
ДА ИМАШ ПРАВО НА СВОБОДНА ПРАКТИКА ПО 

МОРЕХОДНАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ  

Още нещо за дипломите от Мореходния отдел на Морското училище  

 

Историята на всяко образователно заведение е отражение на държавната 

политика и на събитията, случващи се в страната и света; биографията на 

всеки негов възпитаник е низ от епизоди и преживявания, които 

произтичат от обстоятелствата и личните му качества. Това обобщение 

важи в частност и за най-старото наше техническо училище - Морското 

училище, създадено след Освобождението на България. От откриването му 

в Русе през 1881 г. та до днес то е преминало през многобройни и твърде 

различни по характер преобразования, за да осигури подготовката на 

необходимите за страната технически и морски специалисти, а в 

съдбоносни моменти и да съхрани под друга форма традициите в морското 

образование у нас.   

Архивни документи от края на 30-те и началото на 40-те години на ХХ век, 

свързани с историята на търговското корабоплаване, припомнят 

позабравени или малко известни факти относно издаваните от Морското 

училище дипломи и за превратностите в професионалната реализация на 

тогавашните му випускници.    

Десет години след Ньойския договор в съвземащата се от национална 

катастрофа България е приет Закон за Морското училище [1]. Съгласно 

този закон назначението на доскорошното Машинно, а оттук нататък 

Морско училище към Отделението за Морска и речна полицейска служба и 

Морската учебна част при Министерството на железниците, пощите и 

телеграфите е да подготви техници и мореходци за корабоплаването, 

бреговите служби на същото и за морското въздухоплаване. Мореходният 

отдел в училището се открива (за първи път!) през м. август 1931 г. Все във 

връзка с новия  закон се  приема и нов Правилник на училището и се 

разработва нова учебна програма,  съобразена със спецификата на 

теоретическото и практическото обучение в двата отдела: техническия и 

мореходния.    

Представа за настъпилите промени може да даде съпоставителен списък на 

предметите (Табл. 1), изучавани  в Морското училище преди и след 

реорганизацията, т.е. преди и след вододелната учебна 1930/1931 г. 

Таблицата е съставена въз основа на данните от сборника за 50-годишния 

юбилей на училището [2] и от зрелостни свидетелства от випуск’31 на 

Техническия отдел [3] и випуск’32 на Мореходния отдел (тук показано). 

Обучението обхваща три военно-гимназиални години, две години с висши 

курсове и една година стаж. От таблицата не става ясно, че ваканциите на 

учениците преминават по корабите – в опознаване и привикване към 

работната среда, в плавания дори и в зимни условия. Що се отнася до 



последната, специализираща година, до началото на 30-те години стажът 

на мореходците е преминавал под формата на специализация на чужди 

кораби - по далеко-континентални линии, вкл. и околосветски. По-късно – 

след откриването на Мореходния отдел и до избухването на Втората 

световна война, шестата година на курсантите от Мореходния отдел, 

разделени на морски и речни навигатори според личното им желание, 

преминава по континенталната и александрийската линии на корабите от 

Българското търговско параходно дружество (БТПД)  или по Дунава – на 

корабите на речното ни параходство. Зимният теоретико-практически 

семестър се провежда общо за курса. Летният е приложен и се провежда  

индивидуално за всеки стажант-капитан, който трябва да бъде обучен за 

самостоятелно и правилно изпълнение на службата на III помощник-

капитан на кораба. 

Таблица 1 

Изучавани предмети 

 

Естество 

на 

предмета 

 

Общо за всички 

ученици 

 до учебната 

1930/1931 г. 

 

 

За Мореходния 

отдел 

 след учебната  

1930/1931 г. 

 

 

За Техническия 

отдел 

 след учебната  

1930/1931 г. 

 

 

 

 

 

Общо- 

образо- 

вателни 

Математика 

(Алгебра, 

Стереометрия, 

Тригонометрия, 

Дескриптивна 

геометрия, 

Аналитична 

геометрия) 

Математика 

(Алгебра, 

Стереометрия, 

Тригонометрия, 

Дескриптивна 

геометрия, 

Аналитична 

геометрия) 

Математика 

(Алгебра, 

Стереометрия, 

Тригонометрия, 

Дескриптивна 

геометрия, 

Аналитична 

геометрия) 

Български език Български език Български език 

Физика Физика Физика 

Химия Химия Химия 

История Обща и българска 

история 

Обща и българска 

история 

География Обща и  

отечествена 

география 

Обща и  

отечествена 

география 

Френски/Немски 

език 

Френски/Немски 

език 

Френски/Немски 

език 

Пение   

 

 

Практика по 

морско дело 

Морско дело  



Море- 

ходни 

 и кабинетни 

занятия 

 

 

Морезнание 

Мореплаване Морезнание* 

(Морска практика, 

Корабоводене, 

Корабоплаване, 

Корабостроене и  

теория на кораба) 

Физическа 

география 

Мореописание 

Морско 

законознание 

Морска хигиена Морска хигиена* 

 

 

 

 

 

 

 

Техни- 

чески 

Геометрично 

чертане 

Чертане Чертане 

Машинно чертане 

Теоретична 

механика 

Механика и  

Съпротивление на 

материалите 

Механика и  

Съпротивление на 

материалите Съпротивление на 

материалите 

Машинни 

елементи 

  

Електро- и 

радиотехника 

Електро- и 

радиотехника 

Електро- и 

радиотехника 

Парни котли  

Парни двигатели 

Парни двигатели 

(Парни котли, 

Парни машини) 
Парни машини 

Газови двигатели Газови двигатели Газови двигатели 

Корабознание Корабостроене и 

теория на кораба 

 

Технология 

Технология 

 

Практика в 

учебната 

работилница 

 

Практика в 

учебната 

работилница 

Практика в 

работилница 

Практика при 

парни двигатели** 

Практика при 

газови двигатели** 

 

 

Физическо 

възпитание и 

морал 

Строево 

образование 

Морал* 

Физическо 

възпитание и  

плаване*** 

Физическо 

възпитание и  

плаване 

 

*     Дисциплината се смята за общообразователна и е с коефициент 1.  

** Дисциплината е вписана за випуск ’37.   

*** Дисциплината е с коефициент 2. 



Специално за втори мореходен випуск (випуск ’32 на Морското училище) 

теоретико-практическите занятия през зимния семестър на шестата година 

(уч. 1937/1938 г.) са били проведени по следния план [4]:  

1. Навигация и астрономия.  

2. Лоция, океанография и метеорология в районите на плаването.  

3. Сигнализация.  

4. Корабни разписания. 

5. Поддържане парахода в материалната му изправност. 

6. Администрация на нашите параходи. 

7. Товарене и разтоварване на кораба. 

8. Хранене на екипажа. 

9. Санитарна служба на кораба. 

10. Етика/Общественост.  

 

Този план почти изцяло се отнася и за следващия мореходен випуск.   

 В края на последния семестър командантът на парахода, където е 

протекъл  стажът, представя в дирекцията на БТПД заключителната 

атестация на стажанта. 

Завършилите Мореходния отдел получават зрелостно свидетелство с 

красиво графично оформление на рамкиращата плетеница от котви, 

щурвали, вериги и въжета. Под герба в горната част на бланката и в 

съответствие с йерархичната подчиненост е написано наименованието на 

институцията, издала документа: Морска учебна част, Морско училище, 

Мореходен отдел. Предметите са вписани по групи според естеството на 

предмета. Оценките са по 12-балната система, но в последната колона 

всяка оценка е умножена със съответен за отдела тегловен коефициент със 

следната стойност: 1 - за общообразователните дисциплини, 2 – за 

мореходните и техническите дисциплини, 3 – за поведението (учебното 

заведение е военно!). Така за общия успех като сбор от претеглени оценки 

се получава трицифрено число. В заключителната си част свидетелството 

удостоверява, че випускникът „е получил средно мореходно образование, 

като е свършил пълния курс на Морското училище – Мореходен отдел, в 

продължение на 6 години” и че той „има право на свободна практика по 

мореходната и техническата специалност и да заема съответни на 

образованието му мореходни и технически служби, както и да продължи 

образованието си във висше училище”.   

 

През 30-те години и до въвличането на България във Втората световна 

война  възпитаниците на Морското училище намират добра 

професионална реализация. Част от завършилите Мореходния отдел са 

назначени в основаното през 1892 г. БТПД - частно акционерно дружество 

с държавно участие; друга част - в основаното през 1934 г. Речно 



крайбрежно плаване (прерастнало през 1940 г. в Параходство „Българско 

речно плаване”); трети постъпват във висши учебни заведения или на 

работа в частни фирми. През 1937 г., когато завършва първият випуск 

мореходци, морската търговия вече се смята за първостепенна област на 

народното стопанство, въпреки намаляващата държавна субсидия за 

БТПД. Корабният парк на дружеството се е увеличил до 8 съда, които 

обслужват 6 линии (крайбрежната, цариградската, егейската, 

александрийската, средиземноморската и континенталната) и за 12 месеца 

са проплавали 226 694 мили, превозили са 180 047 тона товари и 28 598 

пътници [5]. От 1939 г., в условията на утежняваща се военна обстановка, 

расте военният ни флот. Търговският флот има вече 9 кораби с общ тонаж 

30 000 тона. Съответно е  необходим по-голям команден състав, поради 

което расте приемът на ученици в Морското училище.  

Настъпилите в Европа и по света политически и военни събития и тяхното 

отражение върху охраната на водните граници и върху корабоплаването 

налагат приемането през 1942 г. на новия Закон за Военноморското на 

Негово Величество училище [6]. Съгласно този закон назначението на 

училището, което е към Морските войски при Министерство на войната, е 

да подготвя личен офицерски състав за поделенията на Морските войски и 

команден личен състав за Дирекцията на водните съобщения (ДВС) и 

търговското ни корабоплаване по Дунава и морето. Училището вече е с три 

отдела (строеви, навигационен и технически), съответно за: 1) строеви 

морски офицери; 2) навигационен команден личен състав за ДВС и 

Българското търговско корабоплаване; 3) машинни морски офицери за 

поделенията на Морските войски и технически команден състав за ДВС и 

Българското търговско корабоплаване.  

В този закон има текст (член 8, буква „б”, забележка II), който гласи, че „на 

възпитаниците на Морското училище, завършили корабоначалническия 

курс при Морската учебна част, се признава висше специално морско 

образование”. По силата на тази разпоредба издадените от Мореходния 

отдел зрелостни свидетелства за получено средно мореходно образование 

са подменени през есента на 1944 г. с дипломи за получено висше 

специално морско образование. Оценките за успеха и поведението по 12-

балната система от старите свидетелства са преизчислени по шестобалната 

система. Издадените вече под друг номер дипломи от Военноморското 

училище в началото на 1945 г. са подпечатани и с печата на  

Министерството на народното просвещение на Царство България, което 

чрез подписа на началник секция в Отделението за висше образование 

удостоверява, че признаването е на основание цитираната по-горе законова 

забележка. 

На основание на Закона за търговското корабоплаване от 28.02.1931 г., 

който установява правата на корабоначалниците, първите механици и 



корабните офицери в Българския търговски флот, и въз основа на новата 

диплома от Мореходния отдел на Военноморското училище Дирекцията на 

водните съобщения при Министерството на железниците, пощите и 

телеграфите на Царство България през 1945 г. издава свидетелство 

(сертификат), с което удостоверява, че съответното лице има степента 

капитан от далечно плаване от Българския търговски флот. Към 

свидетелството е прикачен легализираният му  превод на английски език, 

носещ печата на Министерството на външните работи и изповеданията на 

Царство България. Това е документът, който удостоверява пред света, че 

приносителят му е Captain from the far navigation.  

Новите дипломи със сигурност са донесли заслужено задоволство на 

своите приносители – онези щастливци, които са оцелели през войната, 

след много безсънни нощи и напрегнати дни на борда, под непрекъснатата 

заплаха за нападение откъм брега, небето и морските глъбини (че и 

преживени атаки и крушения). През годините, включително и военните, 

много от тях вече са преминали в по-горен чин на служебната йерархия - 

след занятия по график в Дирекцията на БТПД и полагане на съответни 

изпити. Облекчението от укротяването на света и моретата след края на 

войната и радостта от получените нови дипломи обаче са мимолетно 

чувство за капитаните в морския търговски флот. Войната е унищожила 

целия корабен парк на БТПД и пред тях с цялата си острота застава 

въпросът „А сега накъде?” Как и къде могат да упражняват правото си на 

свободна практика по мореходната специалност, ако няма кораби? Как да 

си вадят хляба, как да издържат семействата си? Погледът им се насочва 

към малотонажни частни и кооперативни плавателни съдове и към 

оскъдните възможности за работа на брега, в морски служби, 

корабостроителни фирми и пр. Едно решение, малко известно на днешните 

им следовници, се открива в архивите на днешния Икономически 

университет във Варна.   

В протоколната книга за заседанията на Академичния съвет (АС) на 

тогавашното Висше търговско училище за стопански и социални науки във 

Варна [7] е записано следното решение:  

„По т. 10. Решено бе : 

а) да се приемат в III семестър следните възпитаници на Военноморското 

училище – Варна, и на Военното народно училище – София: 

1. Васил Дамянов Вълчанов [в’32, капитан] 

2. Георги Николов Заяков [в’31, капитан] 

3. Борис Стоянов Илиев [в’35, офицер] 

4. Петър Стилиянов Димитров [в’33, офицер] 

5. Димитър Димитров Димитров [ в’30]   

6. Иван Симеонов Станчев [в’25, капитан] 

7. Димитър Маринов Андронов [в’25, капитан] 



8. Владимир Михайлов Кръстев [в’25, механик] 

9. Добрин Георгиев Чакъров [в’35, капитан] 

10. Стойчо Христов Велинов [в’36, капитан] 

11. Славчо Рангелов Цветков [в’32, капитан].” 

 

Решението е с дата 16 декември 1944 г.! И е в отговор на подадена молба, 

на изказано желание за сядане на студентска банка, за четене, за явяване на 

изпити от мъже, които не са току-що завършили гимназисти, а зрели хора, 

изкарали войната и придобили горчив, но безценен опит като морски 

офицери. Част от тях, като последен екипаж на изоставените по висша 

заповед в Солун параходи „Бургас” и „Цар Фердинанд”, са пристигнали 

във Варна с влак в самото навечерие на 9 септември 1944 г. –  уморени от 

несгодите по трудния и дълъг път и  изтерзани от мисълта, че загубват 

своята работа.  

Това, което привлича за студенти не един, а единадесет възпитаници на 

Морското училище (някои от тях по силата на стари учебни планове са 

учили и във Военното училище) във време на липса на търговски флот и 

при отсъствие на  перспективи за възстановяването му, е възможността за 

преквалифициране в морската търговия - област, която тези кандидат-

студенти вече познават, макар и от друга гледна точка. Още отпреди 

войната към Висшето училище във Варна е създаден Институт за 

изучаване на морската търговия и борсовото дело. Според разработения 

през 1937 г. негов правилник [8] в този научен институт ще се изучават 

търговията, морското законодателство и борсовото дело на страните от 

Черноморския басейн. Целите му са: 

а) да изучава българската търговия, особено морската, от народостопанско 

и частно-стопанско гледища, българското морско законодателство,  както 

и да събира данни и материали за търговските и правни обичаи в тази 

търговия; 

б) да изучава сравнително както търговията на страните от Черноморския 

басейн от народостопанско и частно-стопанско гледища, така също и 

морското право на тези страни и да съдейства за уеднаквяване на морското 

право и търговските обичаи на същите  и за формиране на българското 

морско право; 

в) да  съдейства за приспособяването на българското стопанство към 

нуждите на страните от Черноморския басейн и с оглед на извършваната 

от тях конкуренция на българската търговия в другите страни;  

г) да изучава от стопанско гледище борсовата стокова търговия, да събира 

и изучава борсовите търговии и правни обичаи, да изучава борсовите 

правилници на различните стокови борси, борсовото законодателство, 

практиката на борсовите съдилища и да съдейства за уеднаквяване и 

реформиране на българското борсово право.   



Институтът се издържа със средства, отпускани от Варненската търговско-

индустриална камара, от Варненската стокова борса и от помощи от други 

институти и лица.  

Висшето училище във Варна предлага и друга привлекателна перспектива 

пред студентите възпитаници на Морското училище – изучаване и 

усъвършенстване на чужди езици. През 1946 г. се подготвя специален 

правилник за създаване на Институт по модерните езици към висшето 

училище [9], привличат се и се назначават висококвалифицирани 

преподаватели филолози.  

Ето дисциплините, изучавани от студентите моряци според студентската 

книжка на кап. Иван Станчев [10] и според учебния план на Стопанския 

факултет, приет с протокол № 521 от 29.01.1943 г. на АС за уч. 1943/4 г. 

[11]: 

 

Трети семестьр: 

 Държавно тьрговско право 

 Политическа аритметика 

 Теория на счетоводството 

 Учение за стопанско предприятие  

 Търговско смятане, тьрговска кореспонденция, политикономия  

 Упражнения по счетоводство  

 Упражнения по политикономия  

 Английски език  

 

 Четвърти семестьр 

 Търговско право и семинар  

 Държавно право   

 Политическа аритметика  

 Търговско смятане  

 Наука за стопанските предприятия, семинар, тьрговска кореспонденция  

Упражнения по политикономия  

Упражнения по счетоводство  

 Английски език  

 

 Пети семестър  1945/46г. 

 Политикономия  

 Семинар по политикономия  

 Наука за финансово стопанство и семинар  

 Основни начала на стопанската политикономия и семинар  

 Трудово право  

 Семинар по трудово право  

 Административно право и упражнения  



 Английски език и английска кореспонденция   

 

 Шести семестър 

 Трудово право  

 Упражнения по трудово право   

 Наука за финансово стопанство, семинар по финансово стопанство  

 Основни начала за стопанската политика, семинар по стопанска политика  

 Административно право, упражнения  

 Английски език, английска кореспонденция. 

 

Възпитаниците на Морското училище не успяват да завършват обучението 

си в Стопанския факултет. Причините са много, но основните са три. 

На първо място е започналото възстановяване на търговския флот. От 

лятото на 1945 г. във Варненската корабостроителница започва ремонтът 

на потъналия през войната и довлачен до Варна п/х „Евдокия” и в работата 

са ангажирани всички останали на държавна служба моряци – 

техническата им подготовка ги прави пълноценни в ремонтните операции. 

(Най-напред трябва да се свали ръждата, а за това са нужни много ръце.) За 

съхраняването и рационалното използване на този персонал, въз основа на  

ПМС № 17/1945 г.  и със специална заповед № 3526 от 10.07.1945 г. на 

БТПД [12], е направено разпределение на кадрите по съществуващите 

тогава морски служби и звена (в Параходството - на п/х „Евдокия”, в 

Пристанищните управления във Варна и Бургас, в Морската строителна 

секция и в Държавната корабостроителница във Варна), които разполагат с 

различни по предназначение плавателни съдове (влекачи, спомагателни и 

т.п. кораби и моторници). През януари 1946 г. Министерският съвет взема 

решение за закупуване на нови кораби [13]. На 3 май 1946 г. е осветен 

готовият п/х „Първи май” („Евдокия”); през септември с.г. е доставен п/х 

„Родина”. През юни 1947 г. е доставен п/х „България”. От 1946 г. 

Варненската корабостроителница започва да строи малки пътнически 

кораби за крайбрежно плаване (През 1947 г. са завършени два пътнически 

кораба тип „Каварна”, а през 1948 г. – още два. Бел. ред.). Перспективите 

за връщане към плавсъстава растат, спада студентският ентусиазъм на 

моряците във Варненския университет.  

На второ място, от 1947 г. в България започват процеси на политически и 

икономически промени, които ликвидират частния сектор, вкл. в 

търговията, транспорта, корабоплаването и корабостроенето. Възможности 

и перспективи за частни инициативи в морския бизнес вече няма. Със 

специален закон държавата изкупува всички акции на БТПД и през 

септември 1947 г. на неговото място е учредено Държавното параходство 

„Български морски флот”. Служителите трябва да бъдат преназначени.  



На трето място, през 1947 г. новият Закон за висшето образование [14] и 

Правилникът за  постъпване на служещи от държавните, общинските и 

обществените учреждения във висшите учебни заведения в страната [15] 

въвеждат нови разрешителни и ограничителни условия за студенти 

служители, както и утежняващи разпоредби относно ползването на отпуск 

за изпити и пр. 

В края на краищата, възпитаниците на Морското училище остават верни на 

морето и се връщат към пътя, който са избрали като 15-16-годишни 

момчета. И без втора диплома, получените в Стопанския факултет знания 

ще са им само от полза, когато отново дойде време за истинското право на 

свободна практика по мореходната и техническата специалност.     
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