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ДО 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

бул „Дондуков” № 1 

1594 София 

 

КОПИЕ: 

ДО 

Г-Н НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ул. „Дякон Игнатий” № 3 

1092 София 

 

ДО 

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ 

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

бул. „Ал. Стамболийски № 17 

1040 София 

 

ДО 

КОНТРААДМИРАЛ МИТКО ПЕТЕВ 

КОМАНДИР НА ВМС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ул. „Преслав” № 16 

9000 Варна 

 

ДО 

Г-Н СТОЯН ПАСЕВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ 

С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА 

ул. „Преслав” № 26 

9000 Варна 
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ДО 

Г-Н ИВАН ПОРТНИХ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА 

бул „Осми приморски полк” № 43 

9000 Варна 

 

ДО 

Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА 

бул „Осми приморски полк” № 43 

9000 Варна 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 Управителният съвет (УС) на Съюза на подводничарите в Република 

България (СПРБ), изказва своето, и на членовете си възмущение и 

недоумение, по повод публикация в електронния сайт „Moreto.net”, от 6 

октомври 2016 г. (11:17 часа), озаглавена „Няма пари за превръщането на 

„Слава” в музей във Варна, показват я на части”.  

„Компетентното” мнение, е формулирано от група представители на 

морската общност и морския бизнес, под егидата на Българската морска 

камара (БМК), на съвместна среща с представители на Община Варна, 

независимо от възраженията на поканените членове на СПРБ. Нещо повече 

– отправени са и обвинения към СПРБ, за бездействие по проблема. 

Въпреки нашето уважение към институцията БМК, както и към Община 

Варна, не можем да подминем факта, че болшинството от участниците в 

срещата не са запознати, както с историята на проблема „подводница-

музей”, така и със спецификата на подводното плаване. И много добре 

знаят, че етиката и моралът изискват всяка една инициатива свързана с 

гореупоменатия проблем, да бъде съгласувани с инициаторите! 

За да не бъдем голословни, нека припомним кой е инициаторът за 

превръщането на една от българските подводници в музей и каква е 

дейността му. 

СПРБ е създаден на 15 юни 2007 г., като юридическо лице с 

нестопанска цел. 
ННаа  2200  ммаайй  22000099  гг..  ССППРРББ  ее  ппррееррееггииссттрриирраанн  ввъъвв  ВВааррннееннссккиияя  

ооккрръъжжеенн  ссъъдд  ссъъсс  ссъъддееббеенн  аакктт  №№118888  ппоо  ффииррммеенноо  ддееллоо  33335544//22000077  гг..,,  ккааттоо  
ююррииддииччеессккоо  ллииццее  сс  ннеессттооппааннссккаа  ццеелл  вв  ооббщщеессттввееннаа  ппооллззаа  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  
ЗЗЗЗЮЮЛЛННЦЦ..  

ССъъююззъътт  ее  ииннииццииааттоорр  ии  ссъъооссннооввааттеелл  ннаа  ББъъллггааррссккааттаа  
ввооееннннооммооррссккаа  ккооннффееддеерраацциияя  ((ББВВММКК)),,  ссъъззддааддееннаа  ннаа  1122  ссееппттееммввррии  22001122  
гг..,,  ссъъсс  ссееддааллиищщее  вв  ггрраадд  ВВааррннаа..  
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В национален план партньори на СПРБ са: 

-  Военноморските сили на  Република България; 

-  Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО); 

-  Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР); 

-  Съюзът на ветераните от войните; 

-  Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите; 

-  Областна администрация с административен център Варна; 

-  Община Варна; 

-  Варненска и Великопреславска митрополия; 

-  Сдружение „За чисти и безопасни фарватери“ - Варна; 

-  Български морски съюз; 

-  Асоциация на българите по света и др. 

 

СПРБ има договори за сътрудничество със следните 

международни НПО : 

- Международната морска конфедерация  (INTERNATIONAL MARITIME 

CONFEDERATION, IMC); 

-     Австрийски военноморски съюз (АВМС); 

-     Всеукраинска асоциация на ветераните - подводничари ; 

-  Асоциация на възпитаниците на Висшето инженерно военноморско 

училище в Севастопол, Украйна. 

Поддържаме контакти и водим преговори за сътрудничество със 

сродни организации от Румъния, Израел и Русия. 

 

За девет години от основаването си СПРБ организира, инициира 

и участва в следните мероприятия: 

- тържествено честване на 100 годишнината от вдигането на 

българскиявое нноморски флаг на борда на първия български 

подводник „UB-1-8”, с откриване на паметна плоча на кея в 

резиденция „Евксиноград” и полагане на венци и цветя пред 

всички паметници на подводничари в България – наши и 

чуждестранни; 

- участие в провеждане на Международен младежки морски лагер 

на IMC – 31.07 – 11.08. 2014 г. във Варна, организиран от БВМК; 

- участие в младежки отбор на БВМК за Международен младежки 

морски лагер на IMC – 15-23 юли 2015 г. в Опатия, Република 

Хърватска, организирано от БВМК; 

-  организиране и провеждане на тържествено честване на 140-ата 

годишнина от рождението на първия български офицер -

подводничар от руския императорски флот, и командващ ВМС на 

Царство България (1919 г.) – капитан І ранг Рашко Серафимов, с 
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откриване на паметна плоча в родното му село Свежен, община 

Брезово, организирано от СПРБ – на 29 май 2015 г.; 

- участие в тържествено честване на 100 годишнината от 

рождението на командващия ВМФ на Република България – 

адмирал Бранимир Орманов, с откриване на паметна плоча във 

Варна, организирано от БВМК – на 30 септември 2014 г.; 

- иницииране издигането на бюст-паметник на командира на Осми 

Приморски полк и началник на Варненския гарнизон – полковник 

Петър Димков – Лечителят, по случай 100 годишнината от 

Балканските войни (1912-1913 г.); 

- участие в тържествено шествие и полагане на венци пред 

паметника на капитан І ранг Димитър Добрев – командир на 

отряда миноносци, по случай 100 годишнината от торпилирането 

на турския крайцер „Хамидие“ – 8 ноември 1912 г., организирано 

от БВМК; 

- организиране и провеждане на тържествено откриване на паметна 

плоча на първия командир на подводник UB-1-8 – капитан ІІ ранг 

Никола Тодоров, на улица „Хан Аспарух“ № 66 в София, във 

връзка с 95-ата годишнина от получаването на подводницата; 

- участие в организиране и провеждане на конкурс за ученическа 

рисунка, посветен на 100 годишнината от Балканските войни 

(1912-1913 г.), организиран от БВМК ; 

- участие в мероприятията по случай Националния празник на 

Република Австрия и празник на Австрийския военноморски съюз 

– 26 октомври 2009 - 2014 г.; 

- участие в мероприятията по случай Деня на битката при Лиса и 

ден на Паметта за ВМС на Австрия – юли 2010 - 2014 г.; 

- посрещане във Варна на делегации от АВМС по случай Деня на 

българските ВМС и празника на Варна – 2012-2013 г.; 

- участие в тържествено присъединяване на Община Балчик към 

Асоциацията „Пламък на мира“, с председател ерцхерцогиня 

Херта Маргарете Хабсбург, чрез връчване на статуетка, по случай 

135-ата годишнина на ВМС, в присъствието на гости от IMC, 

включително ерцхерцог Шандор Хабсбург – внук на кралица 

Мария и още шест императори, и посланик на мира – на 12 август 

2014 г., организирано от БВМК ; 
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- ежегодно организиране и провеждане на гребно-ветроходни 

походи, съвместно с ВМС, по случай Националния празник на 

Република Австрия и празник на Австрийския военноморски 

съюз; 

- участие в мероприятията на държавната и местна власт, по случай 

Националния и официалните празници на България, и др. 

 

 Идеята за превръщане на една от българските подводници в музей бе 

лансирана от подводното братство във връзка с извеждането от строя на 

подводница „Надежда”, бордови номер „С-83” на 27 юни 2008 г. и бе 

приета с ентусиазъм от тогавашното ръководство на Община Варна и 

Общински съвет Варна. Идеята получи широк отклик в средствата за 

масова информация, особено във Варна. 

 В резултат на нашето предложение, със съдействието на 

Командването на ВМС, ръководството на общината и с подкрепата на 

морската общественост, собствеността на подводница „Надежда” бе 

прехвърлена от Министерството на отбраната на Община Варна. 

 След извеждането от строя на последната действаща българска 

подводница – „Слава”, бордови номер „С-84”, на 1 ноември 2011 г., и 

поради амортизацията на „Надежда”, се наложи мнение за замяна на 

собствеността, с цел по запазената подводница да стане музей. 

Министерството на отбраната откликна и на този призив и осъществи 

размяната в края на 2011 г. 

 Първият реален акт на СПРБ след размяната бе да сформира 

работна група, която на 12 януари 2012 г., с придружително писмо 

изпрати на кмета на Община Варна – г-н Кирил Йорданов 

предложение за „Задание за разработване на проект и създаване на 

музеен център „Подводница „Слава”. 

За осъществяване на тази прекрасна идея, със заповед на кмета, 

Кирил Йорданов, № 3093 от 29.08.2013 г. в Община Варна бе създадена 

експертна група от представители на всички институции, имащи 

отношение към морето и морските традиции, под председателството 

на заместник-кмета – г-н Богдан Караденчев, със задача да уточни и 

предложи дислокацията и начина на експониране на „Слава“. Бяха 

разработени три варианта за решаване на поставената задача, по 

отношение на мястото и начина на експониране на подводницата. 

Експертната група предложи на кмета да възложи на външен изпълнител 

разработването на предварителни проекти, с цел определяне на 

целесъобразността на вариантите, както и необходимите по всеки проект 

финансови средства за последващ избор на най изгодния вариант. 

В резултат на работата на експертната група, след последното 

известно ни заседание от 4 септември 2013 г., със своя докладна 
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записка г-н Караденчев излага до кмета на Община Варна, г-н Иван 

Портних шест основни проблема (сред тях няма финансови) и прави 

девет конкретни предложения със съответните срокове. 

За съжаление, на УС на СПРБ не са известни по-нататъшни действия 

на експертната група и нямаме информация, дали са разработени проекти 

за реализиране и финансиране на музея. Членовете на СПРБ винаги са 

заявявали своята готовност, с безвъзмезден труд да участват в работите по 

подготовката и поддържането на бъдещия музей, както и да организират 

кампания за събиране на средства за реализирането му.  

По повод публикация  в „Moreto.net”, от 12 декември 2014 г., 

относно отправеното от частната фирма „Бон Марин Интернешънъл“ 

искане за изкупуване на подводница „Слава“ за скрап, с писма до 

кмета на Община Варна, г-н Иван Портних и до председателя на 

Общински съвет Варна, г-н Иван Луков от 13 декември 2014 г. УС на 

СПРБ отново постави въпроса с опазването на подводницата и 

превръщането и в музей. За съжаление, отговор на тези писма така и 

не дочакахме, макар, че административната култура го изисква, в 

едномесечен срок. 

Последният акт на УС на СПРБ за рестартиране на кампанията 

датира от 4 октомври т. г., когато Инициативен комитет, сформиран 

за пореден път от УС на СПРБ, с председател – почетният член на 

Съюза и народен представител, вицеадмирал (р) Пламен Манушев, 

внесе в деловодството на Община Варна поредното искане за 

рестартиране на дейността по осъществяване на идеята. 

В подводното братство буди недоумение фактът, че въпреки 

усилията ни, определени групи от уважавани от нас хора и институции ни 

отправят обвинения за бездействие! Въпреки, че според нас в друга 

институция има наченки на безстопанственост! 

Изводът, публикуван в в електронния сайт „Moreto.net”, от 6 

октомври 2016 г., а именно, цитирам „Превръщането на последната 

българска подводница в музей би било много скъпо начинание, а новият и 

собственик – Община Варна,  не разполага с толкова много средства”, не 

почива на никакви разчети и проекти. Въпросът не е поставян в дневния 

ред на Общински Съвет. Не са разглеждани възможности за реализиране 

чрез концесия, или публично-частно партньорство, както и такива, по 

европейски проекти. 

Предложението да се нареже подводницата, като част от корпуса с 

бойната рубка да се използват за музей, първо противоречи на клаузите на 

документа за предоставяне на собствеността – там категорично е залегнало 

предоставяна с цел превръщане на цялата подводница в музей, и второ – с, 

цитирам, „технически способи, прожектори анимации и 3D” не могат да се 

постигнат целите за показване на цялата подводница. 
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Констатацията, че изваждането на кораба на сушата е невъзможно, 

поради липса на технически средства е, меко казано, несериозна. 

На територията на редица големи пристанища на велики морски 

държави има изложени над 150 подводници – музеи. 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н  МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

От името на УС на СПРБ, всички членове на Съюза, както и от 

името на цялото подводно братство, най-настойчиво моля, Вашето 

съдействие за реализиране на идеята България да има подводница – 

музей! 

На 25 май 2016 г. отбелязахме 100 годишнината от получаването на 

първия български подводник – UB-1-8. С този акт българските 

държавници от началото на миналия век доказват, че оценяват огромното 

значение на подводния флот, като оръжие на слабите морски държави и 

флоти. България става деветнадесетата държава в света с подводница 

в своите ВМС, именно благодарение на държавническото мислене на своя 

елит!  

Историята на подводното ни плаване е дълга и славна. И след като 

обстоятелствата наложиха да станем едва ли не деветнадесетата 

държава в света без действащи подводници, нека поне съхраним 

културното наследство и морските традиции на страната ни в подводното 

плаване! 

Благодаря Ви! 

 

С УВАЖЕНИЕ: 

 

КАПИТАН І РАНГ (Р) СТАНКО СТАНКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СПРБ 

 

11 октомври 2016 г. 

Варна 

             


