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 От Рибарско и Морско училище до Музей на подводната 

археология 
 

 Нещата като че ли следват нечие предначертание. Ако бях 

религиозен, щях да го определя като Божие, но за съжаление не съм. Само 

преди дни приключи научната експедиция „Черно море”. Тя беше широко 

отразена в нашите медии и тук припомням най-важните моменти. 

 Финансирана е от фондацията на милиардера Ханс Роузинг и се 

обслужва от кораба „Хавила Събсий” – построен за нуждите на петролните 

компании и така особено подходящ за подводни изследвания. Разполага с 

най-съвременни технически средства и с международен екип от учени, 

между които и за радост българи. 

 Откритията са много и уникални. Ето оценки на някои от 

участниците (съобщава Мария Чернева, БНТ, 18.9.2017 г.): 

 Д-р Драгомир Гърбов – Център за подводна археология – Созопол: 

Мисля, че току що направихме едно от най-важните открития въобще в 

световната подводна археология. Това, което имаме е античен кораб, който 

е почти изцяло запазен, с цялата му конструкция, с много елементи, които 

са напълно непознати досега за науката. 

 Проф. Джон Адамс – р-л на експедиция „Черно море”, Университет 

Саутхамптън: Виждали сме много корабокрушения, но рядко виждаме 

подобно нещо, което е с цялата си структура на кораба. Но тук в Черно 

море средата е такава, че се е запазила много от структурата на кораба и 

товара му. 

 Д-р Крум Бъчваров – морска археология, Университета Кънектикът: 

Никъде, никога досега не сме виждали кораб в такова невероятно 

състояние. ... Има пълен товар амфори,..., намираме керамика, част от 

камбуза, т.е. кухнята на кораба. 

 А има и още: открити са поне 40 кораба, събрани са данни за 

теченията, състава на водите, геологията, корабоплаването и така нататък. 

Обработката на всички открития започва и както г-жа Чернева пише „най-

интересното предстои”. 

  * 

 Ето и друга интересна посока за мислене. Според много участници 

събраните дори досега материали може (или трябва) да се експонират в 

музей. И се лансира мнението, че подходяща сграда за такъв музей е 

намиращата се на о-в Свети Кирик в Созопол. 

 През 1924 г. на острова започва строителство на Рибарско училище 

за подготовка на професионални кадри и осъвременяване на риболова в 

Черно море. Същинската идея е малко по-друга, но това сега не е толкова 

важно. До 2005 г. там имаше военноморска база. Това е и причината 

доскоро той да бъде забранена  територия. Има изградени 38 масивни 

сгради с обща застроена площ над 10 хил. кв. м, три подземни склада и 
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хидротехнически съоръжения. През 2007 г. правителството прехвърля 

стопанисването на острова на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството с намерението той да се превърне в туристическа 

атракция, което обаче застрашава архитектурно-археологическата, както и 

биологичната му уникалност. 

   * 

 Служих там като матрос от ВМФ. Двете основни сгради са масивни, 

а голямата (с кулата) е даже и импозантна – с много интересна фасада, 

представително външно стълбище, голямо вътрешно и огромни (и високи) 

помещения. И по абсолютно лаическото ми мнение – е изключително 

удобна за музей. А останалите – за лаборатории, аудитории, жилища и 

всичко друго необходимо за комфортна работа. 

 Естествено е важно и определящо мнението на специалистите. 

Кметът на града г-н Ремзи заявил интереса на града към острова като 

място за паркиране (интервю на Рада Богданова пред Нова телевизия, 20 

юли 2017 г.). В същото интервю министърът на културата г-н Банов 

заявява, че ведомството има „много ясен план за развитието на сградата и 

на острова като цяло”. Там щяло да се направи Музей на подводната 

археология и учебен център, в който да се съберат археолози от цял свят. 

Урежда се финансирането. 

 

   * 

 И ето, че нещата се случват. Един от малкото ни обитаеми острови 

след много и продължителни спорове като че ли формира новия си статут. 

Уникалната и красива близо стогодишна сграда, строена някога с „морско 

предназначение”, ще го запази – вече като морски музей. А като по 

поръчка пристига и цял „кораб” с археологически находки. Разбира се това 

е преувеличено – находките са уникални, но все още малко като 

количество. Но: първо – ще има още много експедиции. Второ – в Созопол 

функционира богат археологически музей, който представя археологията, 

историята и културните традиции на над 2500-годишния град – от края на 

VІ хил. пр.н.е. до ХVІІ век. Дали двата музея ще се допълват или ще се 

интегрират, как ще се извършва по-нататъшната им изследователска, 

образователна и популяризационна дейност ще решават експерти. Трето – 

Созопол е родно място на проф. Божидар Димитров – историк, специалист 

по подводна археология, екс-политик и ентусиазиран организатор. И най-

важното - въпросите ще се обсъждат на правителствено равнище, от 

където ще се очаква и всякаква подкрепа – в т.ч. и финансова. 

 Може да се очаква, че по крайбрежието ни, наред с хотелите, 

ресторантите, баровете и павилионите за пържена рибка скоро ще се появи 

и един Важен Културен Обект. С национално значение и световно 

признание. 

   * 
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От пристана на острова някога излизаха с рев бързите ни и красиви 

по своему торпедни катери. Но бяха военни. Дойде ред от остров Св. 

Кирик да започнат да излизат знания, култура, образование и престиж. Към 

България и към света.  

 

Проф. Божимир ДАВИДОВ 

 

P.S. С колегите от МС ще обсъдим възможностите за създаване на 

морски археологически музей в Созопол. Това написа премиерът Бойко 

Борисов в официалния си профил в социалната мрежа „Фейсбук“. „Днес 

се запознах с работата на учените от научно-изследователския кораб 

„Havila Subsea“, който в момента проучва древната крайбрежна ивица 

на България. Експедицията събира данни за промените в нивото на Черно 

море от последната ледникова епоха до наши дни и изследва връзките в 

древността на корабоплаването“, пише още той. 

 

в. „Сега“, 30 септември 2017, бр. 5993 (227) 

 

 Морското училище в 

Созопол към 1935 г. Снимката е от архива на главния механик Венцеслав 

Масларов, випуск 33-ти на Морското училище. 

 

 Някогашното Морско училище днес... 
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 Парадните стълби към 

някогашното Морското училище. 

 

  
Созопол. Вляво е остров Св. Кирик, а на него в ляво, горе – някогашното 

Морско училище. Снимка Валентин ГЕОРГИЕВ, 2007 г. 

 

 
 

Научноизследователският кораб RV „Havila Subsea“. Източник: bnr.bg 
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 Торпедни катери 

проект 123К „Комсомолец” – шестдесетте години на миналия век. 

Години наред островът е техен пункт за базиране. Втората снимка е на 

автора Б. Давидов 


