
МОТОРНИЯТ КОРАБ В БЪЛГАРИЯ ДО 1912 Г. 

Преди 33 години на юбилейната научна конференция на Института 

по корабостроене във Варна представих доклад за внедряването на 

двигателите с вътрешно горене (ДВГ) в българското корабостроене и 

корабоплаване до средата на 30-те години на ХХ в. [1]. Причината за тази 

горна граница на проучването беше фактът, че през периода 1957–1987 г. в 

историографията, популярната литература и обществената практика беше 

наложен и общоприет митът, че първият плавателен съд в България, 

задвижван от ДВГ, бил моторната лодка „Галата”, построена през 

1937 г. в Пристанищната работилница във Варна. В началото на 

настоящата година в интернет се появи неизвестното досега и интересно 

сведение за продажбата през 1920 г. на корпуса на моторната лодка 

„Крокодил” от българския военен флот [2]. Тази податка стана повод да 

предложа нова информация за ранната история на моторното задвижване 

на плавателни съдове у нас, т.к. обобщаващите сведения за нея са все още 

твърде малко в морската ни историография. 

През лятото на 1890 г. в българския печат е публикувано сведение, 

че мичман Владимир Луцки, който по това време е български поданик и 

работи като специалист в Дирекцията на обществените сгради при 

Министерството на финансите в София, е получил белгийски и френски 

патент за изобретен от него „газов мотор, от газовите машини на Ото и 

Леноара” [3]. При това „Два важни въпроса се разрешават с новата 

машина, а именно: въздухоплаванието и подводното плавание” [4], [5]. 

Досега не съм открил първоизточници, потвърждаващи издаването на тези 

патенти, но пък попаднах на наличието на негов американски патент № 

460241 от 17 (29) септември 1891 г. [6], [7]. Съобщението за газовия 

мотор на Вл. Луцки е най-ранният известен досега случай за 

споменаване на ДВГ в българската литература, включително и за 

приложение в морската техника. Два месеца по-късно в столичен 

вестник е поместена първата реклама за внос на газомотори в България (от 

Будапеща) [8]. През 1894 г. солидният „Български алманах” публикува 

вече и реклама на  петролни двигатели с мощност до 16 к.с., подходящи за 

задвижване на лодки. Става дума за известната по онова време 

конструкция тип „Capitain”, произвеждана от фабриката „Ф. Свидерски” в 

Лайпциг [9, рекл., с. 67].  



В края на XIX в. специалисти от Морската част във Варна 

положително са следили навлизането на моторното задвижване в 

гражданското и военното корабоплаване и ок. 1902-1905 г. капитан II ранг 

Пол Пишон „лично ръководел закупуването на два двигателя с вътрешно 

горене, които се оказали негодни за действие” [10, с. 33-34]. Тази ценна 

податка е известна от половин век. Още през 1987 г. изразих резервите си 

към отрицателната оценка на споменатата покупка, имайки предвид 

обстоятелството, че все пак, от историко-техническо гледище, става дума 

за „прогресивен опит за внедряване на челно световно постижение в 

областта на главното корабно задвижване. Дали и подбудите на капитан II 

ранг Пишон за тази злополучна доставка са били от подобно естество, не е 

известно” [1, с. 100]. През последните 10-12 години обаче тя е обект на 

спекулации в рамките на две публикации на тема „Оръжейните афери на 

Пол Пишон”. Доставките на П. Пишон по правило са встрани от преките 

ми историко-технически проучвания и от тях ме интересува  изключително 

информацията, свързана с покупката на двата двигателя. Силно 

впечатление прави, че текстовете на двете издирени статии [11], [12] 

удивително си приличат... За историята на ДВГ у нас значение има само 

следното твърдение: „Той (П. Пишон, И.А.) закупува от Франция неща, за 

които има пари без оглед на това, дали е необходимо или не. Например 

закупува […] два негодни (подч. мое, И.А.) двигателя с вътрешно горене, 

за които няма съдове, няколко катера и всичко това на възможно най-

високи цени. Всяка негова покупка още при пристигането си постъпва за 

ремонт”. Конкретно за двата двигателя не са приложени доказателства за 

годността, цената и ремонта, т.е. авторите са приели, че това е 

общоизвестна истина. Имам основание да предположа, че за цитираната 

версия е ползвана единствено споменатата по-горе монография от 1970 г. 

[10, с. 33-34], но с допълнително публицистично доукрасяване. Автор на 

монографията е уважаваният морски историк доц. д-р Владимир Павлов 

(светла му памет!), който обаче през 1997 г. имаше вече основание 

съществено да промени мнението си за въпросния случай и тогава написа: 

„В началото на века кап. I р. Пишон доставя от Франция два пропулсьора, 

т.е. двигатели с вътрешно горене. Флотските специалисти се 

запознават с принципно нови корабни двигатели” (подч. мое, И. А.) 

[13, с. 36]. В настоящата статия подкрепям необходимостта от трезва 

преоценка на случая с новоиздирен източник. 
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През 1913 г. вестник „Софийски новини” помества серия от 11 

статии, с които съобщава резултатите от журналистическо разследване 

относно редица проблеми в българския военен флот [14] до [24]. Вероятно 

заради подценяването на периодичния печат, респ. конкретния вестник, 

като информационен източник тези статии са останали досега неизвестни 

за морската историография. От тях интерес за случая с флотските ДВГ, 

доставени от П. Пишон, представлява статията от 17 ноември с.г., според 

която: „За пресата и в следственото дело се казваше, че купените от Пишон 

пропулсюри за моторните лодки били негодни, обаче след заминаването 

на Пишон ний виждаме, че с тези лодки си служат отлично онези, 

които пишеха в пресата, че били негодни (подч. мое, И.А.). Това 

показва, че за всеки механиз[ъ]м се иска знающ персонал, персонал, който 

да познава онова, върху което ще се произнася” [16]. Тъй като П. Пишон 

командва българския флот до лятото на 1908 г., двете моторни лодки с 

доставените от него двигатели, са построени преди това.  

Точната година на появяването на първите две моторни лодки (нов 

строеж или чрез преустройство на стари корпуси) в България засега не е 

известна. Въз основа на две косвени податки приемам, че това става ок. 

1902 - 1905 г.: 

- авторът на първото съобщение за доставките на П. Пишон от 

Франция се позовава на архивни документи от периода март 1902– 

ноември 1905 г. [10, с. 33]; 

- през учебната 1901–1902 г. в Машинното училище във Варна е 

въведен предметът „Газови двигатели” [25, с. 73]. Това е началото на 

преподаването на ДВГ не само в българския флот, но и изобщо в 

българската техника. Нещо повече, през учебната 1902-1903 г. в 

Машинното училище е издаден (литографно!) първият български 
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учебник по тази дисциплина, преподавател е инж. Владимир Велчев 

[26]. Този факт потвърждава, че тогавашният началник на Машинното 

училище лейтенант Тодор Соларов е следял както тенденциите в 

развитието на корабната енергетика, така и навлизането на ДВГ в страната 

и своевременно е предвидил перспективния предмет „Газови двигатели” в 

учебната програма. 

      

Страници от литографното издание на учебника „Газови двигатели” от 

учебната 1902–1903 г. в Машинното училище на Флота във Варна. Дължа 

благодарност на дългогодишния главен уредник в НПТМ в София Любов Филипова, 

която ми предостави тези илюстрации от учебника, съхраняван във фонда на НПТМ. 

За нарастващия интерес през първото десетилетие на ХХ в. в 

България към моторното задвижване на плавателни съдове свидетелстват 

редица съобщения в периодичния печат. През 1903 г. читателите научават 

за експедицията на Руал Амундсен през Северозападния морски път с 

яхтата „Йоа”, на която е инсталиран керосинов двигател с мощност 13 к.с. 

[27], [28].  

 През 1905 г. варненски вестник разпространява съобщение, че през 

май с. г. французинът Анри Фурние ще участва в състезание за спечелване 

на наградата от 10 000 долара „за първото преминуване Атлантическия 

океан с автомобил (моторна лодка, И.А.) […] Лодката ще се движи от 

един газов мотор” [29]. Това обаче е неточно съобщение, защото 

въпросното пресичане е извършено през 1902 г. от американската 

моторница „Abiel Abbot Low”, но в обратна посока (Ню Йорк – Плимът), 

докато споменатата награда е обявена за първото плаване през Атлантика с 

моторна лодка от Хавър до Ню Йорк. Пак през 1905 г. широко известен 



столичен вестник помества в няколко броя обширен репортаж за 

Световното изложение в Лиеж. Авторът на репортажа отделя значително 

място за новостите в областта на техниката, включително съобщава за 

разпространяването на моторното задвижване в корабоплаването: „покрай 

кея и течението на реката се движат разни малки автомобилни лодки [...] 

Имах възможност да видя автомобилни параходи в твърде големи 

размери в Холандия (Амстердам), които пренасят и теглят грамадни 

количества товар” (подч. мое, И.А.) [30]. 

 1909 г. е забележителна с това, че в пропагандирането на моторните 

плавателни съдове в страната се включва и кинематографът. През периода 

1909–1912 г. в България са прожектирани пет документални филма за тях: 

1909 г.  Моторна лодка; 

  1911 г.  Надбягване с моторни лодки в Америка; Постройка на 

една моторна лодка;  

  1912 г. Надбягване с автомобилни лодки; Курсове на клуба на 

автомобилните лодки в Англия.  

 На 18 юли 1909 г. във варненския вестник „Свободен глас” е 

поместено съобщение, че в 24 български града, Цариград и Солун е  

открита „публична подписка за съставяне в гр. Варна морско търговско 

акционерно дружество. Целта на дружеството е да купи един или повече 

параходи и парни или моторни лодки  (подч. мое, И.А.) за плуване между 

пристанищата на българското черноморско крайбрежие, а и по всички 

извън български пристанища на Черно море и по-нататък, когато 

средствата на Дружеството позволят” [31]. За реализацията на това 

начинание сведения засега не са издирени. 

Към октомври 1911 г. от фирмата A. F. Klötz е доставена вече 

„една пробна чиличена автомобилна бензинова моторна лодка – тип 

„Lebelle” с мощност на двигателя 3 к.с. и на 18 с.м. е издаден указ за 

купуването на „още две такива, нужни за Дунавската хидравлическа 

служба и пристанища” [32]. През ноември с.г. варненски вестник 

съобщава, че през лятото на 1912 г. в Копенхаген ще има международна  

„изложба на мотори и други механически приспособления, предназначени 

за риболова” [33]. В началото на декември 1911 г. в печата се появяват 

сведения, че за карантинната служба при Варненското пристанище 



Главната дирекция на железниците и пристанищата ще достави една 

моторна лодка при цена 10 000 лв. [34], [35]. В края на декември с.г. е 

публикувано обявление, че по повод на ликвидацията си варненското 

техническо бюро „Инженер Велчев & Бояджиев” организира 

разпродажба на имуществото си, включително и една моторна лодка [36]. 

Липсва сведение за датата на покупката ѝ, но фирмата на това техническо 

бюро е регистрирана от Окръжен съд - Варна с определение от 22 

февруари 1910 г. [37], което дава основание да предположа, че нейната 

моторна лодка е доставена вероятно през периода лятото 1910 – лятото 

1911 г. 

През февруари 1912 г. датската корабостроителница „Бурмайстер & 

Вайн” предава за експлоатация моторния кораб „Зеландия” – първия в 

света презокеански голямотонажен кораб с моторно задвижване (при 

това – дизелово) [38]. Само два месеца по-късно (очевидно непосредствено 

след появяването на първите съобщения за това събитие в 

специализираните технически издания) във вестник „Търговски фар” е 

поместена обширна статия, посветена на него и най-вече на перспективите 

за развитието на моторното задвижване в световното корабостроене и 

корабоплаване: „Ако получените резултати (от експлоатацията на 

„Зеландия”, И.А.) са задоволителни, трябва да се предвиди от тука в 10 

години постройката на многочисленни кораби с мотори и тогаз ще трябва 

да се изучи твърде сериозно задачата за снабдявание корабите с тежки 

масла в разните точки на земното кълбо” [39].   

  Датска марка, пусната в обръщение през 1962 г. 

по повод 50-годишнината от построяването на първия в света презокеански 

голямотонажен моторен кораб  – „Зеландия”. –  http://1.bp.blogspot.com/-

wlHD0UDJZEA/U1MpHc7r4pI/AAAAAAAAAuk/HXjSk0w4oaU/s640/2014-04-01-0012.jpg 

На 12 май 1912 г. в. „Свободен глас” съобщава: „Най-късно след две 

седмици ще пристигне във Варненското пристанище една моторна лодка, 
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която ще събира около 30-40 души и ще служи изключително за разход[к]и 

на гражданите до Галата, Пейнерджик, карантината и другаде” [40]. През 

същия месец в. „Търговски фар” съобщава, че „България е поканена да 

участвува в международната конференция, която ще се състои в Париж по 

определяне нов способ за измерване вместимостта на параходите пред вид 

възможността от заменяването на парните машини с мотори” [41]. По 

същото време бургаският седмичник „Черноморска поща” известява 

впечатляващата новина: „Морето се оживи и с една моторна лодка, която 

услужва на желающите да се понасят по-лесно и безгрижно над вълните на 

морето. Тя е построена от талантливия самороден техник-железар 

Христо Хубенов” (подч. мое, И.А.) [42], [43], [44].  

В навечерието на Балканската война 1912 г. две английски фирми 

предлагат да доставят моторни лодки за българския военен флот, но 

офертите им остават без последствие [10, с.101]. За наличието на такова 

задвижване у нас по онова време свидетелстват и следните факти: 

- във връзка с честването през август 1912 г. на 25-годишнината от 

възшествието на цар Фердинанд I на българския престол Списанието на 

Българското инженерно-архитектно дружество издава специален брой, в 

който е поместена и статия от лейтенант Богдан Ганчев, посветена на 

флотския принос в напредъка на България  през периода 1887–1912 г. В 

нея авторът изтъква: „Даже в българския малък флот се намират в 

употребление почти всички видове парни машини, газови двигатели […] 

Научени да си служат с тях при най-неблагоприятни условия, каквито 

се срещат само на корабите – при лошо време и развълнувано море и при 

голямо число на обръщенията – техниците, излезли от техническите под 

разни наименования училища на флота, умеят да се справят самостоятелно 

лесно с всякакъв вид механизми” (подч. мое, И.А.) [47]. Очевидно към 

началото на авг. 1912 г. във флота е натрупан вече немалък опит при 

експлоатацията на ДВГ в морски условия; 

- към края на октомври 1912 г. Щабът на Втора армия издава 

„Инструкция за начина на завладяване прилежащата пред главната 

отбранителна линия на крепостта на Одрин местност и нейното усилване 

във фортификационно отношение”. Тя включва и следната разпоредба: „§ 

34. Моторните лодки да произвеждат разузнаване по р. Марица, като се 

спускат до линията на нашите предни постове. За всичко открито и 

намерено, началниците на тия лодки да съобщават на съседните 



участъкови началници и в Щаба на армията” (подч. мое, И.А.) [48, с. 656-

657]. Това означава, че към октомври 1912 г. в този район има поне две 

моторни лодки, но техният произход засега е неясен.  

През периода от началото на 1901 до октомври 1912 г. в България 

влизат в действие минимум 8 моторни лодки и са планирани 

доставките на поне още четири. От моторниците в експлоатация 

преобладават вносните, но все пак три са построени у нас. Тази 

наличност е установена обаче въз основа на сравнително ограничен брой 

източници от периодичния печат през разглеждания период. Поради това 

предполагам, че допълнително проучване на местния печат (най-вече в 

Бургас и крайдунавските градове) би установило нови плавателни съдове с 

моторно задвижване по онова време. Въвеждането на преподаването на 

предмета „Газови двигатели” в Машинното училище във Варна (днес 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”) е съществен флотски принос в развитието на 

техническото образование в страната. 
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