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МОРСКА ДИРЯ В ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО 

ИНЖЕНЕРНО-АРХИТЕКТНО ДРУЖЕСТВО ПРЕЗ 1893 Г.  

По случай 125 г. от основаването на БИАД 

 

 Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД) е най-

влиятелната в страната научно-техническа организация от края на XIX до 

средата на XX в. и на нейната история са посветени ценни съвременни 

изследвания [1] до [5], [6]. Въпреки това обаче сведенията за нейното 

създаване са неясни и противоречиви, не е уточнена категорично дори 

датата на основаването на организацията и все още се разпространява 

недостоверното ѝ наименование Българско инженерно-архитектурно 

дружество. Тук представям критичен прочит на предисторията на БИАД, 

като ползвам  и новоиздирени източници от времето на събитията. Във 

връзка с това моля да имате предвид, че всички дати до 31 март 1916 г. са 

по Юлианския календар (стар стил).  

 1891 ГОДИНА 

  Преди половин век е публикувана версията, че „Още през 1891 

година е разпространена идеята за създаване на такава организация. 

Започва обмяна на мнения и се стига до свикване на учредително 

събрание” [7, с. 12]. Четири десетилетия по-късно арх. Здравец Хайтов 

уверява: „През 1890 г. по инициатива на арх. Георги Ненов се свиква 

Архитектурно-инженерната колегия, която обсъжда необходимостта от 

учредяване на българско техническо дружество” [8]. И в двата случая, 

както и при други подобни твърдения обаче липсва препратка към 

източник.  

 Не само към 1890 г., но и в цялата история на БИАД до 1949 г. не 

съществува сдружението Архитектурно-инженерна колегия. Липсва и 

доказателство (пряко или поне косвено), че тъкмо инж.-арх. Г. П. Ненов е 

бил инициаторът за първото събиране на инженери и архитекти, които да 

обсъдят евентуално създаване на техническа организация. Най-добрият 

познавач на историята на БИАД – доц. д-р Младен Цонев, в нито една своя 

публикация по тази тема не посочва кой е инициаторът [1], [2], [5], [9], а в 

биографията на инж.-арх. Г. П. Ненов отбелязва само „Член на 

инициативната група за създаването на дружеството (1892)” [2, с. 134]. 

Понастоящем не е известна и архивна документация за основаването на 

БИАД, което е съвсем логично, като се има предвид почти изцялото 

унищожаване на съюзния дом (заедно с движимото имущество и почти 
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цялата техническа библиотека) по време на най-тежката британско-

американска бомбардировка на София на 30 март 1944 г. [1, с. 107]. В 

стария периодичен печат открих обаче неизвестни досега сведения за 

предисторията на БИАД.  

 На 4 януари 1891 г. столичният вестник „Свобода” помества 

знаменателната статия „По индустрията” от инженер-техника П. Тишков. 

От нейния текст особен интерес представлява следният откъс:  

   „Секи един ще се съгласи, че за да се разисква по този важен въпрос 

– индустрията, се изисква специално техническо списание, там, дето се чуе 

мнението и на други вещи лица, дето се изисква за развитието на един 

какъв да е занаят машиналната част нагледно да се представи и всеки един 

от читателите, които макар не техническо образовани, да имат възможност 

да си съставят едно какво да е понятие. Но за жалост, напр. в София ако и 

да има цял куп хора, имеющи понятие по техниката, не само подобно 

списание не съществува, даже и дружество нямат, барем, ако да не 

разискват някои и други въпроси на техниката, поне лично да се 

запознаят. Наистина нужда се чуствува от подобно едно сдружвание на 

нашите млади сили и никой няма да откаже, че това сдружвание ще 

повлече инициативата за основание подобно техническо списание. 

Гласове, може би, ще да извикат: нямаме читающа публика, действително 

това е жален факт, важното е само материялната подръжка, един път 

основано дружеството, което да разполага с известен капитал, може да 

почне и на бас се хващаме, щом е много евтино или почти безплатно 

списанието ще се намери читающа публика […] Че голяма антипатия за 

сдружвание съществува между нас, никой не може отказа,  […] особено за 

развитието и напредванието на нашата индустрия се изисква 

сдружвание, материално и морално. Символът „съединението прави 

силата”, да го приложим не само в политическия живот, но и в 

индустрията; наший принцип: „политическа свобода без икономическа -  е 

чисто лъжа.” (подч. И.А.) [10]. Тази статия е всъщност почти цяла книга, 

чието отпечатване продължава до август с.г. Тя заслужава отделно 

представяне, но тук изтъквам само факта, че тя е най-ранното пряко 

свидетелство за това, кой и кога за пръв път публично предлага 

представителите на техническата колегия в страната да образуват 

свое дружество.  

 Инициаторът инженер-техник П. Тишков е неизвестен обаче 

досега в литературата за историята на БИАД и на ФНТС изобщо. Името му 
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не фигурира и в солидния двутомник за дейците на БИАД [2], [5], който е 

резултат от дългогодишен къртовски изследователски труд. Допускам, че 

причината за тази загадка е свързана, от една страна, с условията за 

приемането на редовни членове, обсъждани при подготовката на 

дружествения устав и приети от учредителното събрание, и, от друга, в 

действителния характер на техническото образование на Петър Тишков. 

Той завършва Кралското занаятчийско училище в Кемниц през 1890 г. [11, 

с. 127] и получава титлата „инженер-техник”, но по онова време учебното 

заведение няма статут на висше техническо училище и немската титла 

„Ingenieur-Techniker” не означава специалист с висше инженерно 

образование, респ. равностойна е, най-общо казано, на средно техническо 

образование [12]. Неговите съвременници инженери и архитекти отлично 

са знаели това и най-вероятно заради професионалната си предубеденост 

(да не казвам - високомерие) организаторите изобщо не са го поканили да 

участва в подготовката на бъдещото дружество. 

  Кралското занаятчийско 

училище в Кемниц (Германия). –  https://www.tu-chemnitz.de/tu/geschichte/ 

 Един месец след предложението на П. Тишков, пловдивският 

вестник „Балканска зора” на 6 февруари 1891 г. съобщава, че софийските 

инженери са „предприели да образуват едно инженерно дружество, около 

което да се групират всичките технически сили в България. Целта на това 

дружество не била още формулирана, но имало се пред вид, щото нашите 

инженери и техници, вън от всяка политика, да положат всичките си 

усилия за взаимното си усъвършенствувание, за популяризирванието на 

техническите науки между населението и контролирванието на делата на 

чужденците техници в България, които благодарение на обстоятелствата, 

са заели най-важните и безконтролните длъжности в страната ни. Ние 

поздравляваме тази инициатива. Подобно едно дружество с такъва 

общополезна программа може да принесе голяма полза на цялото ни 

отечество” [15].  

 Ако приемем, че това съобщение точно отразява най-същественото в 

срещата на софийските инженери, веднага правят впечатление две основни 

https://www.tu-chemnitz.de/tu/geschichte/
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различия спрямо схващането на П. Тишков за бъдещата техническа 

организация: 

Първо. Той (П. Т.) предлага сдружаването на „хора, имеющи понятие 

по техниката”, т.е. не въвежда ограничение в зависимост от равнището на 

техническото образование, докато във втория случай имат предвид 

образуването на „едно инженерно дружество”, т.е. сдружаване само на 

специалисти с инженерно образование и все още не предвиждат 

обединяване на усилията дори с архитектите; 

Второ. П. Тишков мечтае преди всичко за издаването на техническо 

списание, а софийските инженери предлагат като приоритетна задача  

битката с „делата на чужденците техници в България”. По онова време в 

областта на техниката взаимоотношенията между младите български 

специалисти и чуждестранните специалисти на българска служба наистина 

са голям проблем, който, макар и загатван тук-там в историческата 

литература, все още не е изследван подобаващо. Доколко обаче той е 

остър, свидетелстват дори след половин век двама от основателите на 

БИАД – инж. Георги Хр. Генев [16] и инж. Христо Станишев [17]. Особено 

критичен е инж. Г. Генев: „Нашите началници-чужденци ни дотягаха и ни 

отчуждаваха от себе си чрез грубите си обноски и главно чрез желанието 

си да ни злепоставят пред инспектори. Те не се държаха като наши учители 

и наставници, като с бъдещи техни заместници, а като господари – с 

техните роби. Те не само не ни поучаваха, но търсеха начини да ни 

обезсърчат, да ни заблудят и да ни заставят да се примирим с едно 

постоянно и неизменно към тях наше подчинение. Те не спираха да ни 

злепоставят даже и пред нашите подчинени” [16, с. 22].  

1892 ГОДИНА 

Силно впечатление прави фактът, че първата среща на столичните 

инженери, на която е обсъдена идеята за създаването на техническо 

сдружение, е проведена около края на януари или първите дни на февруари 

1891 г., а временната комисия за изработването на дружествения 

проектоустав е избрана на 2 май 1892 г. [18, с. 60], т.е. едва след 15 

месеца. За сравнение отбелязвам, че първото събрание за обединяване на 

усилията на български специалисти с цел икономическото развитие на 

страната, проведено на 19 март 1895 г., до избора на комисията за 

изработването на проектоустава за бъдещото Българско икономическо 

дружество на 6 април с.г. изминават само 18 дни [19, с. 25-32]. Каква ли е 

причината за въпросното 15-месечно протакане? Дали през този твърде 
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дълъг период никой от инженерно-архитектната колегия не се е почувствал 

достатъчно подготвен, за да състави първия проектоустав? Наистина ли се 

налагат толкова продължителни издирвания на устави на подобни 

чуждестранни организации? Или са водени вече някакви пазарлъци кой да  

оглави бъдещото дружество (инженер или архитект, респ. кой персонално) 

и как да се разпределят местата в настоятелството му между инженери и 

архитекти? Или пък забавянето е в съчетание от тези и други причини?  

На 4 юни 1892 г. вестник „Свобода”, позовавайки се на разградското 

издание „Белий Лом”,  съобщава на столичани, че „по инициативата на 

някои военни и граждански техници от Русе, Разград и други градове в 

Руссе се съставило едно дружество под название „Първо Българско 

Техническо Дружество” (подч., И.А.) с цел да открие в същия град разни  

мастерски по техниката  и индустрията. За сега се проектирало да се 

отворят: една токарна (стругарна, И.А.), една литейна (леярна, И.А.) и една 

дърводелна. Фондът на дружеството щял да бъде съставен от частни 

вносове на членовете му в акции.” [20]. Тази информация, но с едно важно 

допълнение, е поместена същият ден във вестник „Пловдив” и пет дни по-

късно в цариградския „Новини”. Според допълнението, „всеки [член на 

дружеството] бил длъжен до края на месец май да  внесе най-малко 12 

наполеона, а после щели да се издадат акции.” [21], [22]. Ако приемем, че 

създателите на дружеството са определили поне едномесечен срок за 

началните вноски, то е основано не по-късно от края на април 1892 г. А 

това означава, че  е възможно да има пряка връзка, от една страна, между 

появяването на Първо Българско Техническо Дружество в Русе и 

Флотилията и Морската част в Русе, и, от друга, активизирането на 

столичните инженери и архитекти с цел пристъпването най-после към 

подготовката на проектоустава на бъдещото им сдружение.   

За  пряката връзка между Първото Българско Техническо Дружество 

и флотски офицери като мичман Константин Божков – началник на 

Флотския арсенал в Русе, и капитан Методи Бойчев – началник на 

Морската унтерофицерска школа в Русе, съобщих още през 2010 г., като 

използвах неизвестни дотогава записи от личен дневник на К. Божков, 

съхраняван в негови родственици в София [23, с. 45-47]. Поради това тук 

припомням само два  факта от историята на това дружество:  
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 Група ученици от Машинната школа при 

Флотилията и Морската част в Русе заедно с механик мичман I р. 

Константин Божков (в средата на първия ред), 1887 г. Снимката е от 

фонда на Военноморския музей. 

- доколкото на К. Божков е възложено да събира вноските от 

членовете на дружеството, той положително е член на ръководството на 

дружеството. По този начин най-вероятно са искали да използват 

организационния му опит от краткотрайното съществуване на Българското 

техническо дружество в Русе през периода март–май 1885 г., което е преди 

всичко флотско дело; 

- дейността на Първото Българско Техническо Дружество в Русе е 

пряко свързана с историята на българското изобретателство. Според 

вестникарско съобщение от юли 1892 г. това дружество е изобретило 

„прибор за стрелба с ялови патрони от манлихеровската пушка образец 

1888 год.”, като той е създаден „още преди няколко месеца от 

техническото общество в гр. Русе, но това общество не е дало гласност 

още на своето изобретение, понеже не било признато явно” [24], т.е. 

приборът е създаден около началото на 1892 г. Напълно е възможно чрез 

технически специалисти от Русе и Разград сведения за този прибор и 

дейността на дружеството да са достигнали още в началото на 1892 г. и те 

да са подтикнали столични инженери и архитекти най-после да 

предприемат практически действия за създаването на свое дружество. 

Има и още един косвен факт за евентуална връзка между Първото 

БТД в Русе и създаването на БИАД. В споменатите вече две предложения 

от 1891 г. за основаването на инженерно дружество не е обелена нито дума 

за изобретателството като част от бъдещата дружествена дейност. Още в 

първия устав на БИАД обаче, сиреч – след публикуваните съобщения за 

Първото БТД през 1892 г.,  е предвиден отделният член 8: „Направените от 

дружеството запитвания, или съобщения, върху изобретения се държат, по 

желанието на съобщителя, в тайна. Приема се, въобще за принцип, че 

умственната собственност е гарантирана и неприкосновенна” [25].  
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Стане ли дума за предисторията на БИАД, в литературата на 

доверие, като първоизточници (?), се цитират два документа, публикувани 

през 1914 г. от един от основателите на дружеството – инженер-архитект 

Георги П. Ненов: 

- Протоколи на учредителното събрание на Българското Инженерно-

Архитектурно Дружество в ст. София [18, с. 60-61]; 

- Протокол на извънредното събрание на 11 април 1893 год. [18, с. 

61]. 

Текстът на  тези протоколи (особено на първия документ) ясно 

показва, че те не са препечатка на оригиналния текст, а в действителност 

са спомен на инж.-арх. Г. П. Ненов от 1914 г. Показателна е общата 

структура на спомена „Протоколи…”,  който при евентуално оригинални 

текстове би трябвало да се състои от три отделни протокола. Особено 

силно впечатление прави текстът „Първото заседание стана на 2 май 1892 

год.” Протоколчикът на това заседание не е посочен (както и на нито един 

от съставителите други протоколи), но който и да е той тогава (на 2 май 

1892 г.) е изключено да знае в началото на заседанието как то ще протече и 

дали ще се наложат следващи заседания, за да започне да ги номерира.  

 Инж.-арх. Георги П. Ненов (1862–1935 г.) – един от 

основателите на БИАД и негов почетен член. – http://zheleva-

martins.com/wp-content/uploads/2012/07/scan0019-200x300.jpg 

Двете най-съществени решения на подготвителното събрание на 2 

май 1892 г. е единодушието да се основе „българско техническо 

дружество” и избирането на „временна петочленна комисия да изработи 

проект за устава” в състав трима инженери и двама архитекти.  

На 20 ноември 1892 г. е проведено подготвително събрание, което 

разглежда проектоустава на бъдещото дружество. Най-съществените 

разисквания стават по две стратегически решения, предопределящи облика 

на дружеството в продължение на повече от половин век (до 1949 г.):   

https://zheleva-martins.com/wp-content/uploads/2012/07/scan0019-200x300.jpg
https://zheleva-martins.com/wp-content/uploads/2012/07/scan0019-200x300.jpg
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Първо. Отхвърлено е първоначално приетото название „Българско 

техническо дружество”, защото приемат, че „значението на думата 

„техническо” е обширно и че се простира извън целта на основающето се 

дружество”. 

Второ. Решено е „да не се приемат за членове на дружеството 

техници със средно образование” [18, с. 60]. 

Двете решения са всъщност пряко свързани и взети под влияние на 

професионалното високомерие. Положително са имали предвид да е добре 

още от дружественото название да става ясно, че там членуват само лица с 

висше техническо образование. От друга страна, обсъждането на 

споменатите два въпроса дава основание да се предполага, че създателите 

на БИАД сигурно са знаели за съществуването на Българското техническо 

дружество в Русе 1885 г., което не налага високи изисквания за 

образователния ценз. Във връзка с това прави впечатление и фактът, че 

четирима от основателите са завършили преди 1885 г., а по онова време 

русенският вестник „Славянин” е популярно издание в страната. При това 

трима от тях имат русенска следа в биографията си: инж. Петко Николов, 

който е председател на временната комисия по изработването на 

проектоустава и председател на три подготвителни събрания, вкл. 

учредителното, е бил окръжен инженер в Русе [2, с. 138], инж. Петко А. 

Попов  е роден в Русе [2, с. 161], а след дипломирането си в Карлсруе инж. 

Иван Маринов е директор на Русенската мъжка  гимназия (1881-1884 г.) [2, 

с. 138].   

  Инж. Петко Николов (1860–1929 г.) – един от 

основателите на БИАД и негов почетен член  

https://www.sofia.bg/web/tourism-in-sofia/mayors-of-sofia-municipality 

  

1893 ГОДИНА 

Макар че според сайта на ФНТС БИАД било основано на 2 февруари 

1893 г. [26], исторически факт е, че учредителното събрание е проведено 

на 3 януари с.г. Точната дата е съобщена още през 1914 г. [18]. Наистина, 

както вече обосновах по-горе, източникът е мемоарен, но междувременно 

https://www.sofia.bg/web/tourism-in-sofia/mayors-of-sofia-municipality
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открих потвърждение и в стария периодичен печат. Още на 5 януари 1893 

г., само два дни след събитието, вестник „Свобода” съобщава: „Преди 

няколко месеца живущите в столицата български инженери и архитекти 

бяха зели инициативата за основаванието на едно инженерно дружество. 

Сега се научаваме, че в едно учредително събрание (подч., И.А.), което е 

станало позавчера в неделя (3 януари, И.А. ), казаните инженери са приели 

устава на новото дружество”. След това редакцията съобщава три от 

четирите уставни направления на целта, а в заключение пожелава: „Ний 

сърадваме българските инженери за хубавата идея, която са имали, като са 

основали едно подобно дружество, което ще даде навярно потик за 

благоприятното разрешавание на много технически въпроси от обществен 

интерес, които за жалост са най-занемаряните от всички други у нас. С 

общественните постройки като железници и пристанища, които 

правителството е предначертало да извърши в идущите няколко години, за 

него се отваря едно широко поле на деятелност, гдето то може да укаже 

значителни услуги на страната” [27]. 

Що се отнася до съществено събитие в историята на БИАД през 

февруари 1893 г., то се случва на 6, а не на 2 същия месец. Тогава 

Министерството на вътрешните работи утвърждава оригинала на Устава на 

БИАД [18, с. 61]. Според сведение на инж.-арх. Г. П. Генов от 1914 г., 

оригиналът е представен за одобрение с подписите на 35 „основателни 

редовни членове на дружеството”, които той посочва и поименно [18, с. 

61], [28]. 21 години след събитието Г. П. Генов е разполагал с 

историческия документ и както броят, така и имената на подписалите се 

лица могат да се приемат за достоверни. В Устава на БИАД обаче не 

фигурира терминът „основателни редовни членове”, а чл. 4, буква „а”,  

определя само кой може да бъде „редовен член” [25]. От друга страна, в 

публикации от времето на БИАД се използва и терминът  „основатели”, 

броят им е променлив – 42 [30], 43 [31] и 44 [32], но в действителност 

броят на основателите по тези четири списъка (35, 42, 43 и 44 членове) 

е общо 48 души, защото терминът „основател” описва различни понятия 

„основател” в отделните списъци. 
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Двете главни петцилиндрови парни машини с 

тройно разширение на британския океански лайнер „Campania”, влязъл в 

експлоатация през април 1893 г. – Светлина, г. III, 1893, № 10, с. 222. До 

появяването на „Списание на БИАД” през юли 1894 г. сп. „Светлина” 

помества редица технически сведения, вкл. по морски въпроси.   

Формално и логично погледнато, основателите на БИАД са само 

участниците в учредителното събрание на 3 януари 1893 г. Според 

спомените на Г. П. Ненов, те са „27 души инженери и архитекти”, от които 

са известни само имената на председателя  на събранието П. Николов и 

мемоариста Г. П. Ненов. Оригиналният устав, утвърден на 6 февруари 1893 

г., е подписан обаче от 35 души. На 11 април 1893 г. е проведено 

извънредно събрание с цел избирането на първото настоятелство и в 

протокола липсва броят на присъстващите, но пък е отбелязано 

признанието, че към тази дата „нямаше още точен списък на членовете” 

(подч., И.А.) [18, с. 61]. От списъка на редовните членове, публикуван през 

1914 г. става ясно обаче, че за основатели на БИАД се приемат всички 

лица, станали редовни членове до края на декември 1893 г. [32]. Този 

списък съдържа 44 имена и липсват следните членове: инж. Константин 

Калчев (завършил 1891 г. в Гент, подписал оригинала на Устава на БИАД), 

инж. Иван Маринов (завършил ок. 1880 г. в Карлсруе, подписал оригинала 

на Устава на БИАД), инж. Сава Ничев (завършил 1877 г. в Цюрих, 

подписал оригинала на Устава на БИАД) и инж. Иван Джамбазов 

(завършил 1887 г. в Мюнхен) [18, с. 61], [33]. 

И все пак дали на 2 февруари 1893 г. наистина се е случило нещо в 

историята на БИАД? Тази дата се появява за пръв път в първия брой на 

„Списание на БИАД”, издаден през юли 1894 г. [36]. Повторена е отново и 

комай за последно в дружествения орган през 1914 г.: „Но, по разни 

причини, едвам на 2-й февруарий 1893 г. можа да се конституира (подч., 

И.А.) съществующето сега „Българско инженерно-архитектно дружество” 

в ст. София” [37, с. 42]. През 2007 г. в солидно издание както 
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председателят на УС на ФНТС акад. Васил Сгурев [29, с. 6], така и доц. д-р 

Младен Цонев [9, с. 10] отбелязват достоверната дата на учредителното 

събрание на БИАД – 3 януари 1893 г. Нямам представа кога в сайта на 

ФНТС е публикувано твърдението, че БИАД бил основан на 2 февруари 

с.г., но откривам тази дата в два материала, поместени едновременно в 

третия брой на изданието на ФНТС за 2015 г. [38], [39, с. 11].  

Авторът на редакционната статия в първия брой на „Списание на 

БИАД” от 1894 г. е неизвестен, но е логично да се приеме, че тя е написана 

от първия редактор на списанието инж. Петко Николов. Знае се, че той 

председателства трите подготвителни събрания на дружеството, вкл. 

учредителното събрание на 3 януари 1893 г., но днес е пълна загадка какво  

е било за него значението на глагола „конституирам”. Според съвременния 

академичен „Речник на българския език” то е „Учредявам, съставям, 

организирам нещо” [40, с. 730]. От друга страна обаче, по онова време е 

прието значението „Учреждавам, образувам, съставям: бюрото се 

конституира” [41, с. 926]. Най-близо както до тогавашното, така и до 

днешното тълкуване е съставянето на първото настоятелство на 

дружеството, но това събитие се е случило на 11 април 1893 г. [42]. 

Допускам, че на 2 февруари 1893 г. известните 35 членове на БИАД са 

подписали оригинала на Устава на БИАД, който е внесен в 

Министерството на вътрешните работи и утвърден от него на 6 февруари 

с.г. 

Не може да има обаче абсолютно никакво съмнение, че 

Българското-инженерно-архитектно дружество е основано на 3 (15) 

януари 1893 г., защото тук доказах достоверността на тази дата с 

източник, публикуван само два дни след събитието.   
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