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НОВИ СВЕДЕНИЯ ЗА „БЪЛГАРСКА 

КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА” АД (1912–1947 Г.) 

 Темата за историята на акционерното дружество „Българска 

корабостроителница” (по-нататък за краткост – АДБК) е въведена в 

морската историография през 1960 г. от Марко Вълканов, който в труд за  

корабостроенето и кораборемонта в България през 1878–1944 г. отделя за 

това дружество половин страница с данни, за които положително е ползвал 

изключително мемоарни свидетелства, без обаче да посочва 

информаторите. Това обяснява обстоятелството, че дружеството е 

представено в периода между двете световни войни, т.е. за автора то е 

основано след 1918 г. Единственият цитиран източник е от 1922 г. [1, с. 

41], твърдението в него е продиктувано от идеологически съображения и 

проверката ми по източници от времето на събитията показа, че то е 

всъщност рафинирана полуистина, но затова по-нататък в изложението [2].   

 Кратки, но по-точни данни, публикува Петко Близнаков през 1961  и 

1965 г. Той пръв въвежда годината на  основаването на АДБК – 1912 г., 

но използва фирменото наименование „Български работилници” [4, с. 49]. 

Според него „отначало били построени 2 бараки и инсталирани няколко 

машини, на които се изработвали лодки и някои части за оборудване на 

шлепове и други плавателни съдове”. Авторът уверява, че вследствие на 

неспокойната международна обстановка „през 1915 г. предприятието било 

закрито преди да се развие” [5, с. 96]. За разлика от М. Вълканов, П. 

Близнаков е проучвал, макар и бегло, местния печат и въвежда в 

обръщение два източника от 1914 г. [6], [7].  

 Първата и единствена научна публикация до началото на XXI в., 

посветена специално на АДБК, е дело на Владимир Павлов [8]. Той 

представя историята на дружеството през периода 1912–1914 г., като 

използва близо 20 източника (архивни и съобщения от периода 1911–1914  

г.). Съществен принос към темата има и Кольо Вълков, който насочва 

историците към факта, че в Държавен архив - Варна са съхранени 

документи на АДБК. Той няма задачата да изследва историята на това 

дружество, а само да представи накратко съдържанието на основните 

документи  на фондообразувателя. При това обаче неправилно твърди, че 

АДБК „построява един док във Варна” и допуска неточност, че то 

„прекратява дейността си към средата на 1914 г. вероятно поради 

избухването на Първата световна война” [9, с. 237], докато причината за 
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фактическото прекратяване е друга, а де юре дружеството съществува до 

1947 г. 

 Доц. д-р Владимир Павлов, 2009 г. –  

http://morskivestnik.com/compass/news/2012/052012/images/Pavlov802605201212.jpg 

  След Вл. Павлов и К. Вълков, до началото на XXI в. Илия Тодоров 

[10, с. 108], Тремол Иванов [11, с. 42] и Тодор Парушев [12, с. 113] само 

отбелязват накратко в книгите си сведения за дружеството, ползвайки 

статията на Вл. Павлов, като първият автор (И.Т.) дори не я цитира в 

литературата, приложена към книгата му [13]. 

 В началото на 2020 г. в интернет се появи интересна статия за АДБК 

от Калоян Панчелиев, в която авторът основателно и критично разглежда 

противоречия и необосновани твърдения и формулира неизяснени въпроси 

за историята на дружеството [14]. Поради това си позволявам да предложа 

някои допълнения по тази тема, като предварително правя следните 

уговорки: 

 - настоящата статия не е история на АД „Българска 

корабостроителница”. В нея известни досега сведения се споменават само 

дотолкова, доколкото са пряко свързани с предлаганите от мен 

допълнения; 

 - както в началото на ХХ в., така и в наши дни (все още) за 

държавата Нидерландия в литературата и в говорната практика широко се 

използва домашното наименование Холандия и неговите производни. Тук 

в цитираните текстове (между кавички) и библиографските описания 

запазвам старите наименования, но в авторския текст използвам 

официалното наименование Нидерландия и неговите производни; 

 - всички дати до 31 март 1916 г. са по Юлианския календар (стар 

стил). 
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Към предисторията на основаването на АД „Българска 

корабостроителница” 

 Две съществени обстоятелства повлияват за основаването на АД 

„Българска корабостроителница”: 

 - дългогодишните усилия към създаването на кораборемонтно 

предприятие в страната (най-вече във Варна) и 

 - стремежът на нидерландски предприемачи значително да разширят 

българо-нидерландските търговски връзки. 

 Още в проекта от 1894 г., по който е построено пристанището във 

Варна (1895–1906 г.), е предвидено „в ъгъла между прибрежния и 

приморския кей място за сух док с една голяма работилница (подч. мое, 

И.А.) непосредствено под високия бряг на града” [15, с. 145], [16]. На 3 

декември 1905 г. в заседание на Народното събрание управляващият 

Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията 

Димитър Петков съобщава, че се проучва въпросът „дали не ще може да се 

направи един малък док за поправянето на кораби […] искаме да го дадем 

в ръцете на военните, те да направят док и те да го поддържат […] Имахме 

предложение от чужденци – англичани […] не се съгласихме да отдадем 

направата, преди да изучим въпроса добре” [18]. 

 Преди половин век Вл. Павлов обръща внимание на връзката на 

предисторията на АДБК с назначението през юли 1911 г. за нидерландски 

консул във Варна на „капитан Хигин Пайкурич, който същевременно бил 

агент на холандски параходни дружества” [19], а през август с.г. 

нидерландски вицеконсул в Бургас става влиятелният местен жител 

Никола Александров [8, с. 30]. Особено интересна и противоречива е 

личността на хърватина Х. Пайкурич (Higin Pajkuríc, 1866–1949 г.) [20]. 

През август 1903 г. Управителният съвет на Българското търговско-

параходно дружество (БТПД) приема решение да сключи договор с него за 

назначаването му за директор на БТПД за три години, смятано от 15 

октомври 1903 г. [21, с. 174-175]. През май 1906 г. по повод на откриването 

на новопостроеното пристанище във Варна е награден с орден „За 

гражданска заслуга”- IV ст. [22, с. 312]. През 1908 г. напуска директорската 

служба в БТПД и по онова време отзивите за нея са твърде различни – 

видният варненски стопански и обществен деец Яков Найденов хвали 

директорството на Х. Пайкурич по време на заседание на ВТИК през 

декември 1909 г. [23, с. 187]. По същото време обаче БТПД вече е в криза и 

въз основа на задълбочен анализ на дейността на дружеството, публикуван 
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в специализирано икономическо списание, се потвърждава, че той (Х. П.) 

„напусна дружеството през 1908 година доста дезорганизирано и при 

едно силно нарастване на разходите” [24, с. 61]. Към септември 1909 г. 

той е „агент на Холандското кралско дружество в Ротердам” [25, с. 18], но 

още към декември 1907 г. е споменаван във Варненската търговско-

индустриална камара (ВТИК) като „председателя на нашата агентска 

корпорация” [26, с. 74]. Не успях да установя точно кога Х. Пайкурич 

става представител на нидерландска корабоплавателна компания във 

Варна, но отговорът на този въпрос би  изяснил една от възможностите за 

предпочитане на нидерландски доставчици на оборудване за разширението 

на пристанището във Варна [27].  

 В края на 1909 г., когато БТПД е в тежка криза, нидерландският 

предприемач Вамберзи предлага да участва с капитал в него [8]. Няколко 

месеца по-късно в. „Търговски фар” отново разглежда идеята за 

необходимостта от кораборемонтен док във Варна както за търговския, 

така и за военния флот, които „плащат по чуждите докове за почистки и 

поправки ежегодно с десетки и стотици хиляди левове”  [36]. По същото 

време началникът на военния флот е категорично убеден, че наскоро 

построеният хелинг във Флотския арсенал - Варна, е вече морално остарял 

и става пречка за купуването на бойни кораби по-големи от 97,5-тонните 

миноносци [37, с. 94-95]. Поради това той се стреми бъдещото 

кораборемонтно съоръжение във Варненското пристанище да задоволява и 

перспективните потребности на военния флот. За важността на тази 

придобивка свидетелства и фактът, че при посещението си в Амстердам 

през май 1910 г. цар Фердинанд I посещава не само тамошното българско 

консулство, музея, зоологическата градина и международната изложба, но 

и „пристанището, лимана, доковете за поправка на параходи, новия 

басейн, антрепозитите, търговската скеля” (подч. мое, И.А.) [38]. 

  Пристанище Варна през първото десетилетие 

на ХХ в. –  

http://morskivestnik.com/compass/news/2014/092014/images/5_PortVarna__22092014.jpg 
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В началото на декември 1911 г. в България е изпратен 

нидерландският вицеконсул Engelbrecht със задачата да провери 

състоянието на местните консулства на Нидерландия. В резултат той 

изготвя „обширен доклад, в който разглежда стопанството и търговията на 

България, българо-холандските търговски връзки и възможностите, които 

се откриват пред холандските фирми, перспективите за задълбочаване на 

тези връзки” [39, с. 37]. По същото време се провежда ХХ редовна сесия на 

ВТИК, по време на която е разгледан и рефератът „Чуждите капитали и 

тяхното значение за икономическото развитие на страната”, а въз основа 

на него е прието решението ВТИК да подкрепи навлизането на чужди 

капитали „най-вече в областта на производството” [40, с. 262]. 

На 15 август 1913 г. се навършват 20 години от основаването на 

БТПД и по този повод в средата на 1912 г. в Министерството на финансите 

постъпва докладна записка за проучване на проекто-договора на 

нидерландска фирма от Ротердам за основаване в България на морско 

дружество, което да поеме актива и пасива на БТПД [41, с. 30]. Във връзка 

със споменатата годишнина министърът на финансите назначава 

петчленна комисия (включително началника на флотската секция при 

Министерството на войната лейтенант Лазар Драганов и председателя на 

Управителния съвет на БТПД Петър Г. Петрович), на която поставя две 

основни задачи: а) да проучи бъдещите условия, при които държавата би 

могла да субсидира БТПД след 15 август 1913 г.; б) да разгледа проекта за 

реорганизация на БТПД, представен от фирмата Wambersie & Zoon 

(Ротердам), и да се произнесе за неговата приемливост, респ. какви 

промени би трябвало да се направят в този проект [42]. Десет дни по-късно 

външният министър  на Кралство Нидерландия изпраща писмо до 

нидерландския посланик в Цариград, с което „изразява желанието на 

директора на Холандското корабоплавателно дружество да бъдат 

разширени консулските връзки с България и разглежда значението, 

което може да придобие за Холандия търговията с България” (подч. 

мое, И.А.) [39, с. 36-37]. В края на същия месец обаче в. „Търговски фар” 

съобщава, че назначената от българския финансов министър комисия 

относно бъдещето на БТПД отхвърля предложението на Wambersie & Zoon 

„не само поради крайно неприемливите условия, които предлага 

въпросната фирма, но главно поради усвоената мисъл, какво Българското 

Параходно Дружество трябва да си остане чисто национално 

дружество, без всякаква пряка или косвена вънкашна намеса” [43]. 
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Този категоричен отказ слага край на усилията на нидерландските 

предприемачи да проникнат и овладеят БТПД и те се насочват към  

основаването на АД „Българска корабостроителница” във 

Варна. 

Инициаторите за основаването на това дружество са: 

  Акция на АД за индустрия и търговия, Ротердам, основано на  7 

(20) март 1911 г. в Ротердам -  

http://members.home.nl/roo.effecten/effrotterdam/handelmij1912.jpg 

 1. Акционерното дружество за индустрия и търговия в Ротердам (N. 

V. Industrieele Handel-Maatschappij); 

2. Вамберзи & Син в Ротердам (Wambersie & Zoon); 

3. Меес & Мунс в Ротердам (Mees & Moens); 

4. Венанциус Антон Хилен (V. A. Hillen) – главен директор на 

Акционерното дружество за индустрия и търговия в Ротердам; 

5. Йоан Корнелис ван Норден (Joan Cornelis van Noorden) – 

администратор на Акционерното дружество за индустрия и търговия в 

Ротердам; 

6. Хeрман Кристиан Рутерс ван Ленеп (Herman Christiaan Rоeters van 

Lennep) – директор на Акционерното дружество за индустрия и търговия в 

Ротердам; 

7. J. Volten – инженер от Хага, към юни 1912 г. живее във Варна [44]. 

 Съгласно протокола на тяхното заседание от 22 юни 1912 г. във 

Варна те приемат две решения: 

 - да основат „едно българско акционерно дружество във Варна, което 

ще има за цел да върши всякакви морски направи, поправки на кораби и 

изобщо всякакви постройки, както и да предприема експлоатация на 

докове и други пристанищни работи”; 

 - приемат окончателния текст на устава, който да бъде предложен за 

одобрение от общото учредително събрание [45]. 

https://members.home.nl/roo.effecten/effrotterdam/handelmij1912.jpg
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 Общото учредително събрание на акционерите-подписчици е 

проведено на 28 юни 1912 г. във Варна. В него участват само двама 

акционери, които представляват следния капитал: 

В. А. Хилен – N. V. Industrieele Handel-Maatschappij  3500 акции 

Mees & Moens                                     500 акции 

Wambersie & Zoon                          500 акции  

V. A. Hillen                                     230 акции 

J. C. van Noorden                                         200 акции 

H. C. Roeters van Lennep                           50 акции 

J. Volten                 20 акции 

 Общото учредително събрание избира Управителен съвет в състав –  

Шарл Мунс (Charles Moens) [46], Шарл Хуго Мунс (Charles Hugo Moens), 

Й. К. ван Норден и В. А. Хилен, както и Проверителен съвет – Петър Г. 

Петрович (председател на ВТИК), д-р Йосиф Фаденхехт (адвокат в София) 

и Желю С. Шивачев (адвокат в София), и негови допълнителни членове (на 

П.с.) – Никола Александров (вицеконсул на Нидерландия в Бургас, 

търговец) и Венедикт Попов (адвокат във Варна).      

 Никола Александров (1860–1935 г.), член на Проверителния съвет на 

АД „Българска корабостроителница” (дигитална възстановка ДА „Тракия”–Геопан). 

–  https://morskivestnik.com/mor_kolekcii/kmetowe/images/1kmetbs17062011.gif 

Освен тези два избора Общото учредително събрание определя 

„стойността на вноса на това дружество, състоящо се от завод, инсталации 

и машинарии на построения от това дружество във Варна док (подч. м., 

И.А.), според прилежащия опис, на триста и петдесет хиляди (350 000) 

лева златни, срещу което това дружество да получи напълно изплатени три 

хиляди и петстотин акции” [47]. 

 Два дни по-късно Управителният съвет на АДБК подава във 

Варненския Окръжен съд заявление за регистрирането на дружеството и 

обнародването на устава му, като декларира следното: 

 - основният дружествен капитал е 500 000 лв.; 

 - „… 3500 акции са напълно изплатени с направения внос, състоящ 

се от построената във Варна корабостроителна работилница (подч. м., 

https://morskivestnik.com/mor_kolekcii/kmetowe/images/1kmetbs17062011.gif
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И.А.) […] с инсталации и машините, които са поставени в нея, оценени от 

общото учредително събрание на стойност 350 000 лева златни” (за уж 

построения във Варна док – нито дума, И.А.); 

 - „Дружеството ще се занимава с построяване и поправяне на кораби 

и всякакви морски съдове и с постройки изобщо […] То може също така да 

предприема експлоатация на докове и на други пристанищни работи”; 

 - основава се за неограничен срок [49]. 

 Според опис от 28 юни 1912 г. на внесен от Нидерландия основен 

капитал (общо 31 позиции) на обща стойност 350 000 лв. по-съществените 

позиции са: 100 000 лв. – Здания за фабриката, жилища на работниците и 

бюро за канцелария; 20 000 лв. – Материал на склад (желязо, стомана и 

др.); 10 000 лв. – Транспортни разноски вече платени за работниците, 

докарани от Нидерландия [50].  

 На 5 юли 1912 г. Варненският Окръжен съд издава определение № 

32555, с което не утвърждава представения устав на АДБК, т.к. не са 

спазени чл. 153 и чл. 162 от Търговския закон и „не се представляват 

доказателства, че този инвентар действително е инсталиран, както се каза в 

заявлението до съда, и че той представлява такава годност, нужна за 

изпълнение целта на дружеството” [51]. След обжалване от страна на 

АДБК, на 18 август с.г. Русенският Апелативен съд отменя с неясни 

мотиви решението на Варненския Окръжен съд и постановява да се 

утвърди дружественият устав [52]. Вследствие на това Варненският 

Окръжен съд се вижда принуден да впише в своя Дружествен търговски 

регистър АД „Българска корабостроителница” [53], [54]. 

 Борбата за 200 декара общинска собственост 

 През 1960 г. М. Вълканов уверява, че в периода между края на 

Първата световна война и октомври 1922 г. „Холандската 

корабостроителница” „по незаконен начин се сдобила с 200 дка място” и 

подкрепя това с препратка към източник от 1922 г. [1, с. 41]. Пет години 

по-късно П. Близнаков потвърждава, че дружеството „получило 200 декара 

общинска земя на източния бряг на Варненското езеро, където по-късно се 

изгради „Кораловаг” [5, с. 46]. Малко по-подробно представя случая с 

въпросните 200 дка Вл. Павлов [8, с. 31], който правилно отбелязва, че е 

насрочена проверка преди издаването на нотариален акт за мястото, но 

не разглежда по-нататъшната история на случая, а след него комай никой 

не се запитва за резултатите от тази проверка. Например през 1980 г. Ил. 

Тодоров доукрасява историята, като добавя, че дружеството „се 
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възползвало от „Закона за насърчаване на местната индустрия” и 

получило от Варненската община безплатно място […] 200 декара” (подч. 

мое, И.А.) [10, с.108]. Т. Иванов също уверява, че „На дружеството е 

отстъпено място от 200 декара” [11, с. 42]. По-нататък представям случая с 

уж получените (при това „безплатно”?) от АДБК 200 дка общинска земя 

предимно по слабо известната публикация „Скандалната история около 

една мнима корабостроителница в Варна” на варненския общински 

съветник Димитър Кондов от 1912 г. [7], която допълвам с новоиздирени 

източници от времето на събитията. 

   Още на 28 юли 1912 г., т.е. месец и една седмица преди решението 

на Русенския Апелативен съд и официалната регистрация на дружеството, 

неговите инициатори, наричани тогава „Синдикат за основаване на 

Българска корабостроителница във Варна”, предявяват искане да се 

„назначи комисия, която да констатира, че заведението на синдиката е вече 

напреднало и че синдиката може да се възползува от облагите и правата, 

предвидени в „Закона за насърчение местната индустрия” и да му се издаде 

свидетелство в смисъл, че е изпълнил условията на чл. 15 от същия закон”. 

С протокол от 15 август с.г. общинска комисия установява: „1. „Всички 

машини и апарати са вехти и употребявани. Самата локомобила е много 

вехта.” […] 3. „Че тука няма никакво индустриално предприятие на 

затворено, съгласно чл. 1 от Закона за насърчение на местната индустрия, 

което предприятие да се занимава с корабостроителство”. 4. „Че не е 

работено в продължение на 6 месеца, както изисква чл. 13 от същия закон, 

а само 5 седмици.” 5. „Че тук нямаме работа с усъвършенствувани машини 

и уреди, предназначени специално за корабостроение, а обикновени 

машини, които могат да служат и за работа по корабостроение.” В 

заключение комисията констатира, „че                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

за настоящето предприятие не съществуват условията за специални 

облаги (подч. мое, И.А.) по Закона за насърчение на местната индустрия”.  

 Въпреки това обосновано и категорично решение на варненската 

общинска комисия Министерството на търговията, промишлеността и 

труда (МТПТ) с писмо от 9 октомври 1912 г. нарежда на Община Варна да 

поправи протокола така, че АДБК да може да ползва облагите по 

Закона за насърчение на местната индустрия. Нещо повече, осем дни по-

късно МТПТ писмено обръща внимание на Община Варна, че „била 

длъжна да отстъпи исканото място на дружеството” [7].  
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 Отначало варненските общинари се поддават на министерския 

натиск и услужливо изпълняват исканията на централната власт. През 

следващите няколко месеца АДБК активизира претенциите си към Община 

Варна, а същевременно акционерите на дружеството предприемат още два 

интересни хода: 

 Първо. През януари 1913 г. фирмата Wambersie & Co пише до 

посланика на Нидерландия в Цариград „да назначи нейния (на фирмата, 

И.А.) представител в България De Loevenich за холандски консул във 

Варна” [39, с. 37], разчитайки вероятно на по-ефективен дипломатически 

натиск върху българското правителство и Община Варна; 

 Второ. През април 1913 г.  Управителният съвет на АДБК свиква  в 

Ротердам извънредно общо събрание на акционерите с предложение да  

увеличат основния капитал на дружеството на 2 500 000 лв. [57], 

демонстрирайки готовност за повече инвестиции в българската индустрия, 

респ. корабостроенето и кораборемонта. На 2 (15) май с.г. то наистина е 

проведено, но според протокола му увеличението е значително по-скромно 

– от 500 000 на 1 000 000 златни лева, разпределени в 10 000 акции по 100 

зл. лв. [58].   

 През следващите два-три месеца АДБК продължава с исканията си за 

общинската земя и най-после на 12 ноември 1913 г. Общинският съвет на 

Варна с мнозинство приема решение да  отстъпи на АДБК 200 дка 

общинска земя, а на 24 ноември с.г. е издаден и необходимият за целта 

царски указ [7]. Това е обаче половината истина за тази уж дарена 

българска земя на нидерландското дружество. А другата (фактическата!) 

половина е нейното пълно отрицание.  

  Съобщение за учредяването на АД 

„Българска корабостроителница”, поместено във вестник „Антверпенски Лойд” от 

20 ян. 1914 г., с. 6. –  https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/media/lloyd-

anversois-journal-maritime-emanant-des-courtiers-de-

navires/f1CaQcbYKVKO9LZSnAjFuXtD   

На  1 май 1914 г. Министерството на войната внася в I извънредна 

сесия на XVII Обикновено народно събрание законопроект за ремонт на 

крайцера „Надежда”. Той предвижда този ремонт да се извърши от АДБК 

https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/media/lloyd-anversois-journal-maritime-emanant-des-courtiers-de-navires/f1CaQcbYKVKO9LZSnAjFuXtD
https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/media/lloyd-anversois-journal-maritime-emanant-des-courtiers-de-navires/f1CaQcbYKVKO9LZSnAjFuXtD
https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/media/lloyd-anversois-journal-maritime-emanant-des-courtiers-de-navires/f1CaQcbYKVKO9LZSnAjFuXtD
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за 300 975 лв., като работата се изпълни главно от опитни нидерландски, 

но и от български работници. Руското търговско параходно дружество 

(РОПиТ) предложило да направи ремонта за 260 000 лв., но 

Министерският съвет предпочел нидерландците, за да подпомогнели 

„развитието на корабостроенето у нас и за да се създаде работа на 

български работници” [8, с. 31]. Показателен за изискванията към АДБК 

при изпълнението на тази сделка е член 2 на законопроекта:  

„Българското Акционерно Дружество „Българска Корабостроителница" във 

Варна да се задължи:   

а) Да построи във Варна (Девненско езеро), със собствени средства, за нуждите 

на заводите му един плавающ док върху понтони, – 60 метра дълъг, с възможност да се 

увеличи тази дължина до 100 метра, за да бъде в състояние да докува параходи с тонаж 

10 % по-голям от тонажа на „Надежда", в 5 месечен срок от деня на сключването на 

контракта за поправките на крейсера „Надежда”, за да може дружеството да си послужи 

с него при тези поправки;  

б) Да построи върху собствения си терен във Варна, покрай Девненското езеро, 

един железен хангар за машини - 20х10 метра големина - в 6 месечен срок от деня на 

подписването на контракта за поправките на крейсера „Недежда”;  

в) Да инсталира в хангара, върху бетонирани основи, освен находящите се вече в 

заводите му във Варна, още 15 разни машини за нуждите на Корабостроителницата му 

във Варна и една машина за правене на тухли, които ще употребява при съзиждането на 

жилища за работниците, канцелариите и пр.;  

г) Да увеличи плавающия док до 100 метра дължина и, следователно, 

способността му да докува параходи от по-голем тонаж, веднага щом Българското 

Параходно Дружество сключи с него условия за докуването на параходите му върху 

неговия док;  

д) Да представи, като гаранция за успешното и своевременно извършване на 

поправките и ремонта на крейсера „Надежда" и изпълнението на задълженията по чл. 2 

букви а, б, в, г от настоящия закон, един паричен залог, не 5 %, както го предвижда 

Закона за обществените предприятия, а колкото Министерството на войната намери за 

нуждно да поиска” [59]. 

Народните представили не одобряват обаче законопроекта [8, с. 31]. 

Въпреки това на 24 май с.г. Министерският съвет приема решение 

„акционерното дружество „Българска корабостроителница” да извърши 

ремонт на кораба („Надежда”, И.А.) в размер 300 975 лв. в седеммесечен 

срок, и то с опитни холандски работници” [8, с. 31]. Вследствие на това 

шест дни по-късно на Общинския съвет във Варна му се налага да се 

занимае с въпроса за издаване на нотариален крепостен акт на 

дружеството. Претенцията е предявена с писмено заявление от варненския 

адвокат Зафир Ф. Зафиров, представляващ АДБК, който представя 250 

безименни акции на дружеството, представляващи стойността на 
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отстъпените 200 дка общинска земя. Но този път  варненските общинари 

решават преди да се издаде актът да извършат основна проверка на случая, 

като изискат необходимата документация от Министерския съвет, МТПТ, 

Министерството на войната, военния флот и Портовото управление във 

Варна [60].   

На 19 юни 1914 г. началникът на флота изпраща до Община Варна 

протокола на комисията, назначена от Министерството на войната да 

провери предложенията и привилегиите на АДБК. Констатациите в него 

са отрицателни и дружеството основателно е подозирано в опити за 

спекулации. Особено неприятно впечатление прави и фактът, че АДБК, 

въпреки претенциите си за материална и финансова подкрепа от българска 

страна, няма ясна представа за бъдещите си намерения – „веднъж 

заявява, че ще строи хелинг, а друг път плавающ док” [7]. 

На 1 ноември 1914 г. законопроектът за възлагането на ремонта на 

крайцера „Надежда” отново е внесен в Народното събрание и отново не е 

приет [8, с. 31]. Шест дни по-късно Общинският съвет във Варна 

разглежда за пореден път искането на АДБК да получи 200 дка общинска 

земя. Местните общинари констатират, че до 7 ноември 1914 г. 

дружеството „не е проявило никаква дейност и способност за 

оправдание целите, за които му е отстъпено мястото, а това показва, че 

предприятието е несериозно, – намира[т], че на такова несериозно 

предприятие не може да се отстъпва никакво общинско място по 

Закона за насърчение местната индустрия, толкоз повече, че отстъпеното 

място става необходимо за общински, па и за държавни нужди […]” (подч. 

мое, И.А.). В крайна сметка Общинският съвет единодушно приема 

следните решения: 

„Отменява решенията си от 4 и 12 ноември 1913 под № № 548 и 583. 

Ходатайства пред министерския съвет да разпореди за отменяването на 

издадения указ под № 348 от 24 ноември 1913, с който са одобрени тия решения.  

Акциите на дружеството, които са представени в общината, да се покани 

дружеството в определен срок да си ги получи, а след срока, ако не ги получи, да се 

депозират в Бълг. Нар. Банка на дружествено име […]” [61]. 

На практика това решение, а не избухналата междувременно Първа 

световна война предопределя края на фактическата дейност на АДБК. 

Във връзка с това за настъпващите съществени организационни промени в 

дружеството след 7 ноември 1914 г. е показателен фактът, че на 26 

декември с.г. Никола Радев от София връчва заявление до председателя на 

Окръжния съд във Варна, че „подава оставка като член на Управ. съвет на 
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Безим. акц. др-во „Бълг. корабостроителница” [62], [63]. Друг е въпросът 

кога дейността на дружеството е прекратена де юре. 

Данни за дейността на АД „Българска корабостроителница” през 

периода юни 1912 – ноември 1914 г. 

Тъй като за материалната база на АДБК в историческата литература 

са публикувани противоречиви сведения, предлагам данни от протокола от 

юни 1914 г.  на комисията, назначена от Министерството на войната да 

проверява дейността на дружеството: „Комисията […] като разследва 

постройките и инвентаря, намери: в заграденото с бодлив тел 

пространство, до езерото, има построени три малки дървени бараки за 

складове и канцеларии и един дървен навес, под който са поставени 

двигателя и машините, изброени в представения от дружеството инвентар 

[…] При това трябва да се забележи, че оценката на целия тоя инвентар е 

доста висока и е направена, без да се вземе в съображение 

обстоятелството, че той е полуизносен” (подч. мое, И.А.) [7].  

Що се отнася до броя на работниците на АДБК, сведения за тях, 

както и за евентуално построени или ремонтирани плавателни съдове, 

липсват в архива на дружеството (ф. 112 К), съхраняван в ДА-Варна. За 

отбелязване е и фактът, че по информация от Окръжния съд - Варна от 13 

април 1929 г. „дружеството не е представило никакви баланси и протоколи 

на общото събрание за дейността си от основаването си досега (април 1929 

г., И.А.)” [64]. 

Единственото що-годе конкретно сведение за броя на работниците на 

АДБК от онова време, което открих, е от септември 1912 г.: „Холандската 

корабостроителна компания за постройката на шлепове във Варна при 

старата гара, търси работници с цел да замести сегашните си работници, на 

брой 40-50 души, защото последните на 4 т. м. (4 септ. 1912 г., И.А.) 

предявили искание да им се увеличат заплатите, които са твърде ниски. 

Понеже това е една игра от страни на компанията, тъй като работата по 

шлеповете ще продължи най-много един два месеца, след което работа не 

ще има, то нито един корабостроителски работник да не отива във Варна” 

[65].   

Ликвидирането на АД „Българска корабостроителница” 

Едва на 30 януари 1947 г. Областният съд във Варна издава 

определение, с което „Прекратява Акционерно дружество „Българска 

корабостроителница” и назначава за ликвидатор варненския адвокат 

Георги Ив. Казаков [66], [67].  
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Георги Бакалов Варна 1960–1980. Варна, Г. Бакалов, 1980. 132 с. (към 1960 г. – Държ. 

Издателство - Варна). Този хабилитационен труд е докладван на 12 апр. 1960 г. по 

време на научна конференция на ВИНС - Варна, като след изложението на автора са 

„прочетени критичните оценки на рецензентите: доцент Н. Кърклисийски, директора на 

Военноморския музей Иван Казаков и инж. Владимир Рождественски” [3]. За 

равнището на проучването, респ. неговата достоверност, свидетелства фактът, че 

научният апарат на труда съдържа само 41 поз., от които първите шест са такива 

познавачи на историята на българското корабостроене и кораборемонт като К. Маркс, 

Фр. Енгелс, В. И. Ленин, „Материали по история на Българската комунистическа 

партия” и Т. Живков … 

3. Вторият ден от научната конференция във ВИНС. – Народно дело (Варна), 

№ 88, 13 апр. 1960, с. 1.  

4. Близнаков, Петко. Икономическото развитие на гр. Варна в началото на ХХ 

в. (1900–1912 г.). – Известия на ВИНС „Д. Благоев”–Варна, 1961, кн. 2, 41-52. 

5. Близнаков, Петко. Икономическото развитие на гр. Варна в периода на 

войните 1912–1918 г. – Известия на ВИНС „Д. Благоев”–Варна, 1965, кн. 3, 93-106. 

6. Корабостроителницата в Варна. – Търговски фар (Варна), № 521, 28  февр. 

1914, с. 2.   

7. Кондов, Д. Скандалната история около една мнима корабостроителница в 

Варна. – Работнически вестник, г. XVIII, № 162, 2 ноем. 1914, с. 2.   

8. Павлов, Владимир. Холандската корабостроителница във Варна (1912 - 

1914). – Корабостроене и корабоплаване, 1968, № 8, 30-31.  

9. Вълков, К. Документи за корабостроенето и кораборемонта във Варна (1895–

1944 г.). – Известия на държ. архиви, 1971, кн. 22, 235-247.   

10. Тодоров, Илия. Българските кораби. С., Техника, 1981. 216 с.  

11. Иванов, Тремол. Страници от историята на българското корабостроене. 

Варна, 1998. 364 с. 

12. Парушев, Тодор. Морското стопанство на България 1918–1944. Варна, 

Зограф, 2002. 264 с. 

13. Строго погледнато, книгата на Ил. Тодоров [10] e популярно изложение и 

той не е бил длъжен да прави препратки към източници в научен апарат. Авторската 

коректност предполага обаче да се посочват в приложената подбрана литература и 

онези публикации, от които се ползват сведения в случаите, когато те не са широко 

известни и авторът на популярната книга не е правил собствено допълнително 
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проучване по даден въпрос (в случая – АДБК). Т. Парушев отделя на АДБК само 7 

(седем реда) [12, с. 113], които за монографично изследване със специална глава за 

корабостроенето и кораборемонта през 1918–1944 г. са твърде малко, но все пак той е 

коректен, защото историята на дейността на АДБК е извън разгледания от него период, 

прави само кратко въведение и въпреки това почтено цитира статията на Вл. Павлов.  

14. Панчелиев, Калоян. Българска корабостроителница АД предлага да построи 

подводници за Егейския и Черноморския ни флот във Варна. –  

https://www.pan.bg/view_article-69-516024-bylgarska-korabostroitelnica-ad-predlaga-da-

postroi-podvodnici-za-egejskiya.html (Публикувано 22 февр. 2020 г.). 

15. Търновски, Петър Иванов. Где е стопанското, финансовото и търговското 

бъдеще на България (от международно, междудържавно и национално гледище). Т. І. Ч. 

І. 3. прераб. изд. [С.], 1939. ХІІІ, 638 с. 

16. През 2006 г. публикувах подробна история на основаването на 

Пристанищната работилница във Варна (1912 г.), вкл. на дългогодишните усилия за 

осигуряването на док към нея, предшестващи учредяването на АД „Българска 

корабостроителница” [17, с. 39-43]. Поради това в настоящата статия от сведенията към 

2006 г. представям само някои по-важни събития, които допълвам с непубликувани 

досега данни. 

17. Алексиев, Иван. Омаяни от кораби мъже. Дейци на българското 

корабостроене и кораборемонт до 30-те години на XX в. Т. 2. Варна,  Морски свят, 

2006. 256 с. 

18. Стенографски дневници XIII ОНС, III РС, XXXII Заседание, 3.XII.1905, 

с. 967.  

19. Нов холандски консул. – Свободен глас (Варна), № 24, 19 юли 1911, с. 4. 

20. All Public Member Trees results for Pajkuric. – 

https://www.ancestry.com/search/collections/1030/?name=_Pajkuric&count=50 

21. Морското търговско корабоплаване на България. Т. 1 (1862–1919). 

Сборник документи и материали. Състав. Борислав Дряновски. Варна, Морски свят, 

2007. 264 с. 

22. Пристанище Варна (1347-1906). Сборник документи и материали. 

Състав., [предг.] Борислав Дряновски. Варна, Морски свят, 2006. 349 с.  

23. XVIII редовна сесия на Варненската търговско-индустриална камара. 30 

ноември - 12 декември 1909 г. Протокол N 1-10. Варна, 1910. 219, II с.    

24. Лазаров, Иван Г. Българското търговско параходно дружество и неговата 

двадесет годишна дейност. –  Економически преглед (Варна), № 4, 30 окт. 1914, 55-61. 

25. Изложение за състоянието на Варненското окръжие през 1908-1909 

година. Представено на Варненския Окръжен съвет при откриване редовната му 

Септемврийска сесия през 1909 година от Варненския окръжен управител. Варна, 

1909. 136 с. 

26. XVI редовна сесия на Варненската търговско-индустриална камара. 6-16 

декември 1907 г. Протокол № 1-10. Варна, 1907. 172, III с. 

27. Историята на вноса на морска техника от Нидерландия в България е тема за 

отделно проучване. Например още през 1894 г. фирмата A. F. Smulders (Ротердам) 

произвежда една кофена дълбачка за предстоящото строителство на пристанището в 

https://www.pan.bg/view_article-69-516024-bylgarska-korabostroitelnica-ad-predlaga-da-postroi-podvodnici-za-egejskiya.html
https://www.pan.bg/view_article-69-516024-bylgarska-korabostroitelnica-ad-predlaga-da-postroi-podvodnici-za-egejskiya.html
https://www.pan.bg/view_article-69-516024-bylgarska-korabostroitelnica-ad-predlaga-da-postroi-podvodnici-za-egejskiya.html
https://www.pan.bg/view_article-69-516024-bylgarska-korabostroitelnica-ad-predlaga-da-postroi-podvodnici-za-egejskiya.html
https://www.ancestry.com/search/collections/1030/?name=_Pajkuric&count=50
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Бургас [28]. Що се отнася до разширението на пристанището във Варна, данни за 

оборудването за него, внесено в началото на ХХ в. от Нидерландия, са публикувани 

междувременно [8], [14], [29, с. 47], но тук предлагам и допълнителни сведения.  

През септември 1909 г. варненският окръжен управител информира Варненския 

Окръжен съвет, че от нидерландската фирма Werf Conrad в Харлем са внесени една 

кофена дълбачка, един влекач, три шалана и един плаващ кран на обща стойност 

826 222 лв. [25, с. 22]. Дълбачката има производителност 1500 куб. м на 10 часа, 

индикаторна мощност 130 к.с.; влекачът е „Варна” (построен 1908 г., индикаторна 

мощност 150 к.с., скорост 8,5 възела); трите шалана са с дължина 25 м и вместимост 

100 куб. м; плаващият кран е с товароподемост 40 т. Освен това в разширението на 

Пристанище Варна участват: влекачът „Левски” (произведен 1910 г. от J. Constant & 

Kievits, Додрехт, Нидерландия, индикаторна мощност 150 к.с., 8 възела], влекачът 

„Бургас” (произведен 1904 г. от Danubius-Schоеnichen-Hartmann, Будапеща, дължина 

13,50 м, 7,5 възела) и 10-тонен плаващ кран (произведен 1908 г., като дървеният понтон 

е построен във Варна, а желязната конструкция на стрелата е произведена и монтирана 

през с.г. от Wilhelmshütte A. G. für Maschinenbau und Eisengiesserei във Валденбург, 

Германия, днес Валбжих в Полша) [30]. През пролетта на 1912 г. български вестникари 

пишат за построената в Нидерландия парна лодка „Княз Кирил”, известна и като 

параход, параходче и малък реморкьор, както и с името „Принц Кирил” [31], [32], [33], 

[34]. Публикуват се различни версии за датата на доставката във Варна и 

предназначението, но в действителност пристига на 12 апр. 1912 г. „с холандски 

параход, представляван от г. Пайкурич” [33], и, след отлични резултати при ходовите 

изпитания [34], с капитан Александър Сахаров отплава за Свищов, където е 

предназначена „за измерване дълбочини и крайбрежно наблюдение” [35].    

28. A.F. Smulders – Slikkerveer (1895-1905). – https://werf-

gusto.com/?page_id=4399 

29. Панайотов, Атанас. Българските пристанища (1879-2014). Хроника. Варна,  

Морски свят - Морски вестник, 2015. 192 с. 

 30. Изложение за състоянието на Варненското окръжие през 1910-1911 

година. Представено на Варненския Окръжен съвет при откриване редовната му 

Септемврийска сесия през 1911 година от Варненския окръжен управител Ж. Ив. 

Жеков. Варна, 1911. 152 с. 

 31. Парахода „Княз Кирил”. –  Реч, № 1600, 6 апр. 1912, с. 3. 

32. Параходчето „Княз Кирил”. – Търг. фар (Варна), № 366, 10 апр. 1912, с. 2.  

 33.  Парахода „Принц Кирил”. –  Светкавица (Варна), № 97, 14 апр. 1912, с. 2. 

34. Параходчето „Княз Кирил”. –  Реч, № 1643, 19 май 1912, с. 3. 

 35. Лодката Кирил. –  Търг. фар (Варна), № 371, 21 апр. 1912, с. 2.   

36. За дока в Варна. – Търговски фар (Варна), № 132, 7 апр. 1910, с. 2. 

 37. Димитриев, Станчо. Време за истина. Из архива на капитан I ранг Станчо 

Димитриев 1866-1913. Състав., увод и комент. Владимир Павлов. [Варна], Галактика, 

1996. 144 с. 

 38. Царя в Брюксел. – Пряпорец, № 122, 12 май 1910, с. 2. 

https://werf-gusto.com/?page_id=4399
https://werf-gusto.com/?page_id=4399
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 39. Холандия - България. Следи от взаимоотношения през вековете. 

Материали от холандските архиви и библиотеки за българската история и 

контактите на Холандия с българските земи. С., Септември, 1981. 52 с. 

40. XX редовна сесия на Варненската търговско-индустриална камара. 1 - 

10 декември 1911 г. Варна, 1912. 312 с.   

 41. Развитие на водния транспорт в България (1878–1947 г.). Каталог на 

документи. Варна, 1983. 327 с. 

 42. Реорганизация на българското търговско параходно дружество. – 

Търговски фар (Варна), № 330, 31  ян. 1912, с. 2.   

 43. Българското Търговско Параходно Дружество. – Търговски фар (Варна), 

№ 346,  28 февр. 1912, с. 2. 

 44. Съществуват редица противоречия в изписването на нидерландските лични 

имена на кирилица в архивното дело на АДБК, съхранено в ДА - Варна, старата 

периодика и съвременни български публикации. Една от трудностите е, че за част от 

нидерландците, участвали в дружеството, засега липсват сведения за пълното 

изписване на имената на нидерландски, поради което е невъзможно да се приложи 

единен принцип на превод на български (транслитерация или транскрипция). Например 

нелогично е името J. C. van Noorden да се изписва като  Й. С. ван Норден и J. C. ван 

Норден, т.к. в първата българска версия съкращенията „Й. С.” е съчетание от кирилска 

(например при Jan би следвало българско съкращение Я.) и латинска буква (например 

при вариант Charles българското съкращение би било Ш., а при Christiaan или Cornelis 

– К. и т.н.), докато втората версия  е съчетание от две латински букви и две имена на 

кирилица. Поради тези трудности тук приех за имената, за които не успях да 

разшифровам значението на латинските съкращения, да запазя изписването на 

латиница.   

45. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 4. 

46. В протокола на Общото учредително събрание на АДБК от  28 юни 1912 г. 

изрично е записано, че Управителният съвет (УС) на АДБК се състои от четири члена. 

Истина е и това, че в този протокол първите двама от тях са акционерите Шарл Мунс 

(Charles Moens) и Шарл Хуго Мунс (Charles Hugo Moens) [47], но най-вероятно е 

допусната грешка, т.к. положително става дума за едно и също лице. Имам предвид 

факта, че съдружници във фирмата Mees & Moens, основана на  20 дек. 1882 г. (1 ян. 

1883 г.) в Ротердам, са Charles [Hugo] Moens и Jacob Mees [48]. Поради това 

предполагам, че четвъртият член на УС вероятно е Jacob Mees, а не отново Charles 

[Hugo] Moens. 

 47. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 10-11. 

 48. Kronieken uit 1883. – 

https://www.marhisdata.nl/zoeken&s=kronieken&year=1883 

 49. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 1. 

 50. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 7. 

 51. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 24. 

 52. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 31. Препис от протокол 18.VIII.1912 на 

Русенския Апелативен съд с председател Васил Ив. Начев. 

 53. Държавен в-к, № 208, 14 септ. 1912, Об., с. XV.   

https://www.marhisdata.nl/zoeken&s=kronieken&year=1883
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 54. В архивна документация, стара периодика и съвременни български 

публикации се срещат фирмените наименования „Българска корабостроителница”, 

„Български работилници” и „Български корабостроителници”. Това е свързано с 

разнообразието на превода на официално регистрираните наименования на фирмата на 

френски и немски език. Още в заявлението на УС на АДБК за регистрация на 

дружеството от 30 юни 1912 г. е записано, че наименованието му на френски език е 

Société anonyme  Chantiers bulgares. Така е и в регистрацията в Държ. в-к, така е 

изписано и в официалната дружествена бланка за писмо от 21 окт. 1913 г., съхранена в 

ДА - Варна [55]. Френският термин  chantier  (chantiers е мн. число) означава на 

български език във времето на събитията (края на XIX–началото на XX в.) две понятия 

„работилница, корабостроителница” [56, с. 102]. Нещо повече, за тези две понятия 

преди години са използвани и термините шантиера и шантие. Неволно или съзнателно 

(днес можем само да гадаем), при официалната регистрация на дружеството е 

предпочетено българско наименование в единствено число, ако и френското 

наименование да е в множествено число.    

 55. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 46. 

 56. Яранов, Ат. Илюстрован френско-български речник. 2. Доп. изд. С., Хемус, 

1928. 716 с. (1. изд. 1914 г.). 

 57. Акц. др-во „Бълг. корабостроителница”. Покана. – Държ. в-к, № 81, 9 апр. 

1913, с. 8.  

58. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 19. 

  59. Корабостроителницата  във Варна. – Търговски фар (Варна), № 580,  4 юли 

1914, с. 3. 

 60. Протокол № 58 от 30 май. – Варненски общински вестник, № 23, 21 юни 

1914, с. 3-4. 

 61. Протокол № 123 от 7 ноемврий. – Варненски общински вестник, № 40,  8 

дек. 1914, с. 4. 

 62. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 57. 

 63. Във ф. 112 К на АДБК, съхраняван в ДА - Варна, липсват сведения за 

промените в Управителния съвет и Проверителния съвет на дружеството, както и данни 

за акционерите след увеличението на основния капитал през май 1913 г.  

 64. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 55. 

 65. Холандската корабостроителна компания… – Работнически вестник, № 

252, 14 септ. 1912, с. 3. 

 66. ДА - Варна, ф. 112 К, оп. 1, а. е. 19, л. 59. 

 67. Известен ми е случаят със заявената готовност от АДБК „да построи бойни 

кораби, включително 2 подводници за българския флот във варненското си 

предприятие в сътрудничество с корабостроителната компания „Фейенорд“ 

(Fijenoord)”. За него К. Панчелиев съобщи още през ноем. 2016 г. [68, с. 12]. Въздържам 

се да разглеждам това предложение в основния текст, т.к. за него не разполагам с 

никакви нови източници от времето на събитията, а, от друга страна, нямам 

възможност да се запозная с двете интересни публикации на Александър Костов, 

ползвани от автора (К. П.) [69], [70], т.к.  те са недостъпни за мен, поради липсата им 

във фонда на РБПС - Варна. Все пак ще си позволя няколко бележки. 
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 Първо. Предложението на АДБК от есента на 1913 г. да построи във Варна две 

подводници, два контраминоносеца, четири миноносеца, един кораб за минопоставяне 

и един миночистач, т.е. общо 10 (десет) бойни единици, е безспорно интересен епизод 

от морската ни история, респ. историята на корабостроенето, и заслужава да бъде 

проучен подобаващо. Друг е въпросът обаче дали нидерландското др-во към есента 

на 1913–1914 г. наистина е имало вече готовност  да организира във Варна такова 

производство?  

 Второ. Главният акционер в АДБК е Акционерното дружество за индустрия и 

търговия в Ротердам (N. V. Industrieele Handel-Maatschappij). Тази фирма е основана 

през март 1911 г. и досега за нея няма никакви сведения за корабостроително 

производство през периода март 1911 - юни 1912 г., т.е. до появяването ѝ в България. 

От понастоящем известното за нея се вижда, че нейният единствен корабостроителен 

опит са построените за две години във Варна няколко несамоходни шалана. Друг е 

въпросът дали това е достатъчна гаранция за срочно и качествено построяване (при 

това във вече военна обстановка 1914–1918 г.) на 10 бойни единици, макар и при 

сътрудничество с известен производител на кораби (вкл. военни) и корабно оборудване 

като нидерландската фирма „Фейенорд“ (Fijenoord, осн. 1823 г.). При това засега е 

загадка каква е била формата на сътрудничеството между нея и АДБК и дали за това 

е имало някакви писмени договорености или само устни споразумения. 

 Трето. Към 1913–1914 г. българското военно корабостроене в лицето на Флотски 

арсенал - Варна, има вече опит, натрупан при строежа на шестте миноносеца тип 

„Дръзки”. Най-общо казано, за срок 5 г. и 6 мес., смятано от сключването на първия 

договор до окончателното приемане на последния миноносец, са построени шест 

бойни единици, при това през периода февр. 1904 - авг. 1909 г. в Европа не са се 

водили бойни действия, вследствие на които да има реална опасност някоя от пратките 

от Франция до България по вода или суша реално да бъде унищожена. Дали е логично 

да се приема, че неопитен производител като АДБК би могъл да осигури логистика и 

производство на 10 бойни единици (част от тях по-сложни от миноносците) в условията 

на само четири години, при това военни (1914–1918 г.)?  Във връзка с това припомням 

последствията за морските транспорти при тогавашната подводна война… 
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