
ПО СТЪПКИТЕ НА ЖАК-ИВ КУСТО. 
50 години от експеримента с първата подводна къща  

в България „Хеброс 67“ 
 

НАЧАЛОТО 
През 1962 г. Жак Ив Кусто построява първия в света подводен дом “Диоген”. Той е 

закотвен на 10 м. дълбочина в Средиземно море пред бреговете на Марсилия. Подводният 
дом представлява метален цилиндър с окачен баласт, който го придържа към дъното. 
Зареждането с въздух, ток и вода става от база, разположена на брега. Двама акванавти – 
Албер Фалко и Клод Уесли живеят в „Диоген“ в продължение на седем дни (от 14 до 21 
септември). Всеки ден те извършват по 5 часа подводна дейност на дълбочина 25 м.  

Само 5 години след този първи опит на човечеството за заселване в подводното 
царство, България се нарежда сред страните, построили и експериментирали със свои 
подводни домове.  



ЕДНО ПРОРОЧЕСТВО 
 ... ако от някоя крайбрежна гара изчезне цистерна, знайте, че тя е обърната някъде в 

морето и преустроена в подводен дом. 
 

Иван Джаков. Жилища под водата. 
Наука и техника за младежта, 9, 1963, с. 17-18 

 
ОБЕЩАНИЕТО 
Лятото на 1966 г. Созопол, Райския залив (Коренята).  
Гаро Томасян към инструкторa по леководолазен спорт Стойчо Стойчев:  
Виж какво, до година може в каца да вляза, но ще вляза и ще стоя под водата, само да 

докажем на хората, че и ние в Пловдив можем да направим нещо. 
 

Стойчо Стоев, Теодор Троев. Нашите пътешествия 
Изд. Медицина и физкултура, 1983, с. 10 

ХЕБРОС 67 
С пъшкане и пуфтене 100-тонният плаващ кран „Титан" прекоси Варненското езеро и 

застана неподвижно наблизо до местността „Чайка". Разнесоха се отсечени команди. После 
стоманеното рамо на крана заскърца, издигна се нагоре и във въздуха увисна едно 
необикновено тяло — метален цилиндър, боядисан в жълто и черно, със стъклени 
илюминатори от двете страни и цилиндричен вход от долната страна, с окачен под него на 
стоманени вериги грамаден бетонен блок. Върху корпуса на това тяло се четеше надпис: 
„Хеброс 67". Последваха нови команди. Стоманените въжета заскриптяха и металният 
цилиндър заедно с бетонния блок под него, полека, сантиметър по сантиметър се заспуща 
към водата. Имаше нещо странно и чудновато в този миг: Хеброс — така в античността са 
наричали днешната река Марица — се потапяше в солените води на Варненското езеро... 
После цилиндърът проби водната повърхност и изчезна някъде в дълбините... 

Изминаха три денонощия. Седемдесет и два часа, посветени изцяло на уморителна и 
напрегната работа: проверяване състоянието на цилиндъра, изпробване на всички 
инсталации, анализ на въздуха в „Хеброс", измерване температурата, налягането и т. н. и т. н. 
И после настъпи утрото на 16 юли 1967 година. 

Този ден тук, на покрития с пищна зеленина горист бряг на „Чайка", имаше 
необикновено оживление. На пясъчната ивица до самото езеро се тълпяха стотина души, а в 
центъра на тяхното внимание бяха двама леководолази в пълно снаряжение; двама 
леководолази от „най-сухоземния" град на България— Пловдив. Единият — висок, едър, 
масивен, чернокос; другият — със среден ръст, слаб, рус, със светли сини очи. Така 
изглеждаха съответно 32-годишният пекар д-р Гаро Томасян и 37-годишният учител по 
физкултура Иван Петров, които се подготвяха да се спуснат и да прекарат седем дни на десет 
метра под водата в своя метален подводен дом „Хеброс 67". 

Десетки приятелски ръце се протягаха към тях. Пожелания за щастие и успех валяха 
отвсякъде. Щракаха фотоапарати. Бръмчаха кинокамери. 

Лодката се отдалечи от брега и застана на около 200 метра навътре в езерото, там, 
където червените шамандури очертаваха мястото на подводния дом. Ловко претъркулване от 
борда и първите български акванавти изчезнаха под водата. 

Беше 16 юли, 10 часа и 20 минути. 
Няколко минути по-късно телефонистът на брега, потърсил под един пъстър чадър 

убежище от палещите лъчи на слънцето, позвъни по телефона: 
- Ало, „Хеброс", тук Земя! Ало, „Хеброс", тук Земя! Как ме чувате? 
В слушалката се разнесе гласът на д-р Томасян: 
- Земя, тук „Хеброс"! Чуваме ви отлично. 
- Как е самочувствието? 
- Самочувствието е добро. 
- Каква е температурата в подводния дом? 
- Двадесет и два градуса. 
Дългите месеци на подготовка бяха завършили. Започна подводното всекидневие. 



… 
Има човешки дела, които са заслуга на толкова много хора, че никой от тях не може да 

се нарече „баща“ на откритието, изобретението, постижението. Разлагането на атома или 
изобретяването на телевизията са от тези категории. Но не и експериментът „Хеброс“. 
Защото авторството на „Хеброс 67“ е съвсем точно известно: негови „бащи“ са Иван Петров 
и Гаро Томасян. Те го създадоха с ръцете си. И те приеха риска да се доверят седем 
денонощия на своето творение. Разбира се, те получиха много и неоценима помощ. Но 
първите им помощници бяха тяхното дръзновение и труд.  

 Идеята се роди миналата 
година. През лятото, на курса за 
леководолази в Созопол. Още 
тогава те решиха да построят 
подводния дом и да прекарат в него 
една седмица. Това още не е 
постижение — идеите, на които „е 
писано" да останат само мечти, са 
лесно нещо. Трудното идва тогава, 
когато човек дръзне да осъществи 
мечтите си. 

Първата им задача беше да 
спечелят за идеята си Морския клуб 
на ДОСО в Пловдив, към който се 
числяха като леководолази. Оттам 
нататък, както се казва, „колелото 
се завъртя“: младежките вестници 
„Народна младеж“ в София и 
„Комсомолска искра“ в Пловдив 
поеха шефството над експеримента, 
като ги подпомагаха със средства; 
Главното управление на 
железниците им отпусна 
цистерната, която щеше да се 
превърне в подводен дом; 
непознати им до вчера инженери 
правеха изчисленията и работеха 
чертежите на сложните детайли; 
ВВС и ВМС им отпуснаха съо-
ръжения, които иначе нямаше 
откъде да намерят; фабрики и 
заводи ги подпомагаха ту с 
инструменти, ту с изолационни 

материали, ту с изделия от своето производство; увлечени от ентусиазма им работници 
поставяха на тяхно разположение знанията и труда си. И тъй нататък и тъй нататък. Но зад 
всичко това стояха винаги те двамата: Иван и Гаро. За много месеци те забравиха какво е 
почивка — часовете след работа в поликлиниката или училището се посвещаваха на още по-
упорита работа под светлината на петромакса – окачен над „къщата“. Същата „къща“ по-
гълна и годишните им отпуски. Скромните им спестявания отиваха за купуване на 
материали, за посещения в София, Русе и Варна да преговарят за това или онова. Няма нито 
един винт, нито един квадратен сантиметър от „Хеброс 67", до който техните ръце да не са се 
докосвали. Тогава имаше малко надежди и много трудности. Но коя трудност не е била 
победена с труд и дръзновение? Именно трудът и дръзновението ги отведоха до щастливия 
ден 16 юли 1967 година, когато двамата казаха с усмивка: 

- Най-сетне отиваме да си починем. Под водата… 
 



Налудничав рекорд или… 
Какво преследваше експериментът „Хеброс 67“ ? И другите преди него (защото той не 

е първи в тази насока), като фенските „Диоген“ и „Преконтинент“, американските „Сийлаб“, 
съветския „Ихтинадър“ ? Допълване списъка на чудашките „рекорди“ ? 

Не, „Хеброс 67“ и другите опити преди него служат на една голяма и високохуманна 
цел. 

… 
При продължителен престой под водата вдишването на въздух под налягане довежда до 

насищане на човешкия организъм с азот. При изплуването е необходимо водолазът да спира 
и да престоява на определени дълбочини, докато излишният азот бъде издишам обратно. В 
противен случай могат да се получат смущения, известни като „кесонна болест" —от 
възпаления на кожата до тежки парализи и смърт. Този начин на безопасно изплуване 
наречен „декомпресия" (по-точно — „стъпаловидна декомпресия"), е свързан със загуба на 
време — понякога толкова голяма, че обезсмисля слизането в дълбочините за извършване на 
полезна работа. Например един час работа на 60 м дълбочина изисква 6-часово изплуване с 
декомпресия, което практически означава цял работен ден. Търсенето на пътища за про-
никване по-дълбоко и престояване по-дълго доведе до създаването на подводните къщи. 

Какъв е смисълът на подводните къщи? При удължаване на престоя под водата 
продължителността на необходимата декомпресия нараства в съответствие с насищането на 
човешкия организъм с азот. Щом това насищане стане пълно, по-нататъшният престой не 
удължава декомпресията, независимо дали човек ще прекара под водата допълнителни 
часове, дни или седмици. Следователно ако човек живее в подводен дом, той ще може да 
извършва различна работа на морското дъно, а да декомпресира само веднъж — когато се 
връща на повърхността. Така акванавтите ще могат да престояват продължително време под 
водата.  

Това е лесно да се каже, но е трудно да се изпълни. Искат се много усилия, опити и 
изследвания, за да се върне човекът в своята прародина – морето. Един от тези опити е и 
„Хеброс 67" — не празна и глупава рекордомания, а наша, българска крачка към трайното 
овладяване и заселване на подводния свят. 

А защо е избрана точно дълбочината 10 метра?  Причините са две. Първо, защото 
медицинските изследвания са доказали, че независимо от продължителността на престоя от 
тази дълбочина може да се изплува напрано, без спазване на „стъпаловидна декомпресии" И 
второ, защото и при най-продължителен престой на дълбочина до 25 метра първото 
„стъпало" на декомпресията е на 9 м. дълбочина. Следователно двамата акванавти могат по 
време на експеримента да извършват работа на дълбочина до 25 метра, а почивката им на 10 
м под водната повърхност ще бъде същевременно форма на декомпресия, на освобождаване  
организма от натрупания азот. 

 
Интервю на 10 метра под водата 
В деня, в които получихме разрешение да посетим двамата български акванавти, в 

лагера на брега цареше спокойствието на ежедневието Кузман Тухчиев бдеше на телефона, а 
старшината от ВВС Величко Желязков следеше за редовното подаване на въздух. Дежурни 
леководолази-осигурители бяха Стойчо Христев и Стоян Бухалски; друг леководолаз се 
намираше в лодката точно над „Хеброс 67". Под сянката на едно дърво лекарят на групата д-
р Азаря Джалдети, доцент от Пловдивската медицинска академия, който провеждаше и 
психо-физиологическите изследвания над акванавтите, подреждаше и систематизираше 
своите пьрви наблюдения. И само съпругата и децата на Иван Петров стояха край самия бряг 
и се взираха в огледалната повърхност на езерото. . . 

Придружи ни Стойчо Христев, старши на леководолазите-осигурители. С дихателни 
апарати на гърба ние преплувахме 200-та метра, като следвахме кабелите и тръбата за 
въздух, после налапахме мундщуците, дадохме си знак с палец надолу и се спуснахме под 
водата. В горния слой водата беше много топла. Но на около 5 метра под повърхността 
настъпи рязко охлаждане. По-късно научихме, че горе водата е била 27°С, а на дъното 11°С 
Уверяваме ви, че разлика от 16°С е много нещо... 



В, общо взето, мътната вода забелязахме очертанията на подводната къща. Спуснахме 
се по-ниско и след малко попаднахме на цилиндричния люк. В него удобни стъпала 
отвеждаха към вътрешността на „Хеброс". 

Домакините на подводния дом ни посрещнаха сърдечно. И все пак ние посветихме 
първите минути на кратък оглед. 

Стълбичката отвежда до едно преддверие с малка площадка, на която човек може 
спокойно да застане, за да се освободи от апарата и другите си съоръжения. От другата 
страна на люка в нарочна ниша са поставени три 40-литрови бутилки със сгъстен въздух—
„неприкосновения запас" на акванавтите. От ляво и дясно на люка са съответно складът за 
дихателните апарати и, зад една завеса, умивалникът (със сладка вода) и тоалетната. Една 
завеса отделя това преддверие от „същинската" част на подводния дом. След завесата, 
веднага вляво е една удобна масичка с няколко столчета; вдясно — малко бюро, на което са 
разположени различните дневници, които акванавтите водят за наблюденията си, телефонът, 
няколко книги, различни уреди за медицинските изследвания (спирограф, микроскоп, 
динамометър, съоръжения за психологическите проби и т. н.). По-нататък на двете стени има 
кръгли илюминатори, през които нахлува мътна зелена светлина. А в дъното са двете легла, 
поставени едно над друго, и гардеробът. В това помещение е топло (22—23°), приятно, няма 
никаква влажност. Това привлече вниманието ни върху термоизолацията по стените. 
Акванавтите са облицовали вътрешните стени на цилиндъра със стиропор, покрит отгоре с 
изкуствена кожа. Изобщо обстановката е уютна, в нея човек е склонен да забрави, че се 
намира на 10 метра под водата. 

Преди да седнем при масичката, където акванавтите вече са отворили кутия шо-
коладови бонбони, потърсихме и двете котета, които също живеят в подводния дом. Вечно 
враждуващите Хеброс и Хебрина сега сладко спяха братски прегърнати под одеалото на 
Иван Петров. 

Ц. Родев: —- Какви са първите ви впечатления от престоя под водата? 
Ив. Петров: — Прекрасни! След дългите месеци на преумора тук се чувствуваме като 

на курорт. Започваме да съжаляваме, че си определихме толкова кратък престой… 
Ц. Родев: — Но все пак тази необикновена среда, съзнанието за пласта вода над 

главите ви... 
Ив. Петров: — По време на подготовката ние прекарахме стотици часове в тази 

обстановка и тук буквално се чувствуваме „като у дома си". 
Ц. Родев:—Тогава може би малко страх? 
Д-р Томасян: — поже да прозвучи невероятно, но не чувствуваме абсолютно никакъв 

страх. Имаме пълно доверие в нашия „Хеброс". Ето един пример—за първата нощ бяхме 
решили да се сменяме в постоянно дежурство, но в действителност легнахме и спахме като 
пеленачета. 

Ц. Родев:—Защо избрахте именно това място за провеждане на експеримента?  
Ив. Петров: — Не го избрахме, а ни бе наложено от обстоятелствата. Трябваше да 

бъдем край Варна, а картата ни показа, че в района на Варна тук е единственото място, 
където нужната ни дълбочина е в непосредствена близост до сушата. Нали знаете — 
снабдяването ни с въздух, електричество, храна и пр. става не от кораб, а от брега.  

Ц. Родев: — Някакви физиологични смущения? 
Д-р Томасян: — Никакви. Чувствуваме се напълно здрави и бодри. 
Ц. Родев: — Преминахте ли някаква специална тренировка?  
Д-р Томасян: — Не, само обикновената спортна леководолазна тренировка. 

Съображението ни беше, че в бъдеще в подобни експерименти ще участвуват учени и 
изобщо хора, които няма да преминават специална свръх тренировка. 

Ц. Родев: — Какво е дневното ви разписание? 
Ив. Петров: — От брега ни събуждат в 6 часа. До 7 имаме време за личния си тоалет. 

После закусваме и до 9 се занимаваме с дневниците, бележките, наблюденията и пр. От 9 до 
11 сме във водата.  

Ц. Родев: — Извинете, че ви прекъсваме. Какво правите във водата?  



Ив. Петров: — Извършваме условна работа — пренасяме и подреждаме тухли, копаем 
по дъното, сковаваме сандъчета. Важното е да създаваме физическо натоварване. Всичко 
това щеше да бъде много леко, ако водата не беше така дяволски студена. Замръзваме и под 
неопреновите костюми. . . От 11 до 13 провеждаме редица опити с д-р Джалдети. Той ни 
поставя по телефона различни изпитания, които ние трябва да изпълним. После обядваме 
(храната ни носят отвън в непромокаеми съдове) и до 16 часа имаме задължителна почивка. 
После — нови два часа във водата. Времето от 18 до 21 е запълнено от вечеря, нови опити с 
д-р Джалдети, подреждане на личните бележки, почивка. От 21 до 22 часа сме пак навън и 
след това — сладък сън до сутринта. 

Ц. Родев: — Опишете някои от опитите с д-р Джалдети. 
Д-р Томасян: — Ето един-два примера. Д-р Джалдети ни съобщава точното време. 

След час или два ни пита за часа и ние трябва да го определим по собствени впечатления за 
изтеклото време. Или друг тест. Ние трябва да натиснем няколко пъти динамометъра до 
определено деление. После, без да гледаме, трябва да повторим същия натиск. И тогава 
отчитаме допуснатата грешка. Д-р Джалдети има съответните ни проби, взети при нормална 
обстановка на брега, и прави сравнения. Разбира се, това са само малка част от 
Извършваните изследвания.  

Ц. Родев: — Констатирани ли са някакви нарушения?  
Д-р Томасян: — Това ще научим след обработката на наблюденията.  
Ц. Родев: — Как преминават вечерите ви; 
Ив. Петров: — Чудесно! Знаете ли, край осветените ни илюминатори се събират 

хиляди любопитни рибки. Намираме се сякаш в аквариум, но не ние наблюдаваме рибите, а 
те нас. 

Ц. Родев: — Имате ли много гости? 
Ив. Петров: — Днес е последният ден за гости, така че имате късмет... От утре 

всякаква среща с хора се изключва. Няма да виждаме дори леководолазите, които ни носят 
храната. Ще се намалят до минимум и разговорите по телефона. А в последните двадесет и 
четири часа ще бъдем в пълна изолация — ще бъдат изключени и телефонът, и осветлението, 

Ц. Родев: — Защо? 
Д-р Томасян: — Това на медицински език се нарича „социална депривация". И това е 

един от тестовете на д-р Джалдети. 
Ц. Родев: — Пожелавате ли нещо сами на себе си? 
Д-р Томасян: — Да може някак си да се продължи престоят… 
Ив. Петров: — И Нептун да постопли водата! 
Ц. Родев: — Какви са проектите ви за бъдещето? 
При този въпрос двамата се спогледаха, в очите им блесна въодушевление — очевидно 

проектите им са големи. Но за съжаление ние не ги чухме. Телефонът иззвъня: д-р Джалдети 
искаше да проведе поредния си сеанс с акванавтите. На сбогуване подарихме на д-р Томасян 
и Иван Петров две малки морячета-куклички от името на читателите на „Наука и техника за 
младежта" които те закачиха над бюрото. А двамата акванавти записаха в бележника ни 
своето поздравление. 

С тях се видяхме отново на 23 юли в 10 часа и 20 минути —точно седем денонощия 
след влизането им в „Хеброс 6, когато попаднаха отново в прегръдките на приятелите, 
близките, помощниците. . .  
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