудна задача. Несгодите на танкера се увеличават с отварянето на Суецкия канал и отпадането на 
договорите по СИВ, което води до отпадането на големите танкери от масова употреба и поляците се 
отказват от сделката. Така строителството на стохилядника продължава, но ползата от него е свързана 

само с обновяването на завода и с техническия напредък на българските корабостроители, които 
извършват много от процесите за първи път.  

 На 24 март 1976г. от голямата докова камера на КК „Г.Димитров” – Варна, изплава на 94% 
построеният български 100 000-тонен танкер. Името „Хан Аспарух” му е дадено от кръсницата Росица 
Стоева, а на многохилядния митинг Тодор Живков поднася тържествено приветствие. На следващата 

година танкерът е на 100% готов, а на 3 ноември българското знаме е вдигнато на флагмана на 
българското корабостроене и корабоплаване. Неговият IMO номер е 7346647. За капитан е назначен 

Видьо Видев, а главният механик е Петър Цаперков. 

 Дълго време корабът търси собственик и по настояване на партията той е закупен от Български 
морски флот (БМФ), но продажната цена е много по-ниска от себестойността му. БМФ дава танкера 

под наем на французи и тогавашния директор на предприятието твърди, че за две години са си 
възвърнали инвестицията. След това флагманът става отново наш, пълният му тонаж не може да бъде 
използван, тъй като повечето пристанища нямат капацитета за приемат такъв голям плавателен съд. 

 Мненията за този танкер са доста противоречиви. За едни той е гордост, а за други е просто 
символ на грандомания. Въпреки това, той остава първият построен в България  100 000-тонен танкер. 
Неговият живот е прекратен на 3 декември 2003г, когато БМФ го продава за скрап в Аланг, Индия. Това 

действие е продиктувано от факта, че пред 2001г. танкерът претърпява взрив, но освен това влиза в 
сила изискване за двойни бордове на танкерите, а това условие „Хан Аспарух” не може да покрие. 

Автор:  

Десислава Спирова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


