
НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 25 Г. ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА 

ИНСТИТУТА ПО КОРАБОСТРОЕНЕ ВЪВ ВАРНА И 100 Г. 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКОТО 

КОРАБОСТРОЕНЕ (1987 Г.) 

 Най-голямата и до днес в България научна конференция по 

морска история беше проведена на 10–11 юни 1987 г. във Варна. Тя 

отдавна е забравена дори от морски историци, но далеч по-неприятното е, 

че, като се изключи тъй нареченият „Син каталог”, докладите ѝ, издадени в 

пет тома, не се познават от автори, пишещи по тема, разглеждана тогава, а 

има и достойни за съжаление случаи, когато тези доклади съзнателно се 

загърбват. 30-ата годишнина на конференцията, както и кръглите 

годишнини на двете събития, послужили за основание на организирането 

ѝ, са повод да напомня за нея.  

 Организатор на Юбилейната научна конференция „25 години 

Институт по корабостроене–Варна и 100 години проектно-конструкторска 

дейност в българското корабостроене” бе несъществуващият вече 

Институт по корабостроене (ИК), а оперативната дейност по подготовката, 

провеждането, издаването и разпространението на материалите от 

конференцията се извърши от институтския отдел „Научно-техническа 

информация”, на който бях началник през периода май 1983–юли 1995 г. 

Запазил съм документи от времето на конференцията, вкл. лични 

дневници, в които съм правил записи в дните на самите събития, поради 

това, смея да твърдя, че по-нататъшните сведения имат висока степен на 

достоверност. 

 На 22 юни 1962 г. във Варна е проведено учредителното събрание на 

Научно-изследователския и проектно-конструкторски институт по 

корабостроене (НИПКИК) [1], [2]. През лятото на 1967 г. той е настанен в 

новопостроената шестетажна сграда на бул. Осми Приморски полк 128, 

известна и до днес между варненци (заедно с трите по-ниски прилежащи 

сгради) като НИПКИК, макар мнозина да не знаят вече произхода на това 

име. През юни 1987 г. ИК навърши 25 г.   

 В началото на 80-те години проучвах чертежи от края на XIX в., 

съхранявани във Военноморския музей във Варна (ВММ), и тогава 

установих, че между тях двата най-стари чертежа, свързани с 

производството на плавателни съдове във Флотския арсенал в Русе, са 

изработени през 1887 г. от Алексей Надеин – механик във Флотилията и 

Морската част в Русе. Става дума за чертеж на общия вид на парния котел 



на катера „Птичка”, изработен февруари, и чертеж на лодка шесторка, 

изработен юни с.г. [4, с. 311-312]. Сега конструкторската дейност през 

последните две десетилетия на XIX в. във Флотския арсенал в Русе е добре 

известна, но към средата на 80-те години на миналия век в литературата и 

обществената практика все още се разпространяваше версията, че началото 

на тази дейност било поставено през 1935 г. в Пристанищната работилница 

- Варна. Нещо повече, през 1962 г. са отбелязани „25 години 

конструкторска дейност” в българското корабостроене, приемайки за 

начало построяването на кораба „Галата” през 1937 г. [5].   

 Още през 1985 г.  помолих за  среща директора на ИК ст. н. с. II ст. 

ктн инж. Петър Хаджимихалев, по време на която обосновах две 

предложения: 

 - да се започне подготовката по организирането на двата юбилея, 

като се ангажирах да съставя подробната програма за тази подготовка, 

макар че проучванията ми по история на корабостроенето никога не са 

влизали в служебните ми задължения и с тях се занимавах през свободното 

си време; 

 - научната конференция, която трябваше да стане главното събитие в 

рамките на юбилейните чествания, да не бъде, както се практикуваше при 

подобни случаи в стопански организации, само формално посветена на 

двата юбилея, а действително да има исторически характер, т.е. всички 

доклади да представят един или друг въпрос от историята на 

проектирането и строежа на кораби в България. Тъй като очаквах реакция 

от значителна част от ръководители и специалисти против този подход, 

предложих и следното: а) доклади, разглеждащи развитие до създаването 

на НИПКИК през 1962 г., да се обособят в секция „История на 

корабостроенето”; б) всички доклади, разглеждащи дейност през периода 

1962–1987 г., да се обособят в секции тип „Развитие на …”; в) ще оказвам 

пълно съдействие на всички колеги за насочването им към теми, които да 

разработват.  

 Упълномощен с категоричното решение на директора на ИК за 

характера на конференцията, на която по същество трябваше да се 

направи равносметка за 25-годишната дейност на ИК и да се формулират 

насоки за бъдещото му развитие, посрещнах спокойно последвалите 

реакции на ръководители и специалисти. Например някои колеги с научни 

степени и звания, когато идваха при мен за съвет относно избора на тема за 

доклад, саркастично питаха докладът научен или исторически да бъде, 



сиреч – историографията не е наука … Ръководител на научна секция само 

10 дни преди началото на конференцията протестира на оперативка при 

зам.-директора по научно-изследователска дейност на ИК, че в програмата 

на конференцията има секция „История на корабостроенето” и при това тя 

е поставена на първо място.  

За разлика от преобладаващия негативизъм през периода на 

подготовката, в края на конференцията категорично беше 

засвидетелствано одобрението за историческия характер на докладите. 

Участвал съм в десетки научни форуми (конгреси, конференции, 

симпозиуми, кръгли маси), но и до днес за мен това остана събитието с 

най-посетеното заключително пленарно заседание. Обичайна практика е 

тези заседания да са значително по-слабо посетени, защото немалко от 

участниците, особено представили докладите си предния ден, отсъстват, 

успокоени от факта, че са записали вече поредната публикационна точка. 

На 11 юни 1987 г. обаче последното пленарно заседание на 

морскоисторическата конференция се проведе при пълна зала и много 

активно участие. В интерес на истината обаче, макар и неофициално, т.е. 

без да бъде обосновано пред пленарното заседание, извън него един от 

ръководителите на научна секция заяви, че конференцията  била 

„исторически ексцес”… 

 Част от 

участниците в юбилейната научна конференция на ИК, 10 юни 1987 г. – 

личен архив на автора. 

Впрочем, в  тази двудневна морскоисторическа конференция 

участваха над 300 души от Варна, Русе, Бургас, София и Тутракан, както и 

четири гости от Съветския съюз и двама – от Румъния.  



 Какви са обаче трайните резултати от нея? Те са документирани  в 

пет сборника с общо 100 доклада, издадени в 250 екз. през 1990 г.  

 Том 1 съдържа 10 пленарни доклада, доклада „25 г. Институт по 

корабостроене - Варна (1962–1987 г.)”, представен от заместник-

председателя на СО „Корабостроене” и изпълняващ длъжността директор 

на ИК доц. Любен Иванов на тържественото събрание на 12 юни 1987 г., и 

протокола на юбилейната научна конференция, приет на заключителното 

пленарно заседание на конференцията [6]. 

 И.д. директорът на ИК 

доц. Любен Иванов открива юбилейната научна конференция на ИК, 10 

юни 1987 г. – личен архив на автора. 

 Иван Алексиев представя 

първия пленарен доклад на юбилейната научна конференция на ИК, 10 юни 

1987 г.: „Начало и развитие на проектно-конструкторската дейност в 

българското корабостроене до 30-те години на ХХ век” – личен архив на 

автора. 



 Том 2 съдържа 19 доклада, представени в секция 1 „История на 

корабостроенето” с председател кап. I ранг доц. к. ист. н. инж. Георги 

Антонов и секретар н.с. I ст. к. ист. н. Владимир Павлов. Съществена част 

от този том е пълният текст (32 стр.) на обсъжданията на всички доклади, 

които бяха записани на магнетофонна лента благодарение на съдействието 

на ВММ [7]. 

 Корицата на втория том на сборника на юбилейната 

научна конференция на ИК, 10 юни 1987 г., в който са поместени 

докладите на Секция 1 „История на корабостроенето”. 

 Част от 

участниците в Секция 1 „История на корабостроенето” на юбилейната 

научна конференция на ИК, 11 юни 1987 г. От дясно наляво: кап. I ранг 

доц. к.ист.н. инж. Г. Антонов – директор на ВММ, Божидарка 

Димитрова – уредник във ВММ, н.с. I ст. к.ист.н. Вл. Павлов – зав. отдел 

„Фондове и експозиции” на ВММ, , Ив. Алексиев – н-к отдел „Научно-

техническа информация” в ИК – личен архив на автора. 



  Том 3 съдържа 22 доклада, представени в секция 2 „Развитие на 

изследването и проектирането на кораба” с председател ст. н. с. II ст. 

ктн инж. Иван Ив. Иванов и секретар н.с. ктн инж. Камен Абаджиев. Един 

от тези доклади е безценното днес свидетелство за проектирането на 5000-

тонните сухотоварни кораби тип „София” през 1960–1963 г., представено 

от главния конструктор на кораба инж. Тодор Ат. Ганчев, без да 

подценявам приноса на останалите автори от тази секция [8]. 

  Том 4 съдържа 26 доклада, представени в секция 3 „Развитие на 

изследването и проектирането на корабните енергетични уредби” с 

председател  ст. н. с. II ст. ктн инж. Петър Вангелов и секретар ст.н.с. II ст.  

ктн инж. Георги Финджеков. Един от най-интересните доклади е „Развитие 

на идеята за производство на корабни дизелови двигатели в България” от 

ктн инж. Димитър Серафимов – задълбочено изследване по документи на 

историята на лиценза „Зулцер”, купен през 1974 г. [9]. 

 Том 5 съдържа 23 доклада, представени в секция 4 „Развитие на 

технологията на  корабостроенето” с председател ктн инж. Кирил 

Палавеев   и секретар н.с. ктн инж. Михаил Бояджиев [10]. 

 Всички автори на доклади получиха по 5 подвързани отпечатъка на 

доклада си, както и един сборник, в който той е публикуван. Още през 

1990 г. отдел „НТИ” при ИК разпрати петте сборника с докладите както до 

НБКМ - София, НПТМ - София и ВММ, така и до всички крайморски и 

крайдунавски окръжни библиотеки и музеи. Наблягам съзнателно на 

широкото разпространение на сборниците с докладите от тази 

конференция, защото правят странно впечатление публикации, появили се 

по-късно със съдържание, което е пряко свързано с един или друг доклад 

от нея, но авторите на въпросните публикации или нямат никаква 

представа за своите предшественици, или, което е още по-нелицеприятно,  

практикуват рафинирана щраусова политика. Ще отбележа само два 

примера. 

 Пример 1. През 1998 г. се появи небезизвестната книга „Страници 

от историята на българското корабостроене” от Тремол Иванов (1913–

2000 г.). Формално погледнато, тя би трябвало да се определи като научен 

труд, доколкото авторът цитира източници (част от тях дори са архивни), и 

читатели и  историци, които никога не са работили в корабостроенето, 

лекомислено се предоверяват на написаното. Естествено част от 

сведенията в нея, които представляват лични спомени на известния морски 

деец, са полезен мемоарен източник за всеки автор, който реши да 



проучва историята на корабостроенето в България. Няма да правя 

критичен анализ на въпросното съчинение, нито дори ще припомням остри 

критични мнения на съвременници на автора, обосноваващи силния му 

субективизъм, защото, от една страна, пристрастието, колкото и да е 

крайно и нелицеприятно, е право на всеки мемоарист, а, от друга, един 

критичен историографски преглед на подобно еклектично съчинение 

(смесица от спомени и уж резултати  от научно изследване) изисква  

отделно представяне. Само ще наблегна на един очеваден методически 

факт. „Страници”-те на Тр. Иванов представят българското корабостроене 

през периода 1878–1985 г., като той е използвал само … ЕДИН доклад  от 

юбилейната конференция! 

 Докладчикът 

Тремол Иванов се регистрира в информационното бюро на юбилейната 

научна конференция на ИК, 10 юни 1987 г. – личен архив на автора. 

 Пример 2. През 2002 г. е издадена монографията „Морското 

стопанство на България 1918–1944”  от д-р Тодор Парушев (подобрен 

вариант на едноименната дисертация на автора, защитена през 1988 г.). В 

нея е отделено подобаващо място на корабостроенето и кораборемонта 

през разглеждания период, но авторът не е използвал нито един от 

четирите доклада от юбилейната конференция, отнасящи се до този 

период. Справедливо е обаче да изтъкна, че д-р Т. Парушев представя 

корабостроенето и кораборемонта през 1918-1944 г. в България 

несравнимо по-задълбочено от съответните страници в съчинението на 

Тр. Иванов [11].  



 И двамата автори присъстваха на юбилейната конференция, т.е. 

причината за неспоменаването на един или друг юбилеен доклад не е 

незнание, а единствено – въпрос на авторска етика …   

 Позволявам си да препоръчам на възнамеряващи да пишат по въпрос 

от историята на българското корабостроене през периода 1878–1987 г. 

(особено пък за гражданското корабостроене през периода 1962–1987 г.), 

да потърсят петте сборника с доклади от юбилейната научна конференция 

на ИК през юни 1987 г., защото е твърде възможно да намерят сведения по 

избрания от тях въпрос. 

 В рамките на юбилейната програма бе подготвено издаването на 

каталог с чертежи и основни технически данни на корабите, 

проектирани от Института по корабостроене, известен като „Синият 

каталог” заради цвета на корицата му.  Изключителен принос за 

съставянето на този ценен справочник има началникът на отдел „Корабни 

устройства” инж. Петър Василев, който се отнесе с пълно разбиране към 

важността на задачата и я възложи на група с ръководител инж. Антим  

Николов. В екипа, подготвил изданието, особено се отличава инж. Нели 

Димова, но за отбелязване е, че колективът на отдела проявява интерес към 

задачата с исторически характер и при необходимост с желание се 

включват почти всички, особено при изработването на общите видове на 

корабите. Към тях са приложени сведения за: главния конструктор, тип и 

назначение на кораба, главни размери, енергетичната уредба, основни 

механизми и изделия, реализация по години (имена на корабите от серията, 

строителни номера, клиенти). Каталогът съдържа общите видове на 97 

кораба, строени в заводите КЗ „Георги Димитров” - Варна, ККЗ „Иван 

Димитров”–Русе и ККЗ „Илия Бояджиев”–Бургас през 1952–1987 г. [12]. 

 Корицата на „Синия каталог”, издаден 

1989 г. 

При такава значителна по обем издирвателска работа, обхващаща   

период от 36 г., допускането на грешки и неточности е неизбежно. 

Непосредствено след издаването на сборника през август 1989 г. по 



инициатива на главния конструктор инж. Тодор Ат. Ганчев беше съставена 

и отпечатана справка от две страници на печатните грешки, забелязани от 

главните конструктори и други колеги. Това не намалява обаче ценността 

на издадения „Син каталог”. Доказателство за това е фактът, че още 

непосредствено след издаването му през 1990 г. каталогът стана полезен 

справочник за проектанти и ръководители, вкл. и за колеги, активно 

одумвали историческия характер на юбилейната програма. Нещо повече, 

скоро след разпространението на каталога в отдел „НТИ” на ИК постъпиха 

писмени поръчки от предприятия на тогавашния подотрасъл 

„Корабостроене” за получаването на допълнителни екземпляри срещу 

заплащане. В архива си съм запазил поръчката на ККЗ „Ив. Димитров” - 

Русе за купуването на пет каталога. По онова време планирахме той да 

бъде актуализиран на всеки пет години, но събитията, настъпили след 10 

ноември 1989 г., осуетиха завинаги това намерение. 

Двата морски юбилея през 1987 г. бяха повод да се създадат още два 

интересни документа за историята на българското корабостроене: 

- Софийското „Студио Спектър” засне документалния филм „Един 

век проектиране на кораби” с режисьор Христо Ганев. Премиерната 

прожекция беше излъчена на 5 юни 1987 г. по Втора програма на 

Българската телевизия, филмът беше представен при голям успех и на 

тържественото събрание на 12 юни с.г.; 

- Красимира Ванкова, която завеждаше Техническата библиотека на 

ИК, подготви ръкопис на библиографски указател на публикациите на 

сътрудниците от ИК през периода 1962–1986 г. Поради липса на 

средства обаче той не беше издаден. Ръкописът в обем 996 заглавия (104 

машинописни страници) се съхранява в личния ми архив. 

 

  Осем години след описаните тук събития Институтът по 

корабостроене–Варна беше ликвидиран. Междувременно значителна част 

от построените по негови проекти кораби са изведени от експлоатация и 

нарязани. По ирония на историята обаче петте сборника с доклади от 

научната конференция на ИК през юни 1987 г.,  „Синият каталог” (изд. 

1989 г.), документалният филм от 1987 г. за историята на този институт и 

библиографският указател на публикациите на сътрудниците на ИК през 

1962–1986 г. продължават да разказват за труда дори и на немалкото  

люти противници на морскоисторическия характер на тогавашното 

юбилейно честване.   
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