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Списание „Контрафорс“ се 
разраства! 

От две години списание „Контрафорс“ се 

радва на читателите от Висше военоморско 

училище „Н.Й. Ванцаров“. Тази година обаче, 

списанието излиза от границите на Морско, и 

пуска корени както във Варненската морска 

гимназия „ Св. Николай Чудотворец“, така и в 

Професионалната гимназия по речно 

корабостроене и корабоплаване в Русе. Така 

списанието обхваща не само студенти, а и 

гимназисти, като по този начин  убединява 

пътя на моряка от гимназията, през 

университета до морския бизнес. 

 

Българи на трето място в 
Oyster Palma Regatta 

Малко повече от минута, коства на екипажа на 

54-футовата Nikitoo II второ място в крайното 

класиране за Class 4 на Oyster Palma Regatta 

2016. В четвъртата гонка, българо-британския 

екипаж, в който бяха Александър Амин, 

Димитър Филипов, Милен Минков, Стефан 

Калчев (всички от ВК “Понтос” Варна) и 

Васил Попов, остана втори с тази “минута и 

нещо” след победителя Pied Piper. В крайна 

сметка, победител в класа стана Ostra, следван 

от Pied Piper и Nikitoo II. 

Източник: www.nautica.bg 
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Научи английски бързо и лесно в  
The American High School of 

Bulgaria 

ПЛАНИРАНЕ, 
ДИЗАЙН, ПЕЧАТ 

Най-големият ветроход в света 
акостира във Варна 

На 22 май, в пристанище Варна, с цялото си 
величие, за пръв път акостира пет-мачтовия Royal 
Clipper . Ентусиазмът, който предизвика, не бе само 
за всички варненци, които се бяха насъбрали под 
козирката на Морска Гара, за да наблюдават 
влизането, но също така и за единствената българка 
от екипажа – Диана, още наричана от екипажа  
„принцеса Даяна”. Тя ни разказа, че корабът е 
автоматизиран, но въпреки това много често 
моряците събират платната ръчно. Разказа ни също 
за вътрешния двор на кораба и ни запозна с някои 
от пасажерите, на които бе организирала разходка 
из Варна.    

Всички пътниците бяха събрани от цяла Америка, 
като за мнозина от тях бе поредното плаване с 
ветрохода  и с удоволствие ни разказаха за 
предишните си обиколки из Италия, Албания, 
Черна гора и още много. Две очарователни америка- 
нки от Сан Франсиско споделиха  с нас, колко 
вкусна е храната в България. Силно впечатление им 
бе направило българското сирене и комбинацията 
ни с препечен хляб. А когато заговориха за 
червеното вино, се включиха още пасажери с 
положително мнение. Единственото, от което не 
бяха доволни бе краткия им престой във Варна, 
защото не им е достигнало времето, да обиколят 
забележителностите на града. В 23:00 часа корабът 
отплава в посока Констанца.  

Още информация по тази тема, очаквайте в 
следващия брой.  

 

1 000 000 тона на буксир… 

Компанията Роснефт съобщава, че успешно е провела 
операция по провлачване на айсберг с обща маса около 
1 000 000тона.  
 Планираната една година опеарция, е имала за 
цел да установи дали е възможно, чрез провлачване на 
айсбергите в океана, да се предпази офшорната 
инфраструктура. За да се предвидят всички възможни 
сценарии, са направени 18 експеримента, в които са 
участвали няколко влекача. Провлчването е било 
извършено от, построения през 2012 година, влекач 
"Академик Трешников", който има възможност да 
промени хода на айсберга с 90 градуса или да обърне 
напълно посоката му на движение.   
  От 2015 година в района на Северния 
Атлантически океан, край бреговете на Нюфаундленд и 
Лабрадор, оперират такива влекачи, които  
имат именно за цел да изместват „ледени планини“ 
 от основните морски маршрути, но никой до  
сега не е провлачвал айсберг с такава маса. 
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рез 2016 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - най-

старото техническо учебно заведение в 

България, отбеляза своята 135-та 

годишнина с редица тържества. Основите 

на морското образование в България са 

положени на 9 януари 1881 г. в гр. Русе. В началото 

на XX в. училището е преместено в гр. Варна. 

Началото на тържествата се постави на 5 декември 

2015 г. с Национален конкурс-рецитал по 

произведения на Никола Вапцаров във Варна. 

Честването на годишнината от създаването на ВВМУ 

обхвана няколко града в страната. Някои от тях са 

пряко свързани с историята му, а в други 

Асоциацията на възпитаниците на Морско училище 

има свои секции.  

Първото официално честване се състоя в гр. Русе 

на 15 януари 2016 г. Празничната програма включи 

полагане на венци и цветя пред паметника на 

Моряка, шествие и тържествено събрание-концерт в 

Голямата зала на Доходното здание.  

Честванията в гр. Ловеч на 26 февруари 2016г., в 

гр. Бургас на 18 март 2016 г. и в гр. София на 14 

април 2016 г. протекоха по сходен начин – с 

церемония по поднасяне на венци, шествие и 

П 

ГОДИШНИНА  ДИЛЯНА МИЛЧЕВА 
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Честване на 135-тата годишнина на ВВМУ 
„Н.Й.Вапцаров“ – гр.Варна в гр. Бургас. 

тържествено събрание-концерт. В София 
бяха поднесени венци на гроба и на лобното 
място на Никола Вапцаров. 

В програмата по случай честването на 
135-годишнината от създаването на Морско 
училище във Варна бяха включени различни 
събития. В периода 24 - 25 март 2016 г. се 
проведе Международната юбилейна научна 
сесия за студенти и курсанти. На 25 март 
същата година пред Пантеона в Морската 
градина се състоя лекоатлетическа щафета. 
И двете събития бяха посветени на 135-
годишнината.   

В периода 11-20 май се проведе двустра-
нно компютърно-подпомагано учение 
„Непосредствена заплаха 2016“ с участието 
на курсанти, офицери и преподаватели от 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Военноморска 
академия „Мирча чел Батран“ – Констанца, 
Румъния, и полската Военноморска 
академия. На 18 и 19 май 2016 г. се 
проведе Втората международна научно-
приложна конференция „Съвременни 
технологии в офшорната индустрия“. Под 

надслов „Лицата на Военноморските сили“ 
бе открита изложба на Вяра Йовева 
(фотограф на Министерството на отбраната) 
във фоайето на зала „Вапцаров“. 

Кулминацията на тържествата във Варна 
беше на 20 май 2016 г. Денят започна с  
откриване на барелеф в Алеята на 
преподавателя на капитан I ранг доцент 
доктор Георги Антонов от командира на 
ВМС - контраадмирал Митко Петев. На 
малкия плац на ВВМУ бе извършен ритуал 
по издигне на националното знаме на 
Република България, съпроводен от 
българския химн. Ритуалът приключи с 
тържествен марш. Последва шествие в 
града, което завърши с полагане на венци 
пред паметника на загиналите в Сръбско-
българската война. С военен ритуал на 
фронта на ВВМУ бе посрещнат президентът 
на Република България и върховен 
главнокомандващ на Въоръжените сили – 
Росен Плевнелиев. Тържествата през деня 
завършиха с тържествено събрание-концерт 
в зала „Вапцаров“.  

 
Снимки: Интернет 

5| Г о д и ш н и н а  
 



т стотици години хората са 
разбрали, че корабите са най-
удобният транспорт, що се отнася 
до превоз на голямо количество 
стоки. Този вид транспорт е 

бавен, но много по-евтин от останалите. 
Именно затова в днешно време огромен 
брой кораби прекосяват реки, морета и 
океани по целия свят. Пристанищата са 
местата, на които всеки кораб спира, за да 
натовари или разтовари своя товар, след 
което да потегли към следващата си 
дестинация. В последните няколко години 
корабният бизнес се разрастна и броят на 
корабите се увеличи. Това прави 
пристанищата все по-натоварени.  

  Замислете се за шеметното развитие 

на Шанхай и околните провинции в 

началото на ХХI век и как това развитие 

постепенно се пренася със същите темпове 

във вътрешен Китай и си дайте сметка, че 

всяка стъпка е част от един добре обмислен 

план. В Китай на избора влияе само 

икономическото състояние на провинцията 

– всичко останало може да се изгради. И за 

да не звучим  пресилено, даваме пример с 

новия терминал на Шанхайското 

пристанище, който отвори врати в края на 

2006-а, с което Шанхай се превърна 

официално в най-голямото пристанище в 

света.   

  До началото на ХХ век Шанхай с 

нищо не привлича вниманието на 

чужденците. Едва през 1832 г. и след 

експедицията на Линдзин информацията 

започва да се разпространява сред 

търговците и мисионерите. Тогава стават 

очевидни предимствата на пристанището. 

Петнадесет години по-късно първият 

британски консул капитан Балфур хвали 

стратегическото положение на града на 

устието на речния басейн на Яндзъ, даващ 

достъп до пазарите на вътрешните 

провинции. 

  Пристанището не разполага с 

благоприятни за търговия природни 

дадености. През 1906 и 1910 г. китайската 

администрация предприема и финансира 

неговата реконструкция с участието на 

чужди инжинери и Шанхай се превръща в 

едно от първите световни пристанища. 

Ролята на железопътния транспорт се 

проявява по-късно и е по-ограничена. 

Първата стъпка, финансирана от 

британските търговци, има за 

О 

ДЕСТИНАЦИЯ ИРИНА ВЪЛЧЕВА 
ДАЯНА ПЕТРОВА 
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цел прокарване на местна линия до Усун – 

предно пристанище на Шанхай с голям обем 

обработени товари. Проектът се проваля 

малко преди да приключи, защото линията е 

купена и демонтирана от китайските власти, 

които още в самото начало отказват да дадат 

разрешение за строеж. Едва през 1908 г. е 

пусната линията Шанхай – Нанкин, която 

чрез връзка със северните линии ще свърже 

икономическия център с политическата 

столица. 

  За развитието на търговската дейност 

в Шанхай допринасят модерните 

транспортни и комуникационни връзки, 

които съкращават разстояния и приближават 

континентите. През втората половина на XIX 

век ерата на ветроходните кораби почти е 

изживяла времето си. След откриването на 

Суецкия канал параходите започват масово 

да се използват. Те са по-бързи, с по-голяма 

товароместимост, което намалява 

траспортните и застрахователни разходи. 

През 1872 г. Ли Хунджан създава China 

Merchants Stream Navigation Company като 

конкурент на британските и американските 

компании, които владеят пазара по море. 

Това е първата китайска параходна компания 

и прототип на смесените предприятия, „под 

надзора на чиновниците и под управлението 

на търговците”. Шанхай се превръща в 

център на гъста мрежа от морски връзки, 

1. Шанхай (Китай) 

 

2. Нингбо-Зушан (Китай) 

 

3. Сингапур 

 

4. Ротердам (Холандия) 

 

5. Тианджин (Китай) 

 

6. Гуангджоу (Китай) 

 

7. Кингдао (Китай) 

 

8. Кинхуангдао (Китай) 

9. Хонконг (Китай) 

 

10. Бусан (Южна Корея) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТОП 10  
ПРИСТАНИЩА в СВЕТА 
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доминирана от чужди параходни компании, 

които плават до Корея, Япония, южните 

морета, Хонконг, Европа и Америка. 

  В края на ХХ и началото на ХХІ век в 

Китай се появява  необходимост за развитие 

на  пристанище, което да поеме нуждите 

както на Китай, така и да послужи за 

претоварен център, подобно на Сингапур и 

Хонконг. Основни  алтернативи  били две: 

Шанхай и Нинбо. 

   Още тогава Нинбо е дълбоководно 

пристанище, разположено в добре развит 

район и само на около 400 км от Шанхай, 

което го прави естествен и по-евтин избор. 

Шанхай от друга страна е лицето на Китай и 

мястото, където е съсредоточена основната 

част от международния бизнес. Основният 

проблем при избора на Шанхай е, че тогава  

пристанището било плитководно и не 

позволявало навлизането на големи кораби, 

което прави невъзможно разширяването на 

настоящите терминали. Така екипът, 

отговарящ за проекта, се спира  на Янгшан – 

скалист остров навътре в морето, и се 

решава новият терминал да се изгради там. 

С това се появява друг голям проблем: 

островът се намира на 32 км от брега. Този 

проблем се решава бързо – построява се 

шестлентов мост с дължина 32,5 км навътре 

в морето, който свърза острова с 

континентален Китай. Работата по 

построяването на това съоръжение отнема  

на 6000 работници две години и половина, а 

самият мост се превърща в най-дългия, 

изграден в морето. 

Първата фаза от проекта започва през 

2002г., когато с голяма машина наречена 

„морски дракон“ разчистват тинята, 

заобикаляща Шанхай, а няколко огромни 

помпи изсмукват водата от тинята, като по 

този начин произвеждат кал, с която 

изграждат основите на острова. Така малко 

по малко се издига пристанище „Янгшан“ - 

най-голямото пристанище в дълбокия океан 

– над 30 км в открито море с двадесет 

километров кей и петдесет котвени места. С 

помощта на огромни кранове, съвременни 

контролни системи и добре квалифициран 

персонал, пристанището има за цел да 

разбие всички рекорди за товарене и 

разтоварване на огромни контейнеровози и 

да се бори за превъзходство на световната 

експортна търговия. Това става реалност 

осем години по-късно, когато вече 

построеното и функциониращо пристанище, 

е обявено за не само най-голямото, а и най-

натовареното. Проучванията показват, че 

пристанището „Янгшан“ в Шанхай е 

обработило 29,05 млн. TEU или 500 000 

повече TEU от досегашния лидер Сингапур. 

През 2015г. през доковете на Янгшан са 

преминали повече от 35,2 млн. TEU, като 

така поставя исторически рекорд. Това 

показва, че ръстът на държавната иконо-

мика нараства с бързи темпове, като 

ДЕСТИНАЦИЯ 
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дори измества Германия.   

  

В последните няколко години се 

наблюдава силно нарастване на износа на 

китайски стоки и внос на метали. През 2009г. 

беше взето решение, Шанхай да бъде превърнат в 

световен шипинг център до 2020г. Важна стъпка в 

този план беше световното изложение Shanghai 

2010 World Expo (световното изложение в 

Шанхай). Световното изложение с име „По-

съвършен град, по-добър живот“ е привлякло за 

шест месеца до 31 октомври, 73 млн. посетители.  

Изграденото пристанище за поред път 

показва колко работлив, целеустремен и 

изобретателен може да бъде човека. Въпреки 

проблемите в строежа на пристанището, а и не 

само, те все пак успяват да настигнат и дори да 

надминат световни лидери като Сингапур и 

други. Построено с най-новите технологии, това 

пристанище привлича не само кораби на богати 

търговци и големи фирми от бранша, а и много 

 хора, превръщайки го и в туристическа 

дестинация. 

Едно е сигурно ,въпрос на време е 

възпитаниците на ВВМУ да се срещнат с този 

мастодонт на корабната индустрия. 

Снимки: Интернет 

ШАНХАЙ  

Население: 18 450 000 души 

Площ: 6340 км
2 

Шанхай „града на морето”,  

„Перлата на Изтока”, „Източния 

Париж” събира новото и старото. 

Шанхай е искрящ град, попаднал 

във водовъртежа на резки 

културни промени. След премах-

ването на пазарните ограничения, 

Шанхай нетърпеливо прегърна 

силите на бизнеса и дизайна и 

пренаписа книгата с правила, 

оформяйки се като нов, свеж град 

с живот, изтънчен и изпълнен с 

енергия, какъвто никога преди не 

е имал. Въпреки че не може да се 

сравни с епическата история на 

Пекин или грандиозните по рода 

си гледки на Сиан, Шанхай е 

център на модерния Китай, 

космополитен и характерен със 

схващането за „живата рево-

люция”, така очевидно в 

изящните архитектурни храмове и 

ресторанти и съвременния град-

ски живот, сякаш струпан на едно 

място. 

 

 

„Перлата на Изтока“  
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одата е извор на живот“ често 

чуваме от една реклама. И това е 

така. Знаем, че тя е жизненоважна 

за живите организми. Но какво се 

случва с пластмасовата бутилка, когато 

изпием водата? 

В съвременния свят сме заобиколени от 

пластмаса. Пием вода от пластмасови 

бутилки и носим покупки в полиетиленови 

торбички. Всеки в своя дом има продукти, 

направени от пластмаса. Използвайки ги 

всеки ден, едва ли някой се замисля къде 

завършват отпадъците след изхвърлянето им 

в контейнера. Логично е да отидат в 

обозначени сметища. Но не винаги 

боклуците следват този път. Някои от тях се 

озовават на друго място - в Световния 

океан. Там те остават невидими за хората. 

Отпадъци във водните басейни има 

отвсякъде и навсякъде. Може да са съвсем 

близо в нашето Черно море, или далеч в 

океана. Събирайки се на едно място, те 

застрашават живота на водните обитатели.  

Най-големи са „сметищата“ в океаните. 

Те са известни с много имена: „пластмасов 

остров“ , „пластмасова супа“, „пластмасово 

петно“, „пластмасов водовъртеж“ и др.  

„Пластмасовите острови“ представляват 

големи струпвания на отпадъци, които се 

събират в определени райони на океаните, в 

зависимост от движенията на съответните 

подводни течения. Открити са пет области с 

най-голямо количество боклук- в северните 

и южните части на Тихия и на 

Атлантическия океан, и една в Индийския 

океан. Никой не знае колко точно са големи. 

Всяка година размерът им се увеличава все 

повече и повече. Една от причините за 

невъзможността да се определи точният 

обхват на всеки един от „островите“ е 

фактът, че отпадъците не плават само върху 

повърхността на водата. Те могат да се утаят 

на дълбочина от 1800 м. Това звучи доста 

тревожно. Вместо в дълбините на океаните 

да живеят спокойно всички растителни и 

животински видове, те делят това 

пространство със своя най-голям враг - 

пластмасата.  

В 

КОМЕНТАР ДИЛЯНА МИЛЧЕВА 



Но как всъщност отпадъците се озо-  

вават в океана? В резултат нa

човешката дейност много от боклуците 

попадат в реките. Те се вливат в големите 

водни басейни и носени по теченията, 

достигат до там. Според някои учени 1/5 от 

боклука се озовава в Световния океан от 

изхвърлянето на отпадъци от плавателни 

съдове и петролни 

 платформи. Друга част от него идва 

директно от сушата. Може би всеки си 

мисли, че един пластмасов отпадък, 

попаднал в даден воден басейн, не би създал 

проблем, но за огромно съжаление това не е 

така. Парче по пaрче, вече милиони тонове 

пластмаса плават във водите на океаните. 

Статистиките са плашещи. Всяка година се 

произвежда около 300 млн. тона пластмаса, 

а средно 8 мнл. тона попада в Световния 

океан. Тя обхваща между 60 и 80 % от 

всички боклуци там. Според океанолозите в 

северната част на Тихия океан рибите 

поглъщат между 12 и 14 млн. тона 

пластмаса на година. Според друго 

изследване този „враг на водата“ убива 1,5 

млн. животни годишно. 

Нека си представим за момент, че се 

намираме на Хаваите или си почиваме на 

някой от плажовете в Калифорния. Водата 

на брега е чиста и ние се наслаждаваме на 

гледката към Тихия океан. Звучи прекрасно, 

нали? Но в действителност, гледайки 

приказните пейзажи, не бихме разбрали 

каква голяма опасност се крие във водите на 

океана за неговите обитатели, ако не сме 

информирани. Там, в северната част на 

Тихия океан, навътре от бреговете на 

Калифорния, на север покрай Хаваите и 

достигайки чак до Япония, се намира най-

големият „пластмасов остров“ в света, 

известен още като „пластмасовия 

водовъртеж“. Той не е плътен като истински 

остров, защото 70 % от отпадъците се 

утаяват и не остават на повърхността. Затова 

е трудно да се определи точното количество 

пластмаса и приблизителните му граници. 

Появил се е през 50-те години на XX в., но е 

открит едва през 1997 г. Проучвания 

показват, че на всеки десет години площта 

му расте десет пъти.  

Правени са изследователски експедиции 

до „пластмасовия водовъртеж“ през 2009 г. 

с два кораба- New Horizon на Института по 

океанография „Скрипс“, Сан Диего, 

Калифорния и Kaisei, като основната им цел 

е била да проучат влиянието му върху 

океана и да информират хората за 

случващото се там.   

В „островите“ може да се открие какво ли 

не - полиетиленови торбички, шишета, 

детски играчки, битови отпадъци и др. 

Тюлен заклещил си устата в пластмасов  

боклук и изгубил възможност да се храни , 

 в резултат, на което загинал.  
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Една от големите опасности за водните 

обитатели създават така наречените 

пластмасови микрочастици. Те са с 

големина по-малка от 5 мм и са 

изключително леки. Затова делят 

повърхността на водата заедно с планктона. 

Това е много лошо за водните обитатели, 

които се хранят с него. Те бъркат 

микрочастиците със своята храна и ги 

поглъщат. Веднъж изядени от дадена риба, 

пластмасовите парченца си остават в нея и 

се предават по хранителната верига на по-

големите хищници. Според някои 

проучвания 30 % от рибите са приемали 

пластмаса през целия си жизнен цикъл.  

Микрочастиците оказват вреда и върху 

коралите. Те ги поглъщат с почти същата 

скорост, с която и планктона. Пластмасата 

залепва по стените на храносмилателната им 

система и при по-голямо натрупване би 

затруднила нормалното им хранене. 

Статистиката показва, че кораловите рифове 

са намалели с 40 %, заради замърсяването. 

Най-големият враг на морските 

костенурки е полиетиленът. Те се хранят с 

медузи, но понякога ги бъркат с 

найлоновите торбички, които блокират 

стомашния им тракт и така загиват. Често 

боклукът е поглъщан и от по-едри водни 

бозайници. Търсенето на нови 

местообитания за някои животински видове 

е основният начин за оцеляване, но това е 

все по-трудно. Освен рибите, отпадъците се 

поглъщат и от птиците. И двата вида 

животни много често се заплитат в 

купищата боклук и краят им е фатален.  

В резултат на образувалите се 

„пластмасови острови“ водният рай загива. 

Те помитат всичко след себе си и 

унищожават стотици екосистеми. Според 

учените процесите в океана са необратими, 

защото неговите обитатели са започнали да 

променят начина си на живот. 

Пластмасовите отпадъци са основната 

смъртоносна опасност за всички растителни 

и животински видове под водата. 

Макар че най-големият дял от 

пластмасата попада в Световния океан от 

сушата, част от нея се връща обратно. 

Много плажове се заливат с тонове 

отпадъци. Почистването им след това 

изисква много време, финансови средства и 

доброволци. 

КОМЕНТАР 

Край плажа Камило на Хавайските острови „Великият боклучен 

въртоп“ изхвърля всяка година десетки тонове боклук на плажа.  
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А и напълното им премахване не е 

гарантирано. По-малките частици често 

остават в пясъка и трайно замърсяват 

природата.  

При разпадането на пластмасата, заради 

слънчевата светлина, тя отделя вредни 

вещества. От друга страна замърсяването на 

водата може да доведе до разпространяване 

на различни зарази и пламване на болестни 

епидемии. Боклуците влияят и върху 

риболова, плуването, плаването на различни 

плавателни съдове и др.  

Според учените премахването на 

отпадъците от океаните е много трудно и 

едва ли е възможно. Боклуците плават в 

международни води, далеч от сушата и 

никоя държава не би имала желание да 

поеме разходите по почистването им. Начин 

за справяне с този проблем е намаляване на 

производството на пластмаса, ограничаване 

на нейната употреба и рециклиране на вече 

съществуващата.  

Разбира се, не липсват и ентусиасти, 

които биха се заели с тази дейност. Едни от 

тях са австралийците Андрю Търтън и Пит 

Сеглински, които са създали The Seabin 

Project- плаващ кош, който събира всякакви 

отпадъци, но производството му се очаква 

да започне до края на 2016 г. Друг млад 

ентусиаст е холандският студент Боян Слат, 

който от 4 години се занимава със своята 

идея за The Ocean Cleanup (Почистването на 

океана). Едва 18-годишен, мотивиран от 

училищен проект, му хрумва идеята за 

построяване на плаващи стени, които да 

работят с океанските течения и да улавят 

тонове пластмасови отпадъци. През юни 

2016 г. е пуснат първият прототип на 

неговото съоръжение. Реализирането на 

идеята е все още в самото начало и се очаква 

тепърва нейното развитие. 

Проблемът с пластмасата е изключително 

голям, защото освен водата, флората и 

фауната, засяга и човешкото здраве. Тя се 

използва почти навсякъде, но не се 

разгражда. Трябва да се сещаме за този 

световен проблем по-често. Знаейки повече 

за него и за влиянието му върху водните 

обитатели и хората, бихме се замисляли по-

сериозно, когато използваме неща, 

направени от пластмаса. 

 
 

The Ocean 

Cleanup 

Проектът на 

холандския 

студент Боян 

Слат за 

почистване  на 

Световния океан 

от пластмасата.  

На втората 

снимка: Част от 

изпитанията на 

прототипа 

направени в 

басейн. 

Снимки: Интернет 
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сичко започва през далечната 1953г., 

когато един пенсиониран адвокат от 

Великобритания, чието име е Бернар 

Морган, споделя мечтата си с хората 

– да събере всички  млади, които споделят 

неговата страст към морето и ветроходството. 

Идеята е да организира приятелско състезание 

между тях. Три години по-късно мечтата му се 

осъществява, като дори се превръща в традиция, 

която съществува и до днес. 

 Тази година състезанието бе закрито в 

Морската ни столица – Варна. Може да се каже, че 

беше най-голямото и очаквано събитие през цялата 

година досега. Изключително много хора – млади и 

възрастни, от цяла България и дори чужбина, 

посетиха пристанището. Камери на куп телевизии се 

бяха наредили, за да предават наживо за всички, 

които не са могли по една или друга причина да 

присъстват. Фотографи се блъскаха, за да заснемат 

от всеки възможен ъгъл всичко, което можеше да 

бъде заснето. Родители посочваха на децата си 

ветроходите и им обясняваха подробно за всеки един 

от тях, а те подскачаха енергично, с желание да се 

качат на корабите. Имаше представители на ТКК, 

както и наши колеги от ВВМУ. Засякохме се и с  

наши преподавателите от Морско. 

В 

ТЕМА НА БРОЯ ИРИНА ВЪЛЧЕВА 
ДИЛЯНА МИЛЧЕВА 

сичко започва през далечната 1953г., 

когато един пенсиониран адвокат от 

Великобритания, чието име е Бернар 

Морган, споделя мечтата си с хората – 

да събере всички  млади, които 

споделят неговата страст към морето 

и ветроходството.  

Идеята е да организира приятелско състезание 

между тях. Три години по-късно мечтата му се 

осъществява, като дори се превръща в традиция, 

която съществува и до днес. 

 Тази година състезанието бе закрито в 

Морската ни столица – Варна. Може да се каже, че 

беше най-голямото и очаквано събитие през цялата 

година досега. Изключително много хора – млади и 

възрастни, от цяла България и дори чужбина, 

посетиха пристанището. Камери на куп телевизии 

се бяха наредили, за да предават наживо за всички, 

които не са могли по една или друга причина да 

присъстват. Фотографи се блъскаха, за да заснемат 

от всеки възможен ъгъл всичко, което можеше да 

бъде заснето. Родители посочваха на децата си 

ветроходите и им обясняваха подробно за всеки 

един от тях, а те подскачаха енергично, с желание 

да се качат на корабите. Имаше представители на 

ТКК, както и наши колеги от ВВМУ. Засякохме се 

и с  наши преподавателите от Морско. 
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Всички те бяха там, за да бъдат свидетели на 

зрелищното пристигане на ветроходите. И като говорим 

за зрелище... Няма как да не споменем появата на нашия 

български ветроход „Калиакра“. По времето, когато 

корабите пристигаха, имаше гъста мъгла, през която 

беше почти невъзможно да се види каквото и да било. 

Но нямаше нужда да видим кораба, за да знаем,че идва. 

Гръмката музика на Nightwish разцепи тишината, а 

малко след това „Калиакра“ започна да си проправя път 

през мъглата, и после сякаш изведнъж, се появи в целия 

си блясък и великолепие. Не беше най-големият от 

всички, нито най-бързият или първият пристигнал, но 

емоцията, която предизвика у хората беше най-голяма, 

най- бързо завладя душите на всички и бе първият, 

който накара всички наоколо да настръхнат и ни остави 

без дъх. На борда се разнесоха радостни викове и 

екипажът махаше на своята „публика“, когато 

наближиха пристанището. Гледката как моряците слизат 

и близките им ги посрещат, беше трогателна.  

Естествено, трябва да споменем и другите 

кораби, които навлязоха в нашето пристанище. В петък 

вечерта на порта акостираха „Акела“ – който се оказа 

най-бързият в регата тази година, и „Ариел“ – също 

руски, а по-късно и огромният руски кораб „Мир“. На 

сутринта заедно с „Калиакра“, хвърли котва и „Роял 

Хелена“, който е вторият представител на родината ни в 

това състезание. Последва  „Надежда“, който въпреки че 

счупи мачта, все пак успя да стигне до финал. 

Клас: А 

Такелаж: тримачтова фрегата, 

стоманена 

Флаг: Русия 

Пристанище на регистрация:  

Санкт Петербург 

Година на строителство: 1987г. 

Тонаж: 2824т. товарно 

водоизместване; 2256 БРТ 

Размери: Обща дължина: 109,40м. 

дължина на корпуса: 94,20м. 

широчина: 14,00м., газене: 6,60м. 

Мачти: височина на гротмачтата над 

ватерлинията: 49,50м. 

Ветрилна площ: 2771м
2
 

Стъкмяване: 26 платна 

Екипаж: 55души активен екипаж, 

144 кадети 

Употреба: Учебен ветроходен кораб 

 

 

 

 

 

 

„МИР“ 
Всички те бяха там, за да бъдат свидетели на 

зрелищното пристигане на ветроходите. И като говорим 

за зрелище... Няма как да не споменем появата на нашия 

български ветроход „Калиакра“. По времето, когато 

корабите пристигаха, имаше гъста мъгла, през която 

беше почти невъзможно да се види каквото и да било. 

Но нямаше нужда да видим кораба, за да знаем,че идва. 

Гръмката музика на Nightwish разцепи тишината, а 

малко след това „Калиакра“ започна да си проправя път 

през мъглата, и после сякаш изведнъж, се появи в целия 

си блясък и великолепие. Не беше най-големият от 

всички, нито най-бързият или първият пристигнал, но 

емоцията, която предизвика у хората беше най-голяма, 

най- бързо завладя душите на всички и бе първият, 

който накара всички наоколо да настръхнат и ни остави 

без дъх. На борда се разнесоха радостни викове и 

екипажът махаше на своята „публика“, когато 

наближиха пристанището. Гледката как моряците слизат 

и близките им ги посрещат, беше трогателна.  

Естествено, трябва да споменем и другите кораби, които 

навлязоха в нашето пристанище. В петък вечерта на 

порта акостираха „Акела“ – който се оказа най-бързият 

в регата тази година, и „Ариел“ – също руски, а по-

късно и огромният руски кораб „Мир“. На сутринта 

заедно с „Калиакра“, хвърли котва и „Роял Хелена“, 

който е вторият представител на родината ни в това 

състезание. Последва  „Надежда“, който въпреки че 

счупи мачта, все пак успя да стигне до финал. 
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"Крузенщерн" – третият по големина ветроход в света, 

също навлезе във Варненското пристанище. 

Откриването започна с реч на организаторите, 

които благодариха на всичките си партньори и 

доброволци, които са помогнали за организацията. 

Последва и реч на кмета на Варна - Иван Портних. След 

всички благодарности и мили думи, прозвуча химнът, 

като вдигна всички на крака. За миг всичко замря, 

цялото движение и шумотевица изчезна. Всички 

замръзнаха като статуи. Настана гробна тишина и 

единствено гръмката мелодия на българския химн, 

изпълнен не от кого да е, а именно от оркестъра на 

Висше военоморско училище, я нарушаваше. След 

няколко минути химнът приключи и всички пак се 

разбързаха напред-назад, за да посетят корабите и да се 

наслаждават на забавленията, които  хората от Fun City 

бяха  приговили за тях, за да допринесат за доброто 

настроение.  

На следващия ден  интерес предизвика Парадът на 

екипажите. Той започна в късния следобед, като тръгна 

от пристанището. Колоната беше водена от 

представителния състав на Военноморските сили. Зад 

тях вървяха всички екипажи, водени от представителите 

на българския кораб „Калиакра“. Шествието премина 

през определен маршрут по някои от улиците на града и 

се превърна в атракция за минувачите. Най-колоритни 

бяха участниците от кораба „Атила“, които бяха 

„КАЛИАКРА“ 

ТЕМА НА БРОЯ 

Клас: А 

Такелаж: тримачтова баркентина 

Флаг: България 

Пристанище на регистрация:  

Варна 

Година на строителство: 1984г. 

Тонаж: 386т. товарно 

водоизместване; 299 БРТ 

Размери: Обща дължина: 48,50м. 

дължина на корпуса: 43,20м., 

широчина: 8,20м., газене: 3,30м. 

Мачти: височина на гротмачтата 

над ватерлинията: 30,50м. 

Ветрилна площ: 1000м
2
 

Стъкмяване: 15 платна 

Екипаж: 11души активен екипаж, 

24  кадети 

Употреба: Професионален учебен 

ветроход 

 

 

 

 

 

"Крузенщерн" – третият по големина ветроход в света, 

също навлезе във Варненското пристанище. 

Откриването започна с реч на организаторите, които 

благодариха на всичките си партньори и доброволци, 

които са помогнали за организацията. Последва и реч на 

кмета на Варна - Иван Портних. След всички 

благодарности и мили думи, прозвуча химнът, като 

вдигна всички на крака. За миг всичко замря, цялото 

движение и шумотевица изчезна. Всички замръзнаха 

като статуи. Настана гробна тишина и единствено 

гръмката мелодия на българския химн, изпълнен не от 

кого да е, а именно от оркестъра на Висше военоморско 

училище, я нарушаваше. След няколко минути химнът 

приключи и всички пак се разбързаха напред-назад, за 

да посетят корабите и да се наслаждават на 

забавленията, които  хората от Fun City бяха  приговили 

за тях, за да допринесат за доброто настроение. 

На следващия ден  интерес предизвика Парадът на 

екипажите. Той започна в късния следобед, като тръгна 

от пристанището. Колоната беше водена от 

представителния състав на Военноморските сили. Зад 

тях вървяха всички екипажи, водени от представителите 

на българския кораб „Калиакра“. Шествието премина 

през определен маршрут по някои от улиците на града и 

се превърна в атракция за минувачите. Най-колоритни 

бяха участниците от кораба „Атила“, които бяха 
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облечени като пирати. Парадът завърши на входа на 

Морската градина с награждаване на екипажите. 

Председателят на регатата от STI Робин Снук-

Хургрьоне благодари на жителите на град Варна за 
присъствието им на награждаването и за топлото 
гостоприемство, показано през последните няколко 
дни.  

Достъпът до корабите беше разрешен за всички, 

желаещи да ги видят. Като възпитаници на Морско 

училище, ние от екипа на списанието, не пропуснахме 

да се качим на повечето от тях. Имахме възможността 

да съберем впечатления и печати от плавателните 

съдове, както и да направим прекрасни снимки на 

величествените ветроходи.   

Първа в нашата обиколка беше полската тримачтова 

баркентина „Погория“. Тя е построена през 1980 г. и 

участва в Tall Ships Races от 1982 г. Екипажът ѝ се 

състои от 8 души постоянен състав и 24 стажанти. 

„Погория“ спечели няколко награди в различни 

категории, като две от тях са за най-млад екипаж със 

средна възраст 23 години и 1 месец и специалната 

награда за приятелство на STI.  

След това разгледахме най-стария кораб в регатата – 

четиримачтовия барк „Крузенщерн“ (Русия), който е 

построен преди 90 години в Германия.В началото е 

използван да транспортира материали и стоки. 

Участвал е в три германски филма. Даден е на СССР 

като репарация от войната през 1946 г. През  
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последните години корабът участва в регати и 

понякога се използва за учебни цели. На борда 

му има осветен православен параклис и музей 

със сувенири и трофеи.  

Другият руски представител, който видяхме 

беше тримачтовата фрегата „Мир“. Тя е най-

бързата в своя клас А в тазгодишната регата. 

Също така спечели и награда от кмета на Варна 

за най-добро представяне в спортните 

мероприятия. На борда ѝ се състезаваха 55 души 

активен екипаж и 114 практиканти. 

Успяхме да разгледаме и българските 

представители в регатата- тримачтовата 

баркентина „Калиакра“ и баркентината „Роял 

Хелена“. Видяхме къта с трофеи на „Калиакра“, 

към който бяха добавили и тазгодишните си 

награди от състезанието - 3-то място в 

коригираното време от Сочи до Новоросийск в 

клас А и награда за комуникация. На борда на 

нашите представители в регатата се състезаваха 

студенти и курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 

гр. Варна. 

Участничката на северната ни съседка 

Румъния- шхуната „Адорнате“, която се 

състезава в клас B, също спечели няколко 

отличия. Построена през 1961 г., тя сменя 

поредица от собственици и имена. През 2005 г. 

преминава през основен ремонт и получава 
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настоящото си име. 

Впечатление с по-различната си визия направи 

двумачтовата шхуна „Атила“, която плава под флага 

на Вануату. Тя спечели две награди – за най-добър 

екипаж в Парада на екипажите и за най-

интернационален екипаж (8 националности от 11 

души на борда).  

Последният кораб, на който се качихме беше 

руският „Надежда“. Той участва в много регати. Във 

Варна получи две награди. Интересното на него беше 

тематичен руски кът с традиционни предмети и 

носии. Във витрини бяха изложени награди, грамоти 

и медали. Видяхме и руските яхти „Ариел“ и „Витяз“. 

Най-бърз в крайното класиране за всички гонки беше 

ветроходът „Акела“ от Русия. Денят завърши със 

зрелищна заря, която накара всички на пристанището 

да се спрат за миг и да погледнат нагоре към 

пиротехническото шоу, направено от организаторите. 

Последният ден от регатата завърши с „Парад на 

ветрилата“.  Въпреки силният вятър, който забави 

началото на парада с два часа, корабите се наредиха 

пред Галата и започнаха своето шоу. Техен водач 

беше българската баркентина „Калиакра“.  

Съпроводена от много малки яхти и лодки, 

флотилията се сбогува с Варна издувайки платната си 

и сякаш казвайки „Ние пак ще се върнем“.  

И така завърши дългоочакваното събитие SCF 

Black Sea Tall Ships Regatta 2016. С много смях, 

забавления за малки и големи, зареждаща атмосфера, 

с българския химн и гордите българи – моряци и 

любители, които бяха щастливи, че са били 

свидетели на това зрелище.  Ветроходната флотилия 

остави траен спомен у всеки един посетител с 

красотата си  и с духа на отминали времена…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ПОГОРИЯ“ 

Клас: А 

Такелаж: тримачтова баркентина 

Флаг: Полша 

Пристанище на регистрация:  

Гдиния 

Година на строителство: 1980г. 

Корабостроителница: Гданска 

корабостроителница „Ленин“ 

Размери: Обща дължина: 48,00м., 

широчина: 8,00м., газене: 3,80м. 

Мачти: височина на гротмачтата над 

ватерлинията: 47,50м. 

Ветрилна площ: 10000м
2
 

Стъкмяване: 13 платна 

Екипаж: 8 души активен екипаж, 24 

кадети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайно класиране в регата Black sea Tall ships 2016 

Научи английски бързо и лесно в  
The American High School of 

Bulgaria 

Ветроходът „Мир“ спечели черноморската ветроходна 

регата Тол Шипс в клас „А“. Те са на първо място по 

коригирано време в най-големия клас. В Клас „В“ на първо 

място е ветроходът „Адорнате“ от Румъния. В клас С/Д на 

първо място в крайното генерално подреждане е  

руската „Акела“. Призът за „приятелство“ бе връчен на  

„Погория“ - Полша. Наградата за най-стар  

кораб получи „Крузенщерн“, който е на 90 години. 

  „Калиакра“ грабна приза за комуникация. „Акела“ 

са първи в клас В/С/Д по коригирано време. Най-млад 

екипаж – „Погория“ -23 години и 1 месец. 

Информация за класирането: www.narodensport.eu 



 

сички сме наясно със стреса на 
кандидат-студентите около избора 
на специалност и университет. 
Както и съпътстващите го изпити. 
  Е, за радост на всички избрали 

морската професия, преди 2 години 
Висшето Военноморско Училище във 
Варна, въведе метод за кандидатстване, вече 
изпробван и работещ в почти всички 
университети по  
света. 
  Нововъведението е радост най-вече за 
учениците представили се 
подобаващо през гимназиалните си години. 
Тъй като едно от изисквания е представяне 
на справка за успеха от 11 клас.  
Друго съвременно изискване е 
мотивационното писмо. Все пак уменията за 
написването му, говорят сами по себе си. 
Добрият речник, познанията за 
структуриране на писмото, както и 
мотивацията за кандидатстване са от 
основна важност за доброто представяне на 
кандидат студента. 
Добавянето на допълнителни сертификати, 
грамоти, свидетелства от участие в клубове, 
кръжоци, състезания или др. отново е във 
Ваша полза. Още една възможност да 
изпъкнете сред останалите кандидати. 
  Събраните мотивационно писмо, 
справка,приложени сертификати и 
попълнената нужна информация, сформират 
Вашият „Състезателен картон”, който може 
да бъде изпратен в електронната система, в 

сайта на университета до 12 ноември 2016 
год. Резултатите от крайното класиране 
стават ясни до края на месец Декември 
2016г.  
  Класирайки се на ранно записване не е 
необходимо да се явявате на изпити.  
Условията за Вашето записване в желаната 
специалност са: 
Подаване на комплект документи по 
образец /на място във ВВМУ/; 
Представяне на диплома за завършено 
средно образование /след получаване/; 
Внасяне на студентска такса за обучение 
през І-ви семестър на академичната 
2017/2018 г. 
  ВВМУ предлага избор на следните 
специалности в редовна и задочна форма на 
обучение: 
„Корабоводене”, „Експлоатация на флота и 
пристанищата”, „Мениджъмънт на водния 
транспорт”, „Корабни машини и 
механизми”, „Електрообзавеждане на 
кораба” и „Логистика”. 
Също така само в редовна форма на 
обучение: 
„Корабоплаване” и „Информационни и 
комуникационни технологии в морската 
индустрия”. 
  За кандидатите, неучаствали в 
предварителното записване се организира 
редовна кандидат-студентска кампания през 
2017 г. Информация за условията и реда за 
кандидатстване ще се публикува на сайта на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ /www.nvna.eu/ 

В 

ПОЛЕЗНО / Гимназист 

ДАЯНА ПЕТРОВА 
ИРИНА ВЪЛЧЕВА 
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За информация по всички въпроси, които Ви 
интересуват се обадете на тел. 052/552378; 
052/552379; 052/552241 или пишете на адрес 
/priem@nvna.eu/ 
 

Очакваме Ви! 
 

Струват ли си 
усилията…? 

т проучванията през последните 

три години, които ВВМУ прави, 

специално за плавателните 

специалности – „Навигация” и  

„Корабни машинни механизми” – около 90% 

намират реализация. Тоест, след като 

преминат съответните стажове, потвърдят 

квалификацията си пред ИА „Морска 

администрация” започват успешно да 

работят по своята специалност. 

 Около 2800 студенти се обучават в 

университета. 2700 души се обучават за 

националната и глобалната морска 

индустрия, а около 100 курсанти за нуждите 

на военноморските сили на България. 

Престижът на образованието във 

Военноморското училище расте и сред 

чуждестранните студенти. През изминалата 

учебна година броят им се е увеличил с два 

пъти, като в момента се обучават над 150 

студенти от 10 държави. Най-много са 

студентите от Гърция, Турция, Румъния, 

Русия. 

  Реализацията става все по-успешна. 

През последните няколко месеца се 

забелязва ръст с около 300-400 евро на 

стартовите заплати. В момента стартовата 

заплата на морски офицер е в порядъка на 

3000 – 3500 долара. 

В момента  училището  реализира мащабен 

проект, посветен на създаването на научно-

изследователска инфраструктура за справяне 

с екологичните замърсявания. Предвижда се 

и нов център за обучение на оператори на 

танкери. 

Независимо,в коя специалност ще изберете 

да се обучавате, едно е сигурно, че с желание 

и усилия, с ВВМУ ще стигнете далеч. 

 

 

Добре дошли на борда на успелите!  

О 

Специалността “Корабоводене” е сред 

основните във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” , в 

която се подготвят командни кадри за 

корабоплаването. Мисията й е да подготвя 

офицерски кадри, които се реализират като 

капитани и помощник-капитани на 

кораби, както и като специалисти в брегови 

институции и фирми, осигуряващи корабо-

плаването. 

  В програмата влизат дисциплини 

като висша математика, физика, 

информатика, електроника, електротехника, 

техническа механика, английски език и др.  

  Обучението включва ежегодна 

учебна практика в условията на учебно–

тренировъчен лагер, на учебния кораб на 

училището и други кораби, като ви дава 

възможност възможност да плавате в 

района на Черно море, Средиземно море и 

Атлантическия океан. 

 

   Над 95% от випускниците веднага полу-

чават реализация в търговския флот под 

различни флагове сред световните утвър-

дени фирми, с които възпитаниците на 

ВВМУ работят успешно, са: “K-LINE”, 

“Stamco Ship Management Co Ltd, ”Stargate 

Maritime”, “V-Ships”, “K.RIS” 

 

КОРАБОВОДЕНЕ 

Брой семестри …………………………………………. 8 

Стартова месечна заплата …. 3200-3500 USD 

Реализация след завършване ……………. 95% 

СПЕЦИАЛНОСТ 
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т началото на новата академична 
година студентските DSK ISIC карти 
ще се издават безплатно на всички 
студенти редовно обучение. Това 
специално условие беше договорено с 

Банка ДСК и представителството на ISIC в 
България. Безплатно става и подновяването на 
DSK ISIC картите, издадени през предходната 
2015 г.  

Новите DSK ISIC картите имат удължена 
валидност - две години, т.е. до 2018 г. Тези 
преференциални условия дават възможност на 
студентите да спестят 24 лв., ако изберат DSK 
ISIC, тъй като стандартните ISIC карти, които не 
са банкови и се издават извън университетите 
струват 12 лв. и са валидни само една 
академична година. 

Във ВВМУ заявление за издаване или 
подновяване на DSK ISIC карта можете да 
подадете в Студентски съвет. Необходимо е да 
носите студентската си книжка, заверена за 
текущия семестър. В случай, че не сте имали 
DSK ISIC карта досега, при възможност, носете и 
една снимка. Повече информация можете да 
получите на тел.: 0897456449. 

С DSK ISIC картата можете да се възползвате от 
специално договорени за студентите отстъпки: 

50 % намаление в БДЖ, до 20% отстъпка за 
билети за концерти и DJ партита, отстъпки в 
кино Арена, KFC, Food Panda, Orange Center, 
Sport Depot, Joy Optics,  Asics, Playground, Pulsar, 
Lenovo, официалните представители на Apple в 
България и много други. Намаленията с ISIC са 
над 1000 в България и повече от 42000 в цял 
свят. Намаленията в България можете да 
разгледате на www.isic.bg, а тези в чужбина на 
www.isic.org.   

Преференциите с ISIC в България са достъпни и 
чрез мобилното приложение My ISIC, налично в 
Google Play Store и App Store. След като 
инсталирате и активирате приложението, ще 
имате виртуална ISIC карта на дисплея на своя 
смартфон, с която ползвате остъпки като я 
покажете. 

Към DSK ISIC картата студентите получават 
едногодишен безплатен преференциален 
студентски пакет от банкови услуги “ДСК 
Академи“ от Банка ДСК. Пакетът включва: 
разплащателна сметка, виртуална карта за 
плащане онлайн, интернет банкиране с ДСК 
Директ, мобилно банкиране чрез ДСК Смарт, 
допълнителни преференции за студентски 
кредит. 

За повече информация за ISIC картите – 
разгледайте www.isic.bg и следете Facebook /ISIC 
Bulgaria. 

О 

ПОЛЕЗНО / Студент 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Убеден съм, че половината от това, което 
разграничава успешните от неуспешните 

предприемачи, е постоянството, дисциплината и 
мотивацията за успех." 

Стив Джобс 

 

Какво се случва, когато завършите? 

Трябва ви работа, нали? А знаете ли къде да 

отидете или какво се очаква от вас? 

Информацията е едно от най-силните 

оръжия на човека. Именно заради това, 

екипът на списание „Контрафорс“ реши да 

напише информативна статия, която да ви 

помогне да се ориентирате и да знаете какво 

търсят фирмите в днешно време. За тази цел 

обиколихме някои от най-големите фирми 

от бранша, като им зададохме въпроси, 

които да разяснят какви качества търсят у 

кандидата за работа. Разделихме ги на 

личностни и професионални, както и на 

административни и кадетски. Оказа се 

обаче, че разликата в  изискванията за 

административните дейности и кадетските, 

не е толкова голяма, колкото си мислехме. 

Всъщност, доста от изискванията се 

препокриват.  

Ето какво ни казаха фирмите при 

интервютата с тях. Те имат както сходни, 

така и различни критерии за желания 

кандидат, но най-важният  е личностната 

мотивация. „Желанието за развитие и 

личностната мотивация си проличават 

веднага и тогава започва „истинското“ 

интервю. Ако човекът, който седи пред мен 

не е мотивиран и не е сигурен в себе си, 

тогава просто го отписвам“, споделиха от 

„PROMAR LTD“, които са посредниците 

между корабните компании и хората, които 

търсят работа. Подобни думи чухме и от 

другите работодатели. Разбира се, освен 

мотивация и желание за развитие, са нужни 

и познания в дадената област. В 

менинговите фирми, голяма част  държат 

успехът от дипломата да е над 4.50. 

Деветдесет процента от фирмите в България 

работят и си партнират с чуждестранни 

фирми. Английският език е важна част от 

провеждането на добра кореспонденция, 

затова той е задължителен – както 

обикновеният, така и професионалният. В 

ПОЛЕЗНО / Студент 

Какво търсят 
корабните 
компании? 

ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА   ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА   ИРИНА ВЪЛЧЕВА 
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„Cosmos Shipping“ например, 

изискват кандидатът да се е явил и издържал 

теста Marlin’s с  резултат над петдесет 

процента. Освен административни позиции, 

те предлагат и кадетски програми за 

студенти завършили трети курс,  независимо 

от пола и възрастта. Програмата е с 

продължителност четири месеца, като се 

изготвя индивидуална форма на обучение с 

университета, за да може студентът или 

кадетът, успешно да преминава напред в 

обучението си. Разбира се, във всяка една 

сфера, на всяка позиция, знанието на други 

езици е  преимущество. В морския бизнес 

освен английски, според нашите източници, 

най-често се използват немски и руски.  В 

„Industrial Holding Bulgaria” мотивацията и 

доброто ниво на английски език също са 

водещи. Що се отнася до моряците, техните 

документи биват сертифицирани съобразно 

конвенцията STCW 78, as amended. 

Повечето фирми са недоверчиви към по-

възрастните стажанти, затова е добре, 

автобиографията да съдържа миналата 

дейност, която сте извършвали. Една от тях 

е „Zodiac Maritime”, която предлага 

промотиране към други фирми и препоръки, 

а понякога и възможността за работа при 

тях.  

За кадетите условията са горе-долу 

същите. Специфичното в условията, които 

компаниите представят за тях е, че трябва да 

са изключително дисциплинирани, 

подготвени психически и физически. Все 

по-рядко се намират хора, които да могат 

ефективно и ефикасно да извършват, 

зададената им работа, при наличие на 

стресови ситуации.  

Не всички фирми изискват стаж, дори 

горе споменатите, предлагат безплатен стаж 

(с изключение на „Zodiac Maritime“, където 

всеки стаж е платен). „Mobille” са фирма, 

която е отворена към студентите, които 

имат знания по материята, необходима за 

свършване на работата. За тях не е проблем 

известно време да обучават своите 

стажанти, стига да виждат потенциал и 

желание за работа, в тях. 

Дърпайки чертата, и правейки една 

равносметка, остановихме, че ако сте 

активни, мотивирани и имате нужнте 

знания, може да се реализирате навсякъд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списание „Контрафорс“ иска да изрази благодарност на фирмите  
съдействали за изготвянето на материала: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Казаното до тук не означава, че корабоплаването няма своите козове. Най-

силният от тях е автоматизацията. В един танкер например тя може да бъде 

максимална и да направи екипажа ненужен. Автоматизирането на товаро-

разтоварителните работи, управлението на двигателите и различните 

изпълнителни механизми, автоматичните радионавигационни комплекси – 

всичко това ще съкрати в най-скоро време екипажите на транспортните 

кораби до 8-10 човека, независимо от размерите на кораба. В случай на повреди 

аварийните команди ще бъдат превозвани до пострадалия кораб с помощта на 

самолети, въртолети, скоростни катери. В едно далечно бъдеще екипажите 

въобще ще изчезнат. Техните функции ще поемат диспечерите на брега , които 

ще управляват цялата сложна машинария и автоматика на корабите от 

разстояние. За това извънредно много ще помогне световната система за 

радиовръзка и метеорологично наблюдение, осъществявана с помощта на 

спътници. Един ден и диспечерите ще трябва да се преквалифицират – 

техните функции ще бъдат поети от електронносметачни комплекси, които 

ще могат да управляват цялата транспортна флотилия на една страна по 

най-изгодния начин. Логичният връх ще бъде достигнат , когато управлението 

на корабоплаването по целия свят се повери изцяло на кибернетиката. 

Очевидно в тази насока прогресът може да бъде извънредно голям. Своя 

истински разцвет корабоплаването ще дължи не на високите  

скорости – на водата те са трудно достижими, - а на масовото  

прилагане на автоматиката. … 

Сп. „ФАР“ 70‘    

ТЕХНИКА ДИЛЯНА МИЛЧЕВА 
ИРИНА ВЪЛЧЕВА 



ивеем в XXI век - векът на иновациите. С 

всеки изминал ден светът ни се променя. 

Всеки човек носи в джоба си един мини 

компютър. Информацията, от която се 

нуждаем, е на един клик разстояние. Новите технологии 

навлизат с все по-бързи темпове във всяка сфера на 

живота. Не липсват и в корабоплаването и корабния 

бизнес. 

Как си представяте управлението на плавателните 

съдове в бъдеще? Как ви звучи кораб без капитан и 

екипаж на борда, управляван от специализиран център 

на брега? Навярно всичко това изглежда невъзможно и 

неосъществимо.  

През март 2016 г. британската компания „Ролс-Ройс“ 

сподели своите нови идеи за развитие на 

корабоплаването – наземни високотехнологични 

контролни центрове, които ще управляват и 

контролират дистанционно безпилотните кораби на 

бъдещето. Концепцията е известна като „oX“ (оу екс) - 

съкратено от „operator experience concept“. От 

компанията си представят екипа от 7 до 14 човека, който 

ще извършва цялата дейност от сушата. Той ще 

използва интерактивни монитори, системи за гласово 

разпознаване, холограми и летящи дронове, за да 

наблюдава какво се случва с кораба. Концепцията ще 

промени цялостно работната среда на екипажа. Очаква 

се, че ще се приложи върху товарните кораби.  

Как ще работят новите плавателни съдове? Отговорът 

на този въпрос е представен в кратко видео. Компанията 

показва как би изглеждал центърът за управление на 

корабите. От командна зала или  виртуален мостик, ще 

се извършват основните операции от капитана. На 

голяма интерактивна стена ще се показва движението на 

корабите в реално време. Цялата информация за тях ще 

се предава на оператори. При наличие на технически 

проблем екипът ще се събира около интерактивна маса и 

ще извършва обстоен анализ на възникналата ситуация с 

кораба. Проектът ще предлага умни работни станции, 

които ще разпознават човека автоматично, когато влезе 

в мостика и ще се настройват според собствените му 

предпочитания. Камери и дронове ще представят 360 - 

градусова гледка на случващото се около кораба. 

Системата ще може да засича ледници и други 

плавателни съдове, които биха били потенциална 

опасност и ще ги визуализира на интерактивни 

монитори.  

От „Ролс-Ройс“ споделят, че са започнали да тестват 

технологията, нужна за новите кораби и вярват, че ще 

могат да ги пуснат в експлоатация с търговска цел до 

края на 2020 г. На симпозиум в Амстердам през юни 

2016 г. Оскар Левандер – вицепрезидент по морските 

иновации в компанията, казва: „Случва се. Въпросът не 

е дали, а кога. Технологиите, нужни за създаването на 

Ж 
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дистанционно управляеми и автономни 

кораби вече съществуват.“  

Идеята за товарни кораби без екипаж се 

появява през 2014 г. Още тогава в Норвегия 

„Ролс-Ройс“ тества система с виртуална 

реалност за управление на плавателни 

съдове от разстояние. Проучването на 

концепцията е направено от техническия 

център за технологични изследвания във 

Финландия (VTT) и изследователския 

център на университета в Тампере, 

Финландия (TAUCHI) в сътрудничество с 

британската компания. Идеята има своите 

привърженици, но не липсват и противници.  

Според компанията един такъв кораб ще 

е по-евтин за експлоатация, по-малко 

замърсяващ околната среда и по-безопасен 

за хората. На него ще липсва мостик и 

помещения за екипажа, което би увеличило 

размерите на превозвания товар. Той ще е с 

5% по-лек и би изразходвал между 12 и 15% 

по-малко гориво. Въвеждането на 

модерните плавателни съдове би довело до 

разкриването на нови професионални 

направления. Поддръжниците на иновацията 

също така смятат, че ще се намали рискът от 

човешка грешка и възникналите в 

последствие инциденти.  

Опонентите на концепцията се опасяват, 

че дистанционно управляемото съоръжение 

ще се превърне в лесна плячка за хакерите. 

Управлението на модерните кораби би 

изисквало постоянна връзка от сушата със 

системите на борда, което би било трудно 

постижимо. Въвеждането им в експлоатация 

би наложило цялостна промяна в морското 

законодателство. Може да доведе и до 

голяма безработица сред квалифицираните 

морските кадри. Със сигурност машините не 

са способни да заместят опита на 

квалифицираното морско лице в определени 

ситуации. Техниката може да бъде 

непредсказуема. Това може да доведе до 

известни рискове за безопасността. 

Цялата идея изглежда много 

впечатляващо. Модерна е и е интересна.  Но 

в близко бъдеще би била трудно 

осъществима не толкова в технически, 

колкото в юридически аспект.  

 Снимки: Интернет
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМФИБИЯТА  
с дизайн на Bugatti  

Минава през кал, пясък и вода. Със смел дизайн 

напомнящ на скъпите коли, като Bugatti Veyron, 

Ferrari и Porsche, това  чудо е разработено от 

чикагския  производител Mercier – Jones. 

Задвижването на анфибията е хибридно – 

електрическо, което означава, че за 

максималната скорост от 129км/ч. работят 

едновременно ванкелов двуроторен двигател с 

водно охлаждане и двойка електродвигатели със 

сумарна мощност от 102к.с.  Бензиновият 

двигател генерира електричество за двата 

електромотора , които осигуряват достатъчно 

тяга. Той е изолиран от кокпита и от външната 

среда, за да се намали шумът. 

     Ръчно изработената смесица между кола и 

лодка струва 75 000 долара и на борда си 

включва дисплей работещ с Android, GPS, 

Bluetooth, Wi-Fi, аудио система с 4 говорителя, 2 

седалки в стил F1 и дори хладилник. 

 Не е зле …. ? 

 

ТЕХНИКА 
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ак ви звучи да имате неограничен източник на 

електроенергия? Как Ви звучи да плащате минимални 

сметки за ток?  Няма ли да е страхотно, ако този 

източник на електроенергия се „регенерира“ сам? 

Всичко това е чудесно, нали? 

Екипът на професор Бешков вече пет години работи върху 

проект обединяващ всичко това. Накратко идеята им е да се добива 

ток от нашето Черно море, чрез намиращият се в него сероводород, 

който след преработка да се връща отново в морето. Ето какво каза 

за проекта си проф. Бешков пред нашия екип: 

Как Ви хрумна тази идея?  

Внимание върху въможността за използване потенциала на 

сероводорода в Черно море ми обърна инж. Петко Петков още през 

1999 г. Последва запознаване с научната литература по въпроса и 

изследвания върху получаването на водород от сероводорода чрез 

електролиза и окисляването му до сулфати (2006 г.). Оказа се, че 

разходът на енергия при този процес е по-голям от добитата 

енергия от получения водород и затова този подход е 

безперспективен. Тогава ми хрумна идеята за директно 

превръщане на сероводорода в енергия чрез горивна клетка (2007 

г.). Предварителните опити дадоха положителен, макар и скромен 

резултат.  

 

Какво точно представлява проекта? 
Финансиране получихме през 2011 г. по европейската 7-ма 

Рамкова програма по проекта HYSULFCEL в партньорство с 

Института по океанология при БАН, Политехниката в Тимишоара 

(Румъния) и Института по неорганична химия и електрохимия 

(Държавен университет в Тбилиси, Грузия). Проектът предлагаше 

добив на енергия от сероводорода от черноморските води в нова 

конструкция горивна клетка, като тази енергия да се използва за 

добиване на водород чрез електролиза. 

3.Какъв ще е принципът му на действие?Горивните клетки 

(горивните елементи) са устройства, при които енергията на 

химични реакции се трансформира в електрическа енергия и се 

отделя известно количество топлина.  Принципът е същият, както 

К 
Технически 
характеристики: 
 
Дължина,мм. ………. 4318 
Ширина,мм. …………. 2159 
Височина,мм. ……….. 1219 
Маса,кг. ………………….. 318 
Плавателност,кг. …….. 907 
Резервоар гориво,л. …. 38 
Места ………………………….. 2 
Тяга …………………….. 1112N 
Кр. скорост ………. 56км/ч. 
Автономност във вода при 
крейсерска скорст  
………….. 3 часа или 193км. 

Mercier  

jones  

Supercraft  



при батериите и акумулаторите, но разликата е в това, че последните 

се изтощават при изчерпване на химичните реагенти и се налага 

презареждане или подмяна. При горивните клетки химичните 

реагенти се подават непрекъснато, а горивните клетки работят докато 

се подава „горивото“. Горивните клетки, работещи с газообразни 

горива (водород, въглероден монооксид, метан) вече имат 

приложения в транспорта, за захранване на стационарни двигатели, за 

подаване в електрическата мрежа и пр. 

В нашия проект горивото е сероводородът. Той се окислява в 

горивната клетка (наша конструкция), при което се получават 

сулфатни йони, които са компонент на морската вода и се използват 

от тио-бактериите в дълбоките черноморски води като окислител, 

заместващи липсващия кислород на тези дълбочини. В резултат на 

това „сулфатно“ дишане се получава отново сероводород, който да 

служи като гориво в нашата горивна клетка и т.н. 

Нашата инсталация ще ползва морска вода, съдържаща достатъчни 

концентрации на сероводород, изпомпвана от дълбочини до 1000 

метра. На повърхността сероводородът ще се концентрира до 

практически значими концентрации, след което концентрираният 

разтвор ще се подава в горивната клетка, а отработеният разтвор ще 

се връща на достатъчно големи дълбочини. 

 
Работили се по подобни проекти, и ако да, с какво се различава 

този?  

Към датата на подаване на проекта не ни бяха известни подобни 

разработки. По-късно справката ни показа, че има патенти, 

използващи газообразен сероводород в горивни клетки, при което се 

получава елементарна сяра. През 2013 г. попаднахме на публикации 

на австралийски и на южнокорейски изследователи, които използват 

концентрирани разтвори на натриева основа, токсични реактиви като 

окислители и пр. Всичко това в нашия случай е неприемливо от 

екологични съображения. Ние сме ограничени от чувствителната 

екологична система на черноморските води. В нашето предложение 

не се използват токсични химикали, всички реактиви, вещества и 

компоненти са екологично съвместими с морската вода и среда и то 

по-скоро ще доведе облекчаване, отколкото влошаване на морската 

среда.  

 

Колко време работите по този проект? 
Реално работим от 2012 г. През 2014 г. изпробвахме прототип на 

инсталацията в реални морски условия на кораба „Академик“ със 

съдействието на Института по океанология при БАН.  

 

Кога се очаква да бъде завършен? 

Финансирането на проекта завърши в края на 2014 г., но работата по 

усъвършенстването на горивната клетка и постигането на 

практически значими мощности продължава. 

 

По проект къде трябва да построена първата електроцентрала за 

добиване на електричество чрез сероводород? 

Това, което засега може да се каже е че инсталацията ще бъде 

монтирана на платформа, подобна на тези за сондиране и добив на 

петрол и природен газ. Тя трябва да бъде разположена на места с 

дълбочини около 1000 метра, където концентрациите на сероводород 

са около 10 мг/л. Това отговаря на разстояние около 50 морски мили 

източно от нос Галата. На кое място по бреговата линия ще бъде 

разположена тя зависи от различни съображения, свързани с прякото 

й приложение: подаване на електроенегията в 

електроразпределителната мрежа, добиване на водород на самата 

платформа и лесната достъпност до инсталацията.  

ТЕХНИКА 
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Колко електроенергия ще може да генерира 

Вашето изобретение и ще може ли да 

задоволи електрическото потребление на 

страната или поне част от него? 
Енергийният баланс, основан на оценките за 

съдържанието на сероводород в черноморските 

води е впечатляващ. То се оценява на 4,6 

милиарда тона с енергийно съдържание, 

съответстващо на 290 милиарда кубически 

метра природен газ или 31500 тераватчаса 

електроенергия. За сравнение, годишното 

потребление на електроенергия в България е 10-

13 тераватчаса. Годишно се образуват нови 

количества. По най-скромни оценки това са 

нови 7,5 милиона тона сероводород, които 

отговарят на енергията на 4,3 милиарда куб.м. 

природен газ. Годишният внос на природен газ в 

България е между 2 и 3 милиарда куб.м. 

Естествено не е реалистично да се очаква 

сероводородът да замени всички енергийни 

мощности в страната, но може да замени или 

допълни частично наличните мощности. При 

реалните условия трябва да се имат предвид 

коефициентът на полезно действие, разходите за 

енергийно захранване на инсталацията и пр. 

Изчисленията показват, че енергийните разходи 

се под 10% от добитата енергия. Постигнатите 

коефициенти на полезно действие засега са 

между 60 и 80%. Като първа стъпка виждаме 

построяването на инсталация с капацитет 10 

мегавата, която да покаже достойнствата на 

предлагания метод и инсталацията.    

Смятате ли, че наистина ще бъде приложено, 

тъй като множество еко проекти са се 

проваляли поради факта, че заместват други 

средства като газ и нефт, които са основните 

ресурси на съвременната икономика? 
Не изключвам такава възможност. В случай, че 

това се случи, макар и при успешно и 

перспективно предложение от наша страна, към 

метода ни ще се прояви интерес от други страни 

в черноморския басейн и по света. 

Ако Вашето изобретение бъде внедрено в 

производство на електроенергия в страната, 

ще отпадне ли нуждата за проучване и 

добиване на предполагаеми находища на газ 

и нефт в Черно море? 

Не. Освен като горива, нефтът и газът са важни 

суровини за химическата промишленост. Освен 

това състоянието на съвременните енергетика и 

транспорт и тяхната инертност не предполага 

пълна и скорошна замяна на нефта и газа с 

електроенергия от възобновяеми източници. Но 

нашата разработка е в пълно съответствие с 

тенденцията за замяна на изкопаемите горива с 

възобновяеми. Тя предполага нулеви 

въглеродни емисии, независимост от 

климатични и метеорологични условия (в 

сравнение с други ВЕИ), бързо включване и 

изключване в зависимост от потреблението (в 

сравнение с АЕЦ и ТЕЦ).    

Какви ще бъдат последиците за Черно море? 

В никакъв случай отрицателни.  Получените 

продукти от окислението на сероводорода в 

горивната клетка са съвместими с морската 

среда и ще се връщат на дълбочини, на които 

няма живот, освен на микробно равнище.  Тези 

продукти поддържат живота на тиобактериите, 

които се намират на големи дълбочини, където 

няма кислород. Но не може да се очаква 

значително подобряване на морската среда 

(забележимо понижаване на дълбочините, на 

които започва да се забелязва сероводородът) 

поради ограничените мащаби на човешката 

дейност, в това число и на нашата разработка. 

Как виждате проекта си в близкото бъдеще? 

Да постигнем практически значими плътности 

на генерирания електрически ток и на 

постигнатата електрическа мощност. След това 

ще се опитаме да заинтересуваме властите. 

Досега сме запознавали министрите на 

икономиката и на опазването на околната среда 

и водите в различни правителства, но не сме 

постигали повече, поради липсата на 

практически значими параметри на 

инсталацията. 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на 
добиване на 

сероводорода 
от Черно море 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събудих се целия облян в пот. Още с лягането си 

предишната вечер, бях забелязал, че е станало доста по-

топло и по-влажно, с една дума-душно. Това, което ме 

изненада беше, че на сутринта все още беше така. 

Погледнах през прозореца – навън беше облачно и 

неприветливо. Като да се върнеш в леглото и да 

останеш в него цял ден. За жалост, това не беше опция, 

така че се отправих към камбуса за бърза закуска и след 

това – на работа в машината. Там жегата вече се 

усещаше осезаемо и след 10-тина минути вече бях 

целия облян в пот. Ежедневната обиколка за отчитане 

на показателите на различните механизми, след което – 

в пункта за управление за малко канцеларска работа. 

По обяд бях на една от горните палуби и се загледах 

навън. Гъсти облаци бяха покрили небето във всички 

посоки и контрастираха с мекия си сив цвят от ярко 

синьото море. Беше завалял проливен дъжд, който се 

плискаше по цялата палуба и се стичаше настрани към 

отливните тръби. От време на време се чуваше 

свистенето на влажния тропически вятър, но той сякаш 

глъхнеше и беше загубил силата си пред постоянното 

глухо бобтене на корабната машина. С това време 

навън, топлината в надстройката почти даваше чувство 

за уют и комфорт зад яките прозорци. Мощните вълни 

плавно поклащаха от борд към борд огромния танкер, 

като че ли за да напомнят, че въпреки голямата маса и 

дебелите стоманени обшивки на кораба, те все още са 

отвън и могат да правят с нас каквото си искат. 

Поглеждайки настрани, изглеждаше все едно, че 

морето се издига и се снишава в прозорците. Но както 

Слънцето не се върти около нас, така и морето не се 

съобразяваше с екипажа и всъщност ние бяхме тези, 

които се клатехме неудържимо. А то си беше там - 

тъмносиньо, назъбено, страховито, безкрайнo… 

великолепно! 

 

ЖИВОТ В МОРЕТО 

Калоян Стоянов разказва за 

своите впечатления, пред 
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Engineer (стажант)  на танкера 

ANNE.  

  Любител на фото-

графията, той заснема и 

записва всяко едно негово 

впечатление, както може да 

видите. В профила му могат да 

се видят още разкази 

описващи неговите 

впечатления от кораба, 

екипажа и работата, освен 

избраните от нас, които имате 

възможност да прочетете. 

  Прекосил вече два 

океана - Индийския и 

Атлантическия, ние очакваме 

от него още много снимки и 

разкази. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едно от най-прекрасните неща на мореплаването, смея да 
заявя, че са изгревите и залезите. Ако си механик – по-
скоро последните. И това не са обикновени залези. 
Минал е поредният 9-часов тежък работен ден, изкаран 
почти изцяло в тъмнина и изкуствена светлина. 
Температурата в машинното отделение по това време е 
около 35 градуса, а топлината, излъчвана от машините 
вътре, допълнително дава причина на потта да облива 
цялото ти тяло. Най-накрая, след справянето и с 
последната останала аларма, е време за почивка. Има 
време до вечерята, което стига прекрасно за един хладен 
душ и малко приказки с колегите. Но шарените облаци и 
светлината, които се виждат през илюминатора на едната 
врата в коридора сякаш те мамят навън към широкия 
свят. Просто нямаш избор – подаваш си носа от 
стоманената тенекия, наречена кораб и… о, чудо! 
Приятно топлия полъх те погалва по лицето, разрошва 
косата ти и сякаш те измъква навънка и те побутва 
лекичко до удобно място, от където се вижда всичко. Да, 
всичко. Слънцето се е снишило ниско и надниква 
закачливо иззад пъстроцветните разкъсани облаци, 
докато продължава бавно да се спуска към морето. А 
морето! Ярко и наситено синьо, с дребни игриви 
вълнички и като че ли безкрайно. На където и да 
погледнеш, изглежда сякаш се простира до края на света. 
Наоколо хвърчат бели птички, сякаш специално долетели 
от далечния тайландски бряг, за да те приветстват с добре 
дошъл и да изпълнят пейзажа с веселите си гоненки и 
закачливи звуци. Шумът на машината сякаш остава на 
заден план и заглъхва пред величието на тази гледка. Тя 
те поглъща в обятията си и докато се осъзнаеш, вече си 
забравил, че си на кораба по работа и вече всичко има 
смисъл – хоризонта, света, вселената – всичко изглежда 
толкова ясно, толкова сигурно и толкова прекрасно…….! 
Хлопване на врата наблизо и цялата картина моментално 
остава назад. Съзнанието ми пада обратно на Земята и се 
усещам, че вече е дошло времето за вечеря и че 
офицерите са се запътили към тяхната част от салета. 
Тръгвам с умерена крачка след тях и само леката ми 
усмивка загатва щастието, което беше изпълнило душата 
ми. Тежката стоманена врата се хлопва зад гърба ми. 
Вятърът е изчезнал, звукът от лекото плискане на 
вълните - също. Лъчите вече не галят лицето ми. Очите 
ми не са привикнали и слънчевата светлина като че ли 
все още грее насреща ми. И продължава да грее в мен 
още дълго след това. А ако случайно започне да губи 
яркостта си, вече знам точно как мога пак да си я 
припомня 

 

Прическа собствено 
производство. През 

последните  
23 години косата ми 

никога не е била 
толкова къса... 

Поздрави от 
нефтения терминал 

пред Басра, Ирак! 



Трагедията  
при  
Халифакс 
или как параходът 
погубил града… 

 

 началото на Първата световна война 

параходът „Монблан“ бил купен от 

френската корабна фирма „Компни женерал 

трансатлантик“. По искане на 

адмиралтейството, което при война имало 

право да се разпорежда с търговския флот на страната, 

„Монблан“ станал спомагателен транспорт от 

военноморския флот на Франция. 

Вечерта на 5-ти декември 1917г.           .  
под командването на капитан Айм льо Медек 

„Монблан” пристигнал от Ню Йорк на външния рейд 

на Халифакс, където приел офицера за свръзка 

лейтенант Фримън. Той казал на капитана: „ Ако от 

моят кораб не последват допълнителни сигнали, 

можете да вдигнете котва и да влезте в залива веднага, 

щом позволи видимостта. Предполагам, че това ще 

бъде утре в 7 и 15 сутринта“. Лейтенантът съобщил на 

Льо Медек номера, който сутринта трябвало да бъде 

вдигнат на флажния семафор по фалите на 

фокмачтата.  

   Същата вечер на 5-ти декември 1917г., на 6 мили от 

„Монблан“, в залива на Халифакс, стоял на котва, 

натовареният и готов за излизане в морето, норвежки 

параход „Имо“ – малко по-голям от „Монблан“ и по-

дълъг. През тази мразовита зимна вечер капитан 

Хаакан Фром не успял да изведе „Имо“ от залива, тъй 

като баржата с въглища пристигнала до борда му, не в 

3ч. след обяд, както било уговорено, а в 6ч., когато над 

залива се спуснал сумракът и вратите на боновото 

заграждение били вече затворени. 

6-ти декември 1917г. 07:00ч.         .  
Капитан Льо Медек заповядал да се вдигне котва и 

подал на третия щурман бележката с номера: 

„Наберете този номер с флаговете на международния 

двуфлажен семафор и го вдигнете на фалите“. След 

като изпълнил заповедта, Левек застанал до щамбайна, 

а вахтеният моряк заел мястото си до щурвала. Когато 

от машината съобщили за готовността, пилотът 

наредил: „Среден напред“ и „Монблан“ се отправил 

В 

МИГОВЕ ОТ… 

Корабни катастрофи 

 

Снимка направена на 6 

декември 1917г., в 09:06 

часа сутринта от 

намиращия се на 15 мили 

английски кораб 

„Аркадия“ 

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ 
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по фарватера към залива Бедфорд. 

    Приблизително по същото време в залива на 

Халифакс вдигнал пара „Имо“. Той вдигнал 

котва в 8ч. и 10мин. сутринта. Пилотът, като 

давал от време на време команди на кормчията, 

уверено водел кораба между съдовете, стоящи 

на рейда. Той заповядал да се увеличи скоростта 

и когато „Имо“ наближил пролива Те-Нароуз, 

скоростта му била равна на 7 възела.  

    Пътят между остров Макнал и нос Плезнант 

бил затворен от минно поле, което имало само 

един фарватер. 

    По същото време „Монблан“ наближава със 

скорост 4 възела боновото заграждение с 

противолодъчните мрежи. Боновете 

продължавали от нос Ейвез до вълнолома на 

новата морска гара.  На сигналната мачта бил 

вдигнат знакът, че минаването е разрешено. 

Пилотът на „Монблан“  Френсис Маккей твърдо 

помнел, че съгласно с Правилата за предпазване 

от сблъскване на море той трябва да насочи 

кораба вдясно, към брега на Дартмут. След 15 

минути той вкарал кораба в източната врата на 

мрежовото заграждение на залива. Видимостта 

била отлична. До залива Бедфорд оставал най-

лекия участък от пътя…  

    Скоро пилотът Маккей забелязал един 

параход да излиза от завоя на пролива. Това бил 

„Имо“. До него имало приблизително три 

четвърти миля. Той се движел по курс, 

пресичащ курса на „Монблан“. От френския 

параход по посока два румба от лявата скула 

виждали ясно десния борд на норвежеца. 

„Изглежда, този простак иска да ми сече курса – 

промърморил Маккей. – За какъв дявол не си 

върви в своята част на фарватера? Я по-добре да 

му дам сигнал.“. „Монблан“ дал един къс 

сигнал, означаващ, че корабът изменя курса си 

вдясно. От предпазливост Маккей искал да 

отбие парахода още по-надясно и предал долу 

по телеграфа да се намали до минимум 

скоростта. Още не била заглъхнала свирката на 

„Монблан“ , когато „Имо“, прекъсвайки го и 

нарушавайки всички 

правила, дал два къси сигнала, които означавали 

„Изменям курса си наляво“. 

    Пилотът и капитанът на „Монблан“  били 

убедени, че корабът отсреща ще отбие вдясно и 

ще се доближи до средната линия на фарватера 

съгласно с изискванията на правилата. Сега 

обаче върху „Монблан“ буквално връхлитал 

отгоре му насрещният, при това по-голям кораб. 

„Монблан“ започнал да обръща надясно, а 

„Имо“ вляво. Корабите бързо се доближавали… 

    На капитан Льо Медек му оставал само един 

изход , за да избегне сблъскването – да отбие 

вляво и да пусне „Имо“ от към десния си борд. 

Разстоянието между параходите било вече 50м. 

Маккей дръпнал въженцето и дал два къси 

сигнала. Едновременно с това капитанът, който 

веднага схванал маневрата на пилота, викнал на 

кормчията: „Ляво на борд!“. И макар, че 

машината била спряна, кораба продължавал да 

се движи по инерция и да слуша кормилото. 

„Монблан“ бавно се отдалечил от брега и двата 

парахода се оказали успоредно един на друг с 

десните си бордове на разстояние 15м. 

Изглеждало, че опасността от сблъскване е 

отминала. 

    Но тук се случило непредвиденото. Едва 

„Монблан“ отбил вляво и започнал да се 

разминава по десния си борд с норвежеца, 

когато „Имо“ подал три къси сигнала, с което 

давал да се разбере, че машината му работи на 

заден ход. „Монблан“ направил същото – дал 

реверс на машината и три къси сигнала. Двата 

кораба започнали да се раздалечават с „кърмата 

напред“. Но кормилото на „Имо“ оставало 

прехвърлено на левия борд, което при машина , 

работеща на „пълен назад“, отбило носа му 

надясно – право на борда на „Монблан“. След 

няколко секунди носът на норвежеца ударил със 

сила десния борд на „Монблан“ в района на 

първия трюм. Всички, които се намирали на 

мостика на „Монблан“ в момента на удара 

замръзнали от ужас по местата си. Само 

екипажът на „Монблан“, пилотът Маккей и 

командването на морския щаб в Халифакс 

знаели за секретния товар на борда на френския 

параход. 

„Ние сме натъпкани с взрив“

 

      

 

 

 Параходът „Монблан“ 
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Само преди някакви си шест-седем часа Льо 

Медек и пилотът Маккей седели в капитанската 

каюта и тихо и мирно си говорели. Капитанът 

разказвал: „Та така, господин Маккей, на 25 

ноември, когато докарах „Монблан“ в Ню Йорк 

и акостирахме на кея на Ист Ривър, 

американските военни власти ми заповядаха да 

пусна на кораба група дърводелци. Ден и нощ те 

обшиваха трюмовете с дебели дъски. Нито един 

железен гвоздей – всичките медни! А след час 

агентът на фирмата ми каза в кантората: 

„Страхувам се, капитане, че това е взрив, и при 

това много голяма партида. В нормални условия 

не бихме използвали „Монблан“ за превоз на 

такъв товар, но сега е война , корабите не стигат 

и нямаме друг изход“. Капитанът продължавал: 

„ В четирите ни трюма се намират варели с 

течна и суха пикринова киселина. Вие знаете 

сигурно, що е това THT? А разрушителната сила 

на това нещо е доста по-голяма от тази на THT. 

Теиндеците на третия и четвъртия трюм бяха 

задръстени от варели и железни сандъци с 

тринитротолуол, до тях наредиха сандъци с 

барутен памук (пироксилин). Бяхме вече готови 

за излизане в морето, когато дойде телеграма от 

Франция. В нея ставаше дума за допълнителен 

товар, който „Монблан“ трябваше да вземе на 

всяка цена. Това беше бензол – новото супер 

гориво за броневиците и танковете. Впрочем ето 

коносамента.  

    Пилотът поел с леко трепереща ръка 

няколкото машинно написани листа: „2300 тона 

пикринова киселина, 200 тона тринитротолуол, 

35 тона бензол, 10 тона барутен памук. Крайно 

пристанище – Бордо“.  

  - Какво виждате скъпи ми пилоте, ние сме 

натъпкани с взрив!  

„ЗАПОВЯДВАМ ДА СЕ НАПУСНЕ 

КОРАБЪТ“ 

Когато корабите се сблъскали, вълнорезът на 

„Имо“, като продънил борда, се врязъл на 3 м. в 

трюма. От удара няколко от варелите, наредени 

върху носовата палуба на четири етажа, се 

оказали пробити . Съдържанието им потекло по 

палубата и оттам през зейналата пробойна към 

твиндека, където се намирала пикриновата 

киселина. Машината на „Имо“ вече почти 

минута работела на заден ход и носът на 

норвежеца се издърпал от пробойната със 

стържене и рой искри от триенето на метала. 

Разлелият се бензол избухнал и бакът на 

„Монблан“ бил обхванат от пламъци. Всеки миг 

адският товар можел да избухне. 

   Над бака на парахода се издигнал стълб черен 

дим с височина 100м. Зловещите езици на 

пламъците току променяли цвета си в утринната 

дрезгавина – от оранжеви ставали сини и 

небесно сини, след това отново оранжеви и 

изчезвали в облаците от черен дим. От 

горещината избухвали варелите с бензол, върху 

палубата се сипел дъжд от парчета разтопен 

метал. 

    Екипажът не смогнал да потуши пожара с 

ръчните пожарогасители. Не можело да се 

хвърли котва… 

    „Кингстоните! Да се потопи корабът!“ – 

минало през ума на капитана. Познавайки обаче 

стария си очукан параход, той веднага си 

представил изгнилите до дъно кранове за 

приемане на задбордна вода и разбрал, че даже и 

с боен чук ще могат да ги отворят едва след 

15мин., а за наводняването на двата носови 

трюма ще отидат около 40мин. 

    Капитан Льо Медек, едва сдържайки 

треперенето на краката си се обърнал към 

вахтения щурман, за да заповяда спускането на 

лодките и напускане на кораба. В този момент 

пилотът каза: „Незабавно изкомандвайте на 

машината „най-пълен напред!“ Маккей 

разбирал, че това е единственият шанс да се 

предотврати или в краен случай да се забави с 

няколко минути катастрофата. Той разчитал на 

това, че при пълна скорост на кораба водата ще 

нахлуе като водопад в пробития борд и ще залее 

взрива. 

МИГОВЕ ОТ… 

Корабни катастрофи 

 

На снимкта ясно се виждат 

пораженията за малкото градче 

Халифакс. Експлозията е била 

толкова силна,че норвежкия 

кораб „Имо“ е изхвърлен на 

брега. (Корабът ограден на 

снимката) 
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    Пилотът предвидил какво ще стане, ако 

„Монблан“ експлодира в това най-тясно място 

на пролива Те-Нароуз, разделящ града на две 

части. Той се надявал, че капитанът сам ще се 

досети да обърне кораба към открито море, да 

качи екипажа в лодките, а „Монблан“ да насочи 

с пусната на пълни обороти машина към океана, 

по-далеч от града. 

    Но капитан Льо Медек се престорил, че не е 

чул фразата, изречена от пилота. Обръщайки се 

към щурмана Жан Плотин, той изкомандвал: 

„Заповядвам да се напусне корабът!“. Но и без 

негова заповед двете лодки с качилия се в тях 

екипаж стояли вече до бордовете под 

щормтраповете. На пилота не му оставало нищо 

друго, освен на последва капитана. Моряците 

налегнали веслата. 

    Изоставеният на произвола на съдбата 

„Монблан“, започнал да дрейфува към кейовете 

на Ричмънд. От крайцера „Хайфлайер“  се 

виждало как екипажът напуснал горящия кораб 

и пратили на „Монблан“ катер. Командирът на 

крайцера смятал да закрепи на кърмата на 

парахода влекало и да изтегли горящия кораб, за 

да не се подпали кеят. Но било вече късно – 

параходът се стоварил с носа си върху дървения 

пирс и подпалил склада, намиращ се на него.  

   За дяволския товар на „Монблан“ знаели в 

Халифакс само трима души – контраадмирал 

Чандърс, старшият офицер за свръзка капитан-

лейтенант Мюрей и старшият офицер от щаба 

Ваят. В момента на сблъскването на параходите 

Мюрей се намирал на влекача „Хилфорт“. 

Виждайки, че „Монблан“ гори, той дал „най-

пълен напред“ на влекача и го насочил към най-

близкия пирс. Когато скочил на брега , капитан-

лейтенантът побягнал към диспечарската. В 

движение той спрял някакъв моряк и му 

заповядал да обяви на всички наоколо, че трябва 

да бягат от пристанището. 

    „Бягайте, бягайте всички! Бягайте от тук! 

Началникът каза, че този дяволски кораб е 

натоварен с експлозив и всеки момент  

може да избухне!“ – викал моряка. 

     Екипажът на катера от крайцера 

„Хайфлайер“, както и преди не знаел нищо за 

опасността – те закрепили въжето на кърмата на 

„Монблан“, а краят му подали на влекача „Стела 

Марис“. Още някакъв си половин час и съдбата 

на Халифакс би била друга. Но всичко се 

объркало иначе. „Монблан“ експлодирал в 

момента, в който „Стела Марис“ опънал 

влекалото и започнал да го издърпва в морето. 

Часовникът на кулата на общината показвал 9ч. 

и 6мин. сутринта. 

„АДЪТ“ 

    Повечето специалисти пиротехници са 

единодушни в мнението си, че до появата на 

атомната бомба взривът на 6 декември 1917 г. в 

Халифакс е най-силната експлозия, която 

човечеството познава. Взривът бил толкова 

силен, че парче от ребро на „Монблан“ с маса 

100кг. било намерено в гората на 12 мили от 

града, а  вретеното на главната котва, тежащо 

половин тон било намерено на 2 мили от 

мястото на експлозията отново в гората.  

   Равносметката е ужасяваща: 1963 души 

загинали, като 500 от тях са деца, 2000 

безследно изчезнали, 9000 ранени, 500 души 

останали без зрение поради пръсналите се 

стъкла на прозорците, 1600 напълно унищожени 

къщи и 12 000 силно повредени, 25 000 души 

остават без дом. 

„СЪДЪТ“ 

Разследването на катастрофата започва почти 

веднага. Капитанът и кормчията на „Монблан“, 

както и морският офицер, който ръководил 

движението по канала били обвинени в 

непредумишлено убийство. Двамата моряци 

били оправдани, но офицерът е осъден. През 

1919г. Върховният съд на Канада отсъжда, че 

екипажите на двата кораба са еднакво виновни и 

техните грешки са довели до унищожителния 

взрив в Халифакс. 

 

 

Документална снимка 

показваща колосалните 

разрушения в Халифакс – 

Декември 1917г. 

Из книгата на Лев Скрягин   

„Тайните на морските катастрофи“ 
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одината е 1918.  

С подписването на Ньойския договор се 

слага край на Първата световна война. 

Като държава загубила войната, 

България е силно ощетена от клаузите в 

него според, които държавата ни няма право да 

поддържа модерни армия и флот, което  слага 

край на българските морски учебни учреждения, 

подготвящи офицери и специалисти за нуждите 

на държавата. Решението на този проблем идва 

през 1924г., с взетото решение от Народното 

събрание за създаване на рибарско училище на 

остров Св. Кирик – гр.Созопол.  Официалната 

цел е в бъдещето училище да се обучават 

специалисти, които да спомогнат за 

модернизацията на риболова в Черно море, но 

под този благовиден претекст, се крие още 

нещо. Както вече споменахме, България няма 

право на военноморски флот и със създаването 

на подобно училище, ръководството на 

държавата вижда възможност за обучаване на 

младежи в изкуството на морското дело за 

нуждите на Българския военен флот. 

Първата копка е направена на 5 април 1925г. на 

тържествена  церемония, на която освен 

множеството официални лица, присъства и 

лично цар Борис III. Строежът започва 

незабавно. Още в първите месеци строителите 

се натъкват на древни останки. Оказало се, че на 

малкото островче се е помещавал древен храм 

на бог Аполон, издигнат там, за да пази 

жителите на древна Аполония. Въпреки това, 

строителството продължава и четири години по-

късно Рибарското училище е вече факт. По 

време на строежа на острова са издигнати: 

вълнолом, който и до днес спира вълните на 

морето и играе роля на сухопътна връзка между 

двата бряга, издигната е основната сграда на 

училището, както и редица спомагателни 

постройки. 

Г 

ИСТОРИЯ СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ 
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Пъврият випуск влиза в училището на 3-ти 
октомври 1930г. Условията са добри. 
Обучението е напълно безплатно, с 
продължителност 3 години, пълен пансион, а 
след първи курс и месечно възнаграждение. Но 
за жалост, училището в този си вид 
просъществува едва 2 години, когато под голям 
медиен натиск, породен от съмнения за реалната 
успеваемост и нужда от такова училището, е 
взето решение то да бъде затворено. Това става 
през 1932 година. Взетото решение не влиза 
веднага в сила, понеже в училището все още 
има, обучаващи се младежи, но на 22 март 
1934г. след като последния випуск си полага 
изпита, Царското рибарско училище в Созопол 
прекратява съществуването си.    

Сградата не стои много дълго без стопанин и 
още същата година в него се настанява, 
преместеното от Варна Морското училище, 
където функционира до средата на 1940г., преди 
да бъде върнато отново в същия град. През тези 
години се обучават много видни бъдещи 

специалисти, които ще изиграят много важна 
роля в развитието на Българския флот в 
следвоенните години.  

По времето на Втората световна война 
училището се превръща в изключителна военна 
зона, закрита за цивилни лица. Едни от първите 
милитаризирани “квартиранти” на Св. Кирик е 
личният състав на Българския беломорски флот, 
който веднага след деветосептемврийския 
преврат, е предислоциран край бреговете на 
Созопол от базите си в Кавала и Дедеагач. През 
следващите години новосформираната 
военноморска база ще търпи бурно развитие, 
сградата на училището ще се превърне в щаб, а 
тихите води на пирса ще служат за убежище на 
плавателните съдове от различни военни 
формирования.  Всичко това ще се запази чак до 
2005 година., когато на тържествена церемония, 
созополските военни моряци се прощават с 
бойното си знаме, а всичките 38 построени до 
този момент сгради на територията на остров 
Св. Кирик, внезапно опустяват… 
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Но какво е останало днес от Рибарското училище …? 

Екип на списание „Контрафорс“ отиде до Созопол, за да 

види и заснме тази емблематична сграда за Българския 

военноморски флот. Ето какво видяхме…. 

  Училището се намира сравнително лесно. В 

началото на вълнолома, който както казахме вече играе 

сухопътна връзка между острова и града, има охраняван 

портал. От там ни казаха, че не могат да ни пуснат без 

изричното съгласие на Министерството на културата, 

който е собственик на училището. Единствено можело 

да влизат археолози и фотографи от министерството. За 

щастие се намери човек, който ни вкара вътре.  

  Въпреки хубавото и ясно небе, първите ни 

впечатления от Рибарското училище бяха мрачни и 

потискащи. Навсякъде около нас имаше разрушаващи 

се сгради с изпочупени стъкла, които можеха, без 

предварителна обработка, да служат за декор на филм 

за Втората световна война или за филм на ужасите. 

Сякаш всичко беше застинало във времето и ние бяхме 

първите хора от много време насам, който обезпокоиха, 

създалият се през годините, покой. Картината доби своя 

завършен вид, когато влязохме в музея на училището. 

Малка сграда, която е съхранявала историята на 

военнослужещите в ония времена. За жалост това сега 

не се случваше. На фона на избелелите стенни рисунки, 

изпочупените стъкла, миризмата на урина и фекалии, 

имаше изпопадали в прахта снимки на преподаватели , 

отличници на випуски и на значими, за училището 

документи. Всичко това беше нехайно изоставено и 

времето не беше простило на много от тях. Постарахме 

се да заснемем всичко най-подробно. Потискащата 

атмосфера ни накара да не стоим много време вътре и 

ние излязохме отново пред малката сграда на музея. 

  Едновременно възмутени, учудени и донякъде 

любопитни в какво ли състоние са другите части на 

бившото Царско рибарско училище, се отправихме на 

горе по стълбите. Полуразрушени и обрасли в трева, те 

ни водеха към останалата, неразказана ни все още, част 

от историята. Стигайки горе, ние се натъкнахме на 

стари каменни плочки, на който беше написано датата 

на уволнение на набор 77 и 78. Точно до тях беше 

сградата със спалните помещения, в чиято основа бяха 

останките на някогашната сладкарница „Бриз“. 

Състоянието на спалното не беше по-добро от, 

заобикалящата го среда. Изкъртени врати, стоящи само 

на една панта, изпопадала мазилка и няколко 

миришещи на мухал стари дюшека, придаваха чувство 

за погром. Само няколко останали знака на бившата 

„Народна армия“ издаваха,че някога тук, на това място, 

е имало живот.                           . 

   Продължавайки напред към основната сграда, 

нещата не се променяха, точно обратното. Картината 

ставаше все по-зловеща. Сред всичките тези 

разрушения само шума на вълните издаваше, че 

времето не е спряло. Вървейки по напукан асфалт, в 

чиито пукнатини си растяха плевели, осеян с парчета 

тухли и начупено стъкло, ние стигнахме до задната част 

на основната сграда на училището. Някога щаб на 

флота, сега приличаше на къща с духове. Въпреки това, 

ИСТОРИЯ 
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ние влязохме вътре. Обстановката беше същата както 

навсякъде другаде: мръсотия, парчета тухли и паднала 

мазилка, капеща вода от, проядената от ръжда, арматура 

показваща се от тавана, оголени кабели и тръби допълваха 

„декора“. Когато стигнахме на втория етаж, нещата не се 

промениха. Стълбите ни отведоха до едно предверие, от 

където можеше да се влезе в три големи зали. Мракът и 

скърцачище врати подхождаха идеално на този „филм на 

ужасите“. Залите с потрушените и захвърлени столове, както 

и вече избелелите и трудно четими патриотични надписи по 

стените, засилваха чувството за вина в нас.  Имахме 

усещането, че потъналите в забвение истории на хората 

живели, учили и служили тук, ще оживеят пред нас като 

духове, за да ни потърсят сметка защо сме ги забравили. Ние 

бяхме единствените хора, които  

нарушаваха техния покой.            .  

  Стигайки до голямата тераса, на централната зала и 

поглеждайки навън, можеше лесно да се види невидимата 

времева бариера, разделяща минало от настояще, разделяща 

света на спомените  от света на живите. Сякаш над тази 

сграда имаше един, постоянно стоящ градоносен черен 

облак, който държеше на страна всичко живо и въпреки това 

ние бяхме там.               . 

   За жалост времето ни притискаше и ние нямаше как 

да останем повече и да разгледаме по-подробно.  

  На връщане минахме през един малък и тесен 

„селски“ път, от където можеше да се види училището от 

източната му страна, която не бяхме виждали до сега. Тя 

беше мрачна и обрасла в трева и плевели. Порутена и 

саморазрушаваща се и  сякаш из зад  изпочупените стъкла, 

ни махаше духа на изминалите времена, който ни казваше да 

не се връщаме повече.                       .  

   Когато слизахме надолу забелязахме нещо, което не 

бяхме преди това. На вълнолома с големи червени букви 

пишеше „България от векове за векове“. Надпис, който 

дълги години е давал кураж на хората, служили на 

отечеството и е бил техен идеал.                      . 

  Отдалечавайки се от сградата на Рибарското 

училище и връщайки се към „нормалния свят“, си задавахме 

въпроси като: „Как е възможно това?“, „Защо никой до сега 

не е взел някакви мерки?“, „Какво може да се направи за да 

се промени настоящото положение?“. За да намерим 

отговори на тези въпроси попитахме хората, работещи на 

портала. Те ни разказаха това, което знаят. А то в едно 

изречение бе следното: в годините след 2005г., когато 

военното министерство оставя сградата. тя стои известно 

време без стопанин, докато не я взима  Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, а след него 

Министерството на културата, което от 2010 година се е 

заело с разкопки на острова. Решихме да проверим тази 

информация и в Интернет. Оказа се вярна. Като допълнение 

обаче, намерихме и идея, след завършването на разкопките 

по древна Аполония, сградата на бившото Рибарско 

училище и околните му сгради, да се реставрират напълно и 

да се превърнат в регионален голям музей.                 . 

  Ние от редакторския екип можем единствено да 

изразим надежда, в осъществяването на идеята на 

Министерството на културата, задавайки си все пак въпроса, 

защо беше нужно сградата да се остави да се саморазрушава 
толкова време, стигайки то това си положение, в което е 

сега? 
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