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СТАЛИНСКИ „ИМПРЕСИИ” ВЪВ ВАРНЕНСКОТО ПРИСТАНИЩЕ 

(1949 Г.) 

„За допуснати грешки и недостатъци във Варненското пристанище и за 

притъпена класова бдителност към антисъветските елементи, промъкнали 

се в различни органи и служби на пристанището в гр. Варна да се освободи 

от длъжност помощник-министърът на железопътните, автомобилните и 

водни съобщения другаря Лулчо Червенков.  

За недобра работа, притъпена бдителност и изпадане под влиянието на 

антисъветски и вражески елементи да се снеме от самостоятелна 

ръководна работа управителят на митницата на Варненското пристанище 

Ганчо Русев. Да се освободят от самостоятелна ръководеща работа 

началника на Варненското пристанище Иван Ламбов и началника на 

„Деспред” във Варна Драгни Кандиларов. 

Уволняват се за вражески  и антисъветски проявления началниците на 

отделения на „Деспред” в гр. Варна:  

1. Иван Николов Фетваджиев 

2. Никола Стоянов 

3. Иван Георгиев Аршинков 

Задължават се министерствата на съобщенията и финансите в 

едномесечен срок да проверят служителите в пристанищата, „Деспред” и 

митниците и уволнят промъкналите се чужди елементи.” 

 

Това  е част от протокол № 91 от Първо постановление на Министерски съвет 

от заседание от 22 юли 1949 г.  В съответствие с установената тогава 

практика,  Политбюро на ЦК на БКП е обсъдило въпроса предварително на 

свое заседание, отразено в протокол „А” № 33 от 5 май 1949 г. и е отправило 

материали за изготвяне на гореспоменатото постановление на Министерски 

съвет. В текста на това изследване са използвани именно материалите, 

приложени към споменатия протокол от заседанието на Политбюро.  

В решението на партийния документ се разпорежда:  

„Да излезе най-късно до края на м. май специално Министерско 

постановление, с което да се даде цялостно разрешение на всичките 

повдигнати въпроси във връзка с подобрение работата на Варненското и 

другите български пристанища. В постановлението да бъде поставен и 

въпроса за прочистване на пристанищните органи и служби от вражески 
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антисъветски елементи и за потърсване на отговорност и налагане на 

наказания на всички ръководни хора, които не са направили достатъчно за 

своевременното премахване на забелязаните и сигнализирани нередности и 

въобще за решителното подобрение на цялата работа на пристанището. 

Политбюро счита, че извършената работа на комисията, натоварена да 

обследва състоянието на работите на Варненското пристанище във връзка 

с изнесените данни от съветските другари и Градския комитет на 

Партията във Варна е правилна. Констатацията и изводите направени от 

комисията, потвърждават изнесеното от съветските другари и от 

Варненския градски комитет на Партията и отговарят на действителното 

състояние на нещата в пристанището. Проявена е небрежност от страна 

на ръководството на МЖАВВС (Министерство на железопътните, 

автомобилни, водни и въздушни съобщения - П.Д.), въпреки че са имали 

сигнали за това по отношение на лошата организация на пристанището и не 

са взети необходимите мерки за създаване на добра организация за 

подбиране на подходящ кадър и за въвеждането на такива подобрения, 

които биха осигурили по-бързото разтоварване на съветските параходи и 

въвеждането на трета смяна, без от това да се оскъпяват чувствително 

разтоварените стоки. В ръководещите органи на пристанището и 

министерството не е имало разбирането за необходимостта от възможно 

най-бързото разтоварване на съветските параходи, което е не само в 

интерес на Съветския съюз, но и от наш собствен интерес. 

Печат на отдел „Административен” на 

МЖАВВС 

От ръководството на МЖАВВС, в това число и от др. Лулчо Червенков е 

проявена явно притъпена класова бдителност и небрежност по отношение 
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на антисъветските елементи, които са се промъкнали в различните служби 

и органи на пристанището и които са провеждали съзнателно вражеска 

дейност по отношение на Съветския съюз. По отношение на тия елементи, 

ръководството на министерството не само че не е взело мерки за тяхното 

отстраняване, но то самото ги е назначило и често пъти е попадало под 

тяхно влияние.”  

Това е част от илюстрация на установилата се в края на 40-те години на 

миналия век в България тоталитарна система, наложила сталинския модел на 

социализма. Партийната и държавна машина безпощадно се задейства, в 

случая след сигнал от съветското консулство във Варна. 

Основа в икономическата политика на правителствата на Отечествения фронт 

е осъществяването на индустриализацията на страната ни в кратки срокове. 

При изпълнението на Двугодишния народностопански план (1947 г.) и първия 

петгодишен план (1948 г.) се разчита преди всичко на помощта на СССР. 

Сключени са поредица от договори и спогодби, сред които подписаните на 1 

април 1948 г. Спогодба за оказване на техническа помощ от Съветския съюз 

на България и Договор за търговия и корабоплаване между НРБ и СССР. 

Само през 1947 г. започва строителството на 12 топлоелектрически, 16 

водноелектрически централи, язовири, изграждането на химическия комбинат 

и етернитовия завод в Димитровград. Голямата част от необходимите за 

разгърналото се строителство техника, оборудване и съоръжения започва да 

се внася през Варненското пристанище, откъдето се извозва по 

предназначение за вътрешността на страната.  

В средата на 1948 г. е поставена задача пред Параходство „Български морски 

флот” да се осигури превоза на насочените към Одеса 90 000 тона товари за 

България. В морската съветско-българска линия са включени и  кораби от 

съветския търговски флот, както и военни транспорти. Насочването на 

невиждания до този момент за пропускателната способност на  Варненското 

пристанище товаропоток създава напрежение в работата на пристанището. 

Ще припомним, че тогава кейовата и тилова механизация на пристанището се 

изчерпва с 2 електрически три тонни крана и стотина каруци (15 тонният 

кран, доставен през 1942 г. е демонтиран и отнесен). При нужда се включва и 

плаващият парен кран, зает с изграждането на кейовата стена на 8-о място. За 

тежки колети се използва единственият параход в Черно море с мощна 65 

тонна товарна стрела (корабен кран) – българският параход „Родина”.  
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 За тежки колети се 

използва единственият параход в Черно море с мощна 65 тонна товарна 

стрела (корабен кран) – българският параход „Родина”.  

 

Възникналите затруднения в работата на пристанището съвпадат с 

развихрилите се по това време политически репресии, обхванали цялата 

страна.  

На този фон се прибавят и водещите се спорове за липси и повреди на 

стоките идващи от Съветския съюз на стойност няколко стотин милиона 

долара. Според договора със СССР, стоките се получават FOB – Одеса и 

приемането им става от „Морфлот” или „Софрахт” за българска сметка.  

Атмосферата се нагнетява и от различията в тълкуването на Транспортният 

протокол, придружаващ Договора за стокообмен между СССР и НРБ, в който 

е определена норма за товарене и разтоварване на денонощие 140 тона на люк 

(на хамбар), като страната, която иска да бъде надвишена тази норма, е 

задължена да плаща за извършената наднормена работа (чл. 6 от 

Транспортния протокол). По тази норма се появяват спорове между 

съветското параходство и българската Дирекция на пристанищата. Първите 

настояват, общото сталийно време да се изчислява по броя на хамбарите, или 

от най-натоварения хамбар да се вади стока и за сметка на вече разтоварените 

хамбари, а Дирекцията на пристанищата настоява, че нормата трябва да се 

смята за всеки хамбар поотделно. Българската страна отстъпва, което 

предизвиква голямо напрежение и извънредна работа, защото при закъснение 

според Транспортния протокол контрасталиите (глобите) са с големи 
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размери: до 1000 тона – по 530 рубли на денонощие, от 1001 до 3000 тона – 

1590 рубли, от 3001 до 5000 тона – 2650 рубли и т.н.  

Вследствие на възникнали закъснения българската страна се задължава с 

големи суми към съветското параходство. Исканията от съветска страна за 

предсрочна обработка на корабите настойчиво се увеличават, без обаче в тях 

да се споменава, че заплащането за извънредната работа е за тяхна сметка. 

Въз основа на текста на Транспортния протокол, Дирекцията на 

пристанищата изисква на два пъти от представителите на съветското 

параходство да заявят писмено, че извънредната работа е за тяхна сметка, но 

това се посреща много зле от съветска страна и Дирекцията на пристанищата 

прекратява всякакви по-нататъшни опити, без да отказва да разтоварва 

предсрочно корабите, преминавайки на трисменна работа. Това довежда до 

оскъпяване себестойността на разтоварването, тъй като за нощната (трета) 

смяна на пристанищните работници се заплаща 35 % повече, а за 

извънредната работа – 25 % или общо изплащаното увеличение е с 60 %. 

В същото време от Градския комитет на БКП във Варна до ЦК на БКП е 

изпратено през януари 1949 г. писмо относно порядките във Варненското 

пристанище (подписано от секретаря Ламбо Теолов – П.Д.), което поради 

бюрократични формалности е оставено без последствия и минава към дело, 

без да е разгледано по същество, докато не идва сигналът от „съветските 

другари”. 

Усилията за разрешаване на възникналите проблеми се пречупват през 

призмата на съветското консулство във Варна, което се намесва активно и 

изпраща до ЦК на БКП сигнал „За някои недостатъци в работата на 

пристанището във Варна”. В него се изказват големи опасения, че „в 

пристанище Варна, част от висококачествените стоки, в добра опаковка, 

пристигащи от СССР, при съществуващата организация на разтоварването 

може да се превърне в обезценена стока. Съществуващото положение дава 

повод на получателите да предявят претенции към съветските доставчици и 

води до компрометиране на нашата промишленост и доставените съветски 

стоки.” Като втори недостатък на пристанищната администрация е 

отбелязано слабата борба с разхищенията и повредите на стоките, тъй като 

„кражбите от пристанището понякога вземат масов характер, като се почне от 

амбалажните материали и се свърши с ценни стоки”.  
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Третата слабост е неизползването на наличните механизми при товаренето на 

стоките. Посочени са за пример получените наскоро от СССР 6 транспортера 

за насипни товари, които „нито веднъж не са били използвани, захвърлени са 

около пристанището, ръждясват и се крадат на части ... На консулството не се 

е удава да установи истинските причини за отказа от използване на 

транспортерите, но има подозрение, че каруцарите, работещи на 

пристанището, боейки се от конкуренцията на транспортерите, са прибягнали 

към „вярно средство” – дали подкуп.”  

Отбелязва се, че Пристанищната администрация и „Деспред” (Държавно 

спедиторско предприятие - ДСП „Деспред” – 1947-2000 г. –  П.Д.) през 

последните три - четири месеца „се стремят в никои случай да не разтоварват 

съветските параходи предсрочно, макар че тези норми в течение на 

предишните тримесечия на 1948 г. систематически са били преизпълнявани. 

На консулството става известно, че началникът на пристанището Ламбрев е 

съобщил на своите отговорни сътрудници, а след това е заявил „под секрет” 

на комуниста Максимов – представител на „Шенкер и Ко”, че има устно 

указание от помощник-министъра Лулчо Червенков да не се разтоварва по-

рано от определения срок нито един съветски параход, който се разтоварва на 

пристанище Варна, тъй като България от това няма никаква полза. 

Трудно е да се провери на място верността на това съобщение, още повече, че 

писмен документ няма. Обаче в работата това проличава на всяка крачка… 

„Ако през 1947 г. нашите пратки са имали някои недостатъци в опаковката 

и качеството – на някои незначителни стоки, то през 1948 г. тия 

недостатъци са били основно отстранени и по такъв начин е била избита 

почвата под краката на вражеските елементи, използващи всеки случай за 

клевета относно уж недоброкачествеността на съветските стоки. 

Работата на местните представители на пристанището, на митницата, 

на „Деспред” създава нов повод за злостни слухове, разпространявани от 

реакционните елементи за лошото качество на нашите стоки и за 

недостатъци не в самото пристанище Варна, а извън неговите предели, в 

предприятията дето се получават тия стоки (на производства 

получателей). Споменатите администратори скриват своята лоша работа 

зад неумението да работят с липсата на средства за товарене и 

разтоварване и пр.” 
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Следващият посочен недостатък се отнася за складирането на стоките, които 

„се нахвърлят в складовете в безпорядък и небрежно, складовете са 

занемарени … Установено е, че железопътен кантар, който се използва за 

претегляне на различни стоки при проверка, се оказва неточен, намаляващ 

теглото с 2 – 3 тона на един вагон пшеница, а българите през всичкото 

време са отнасяли недостига за сметка на съветските доставчици.”  

Основно внимание се обръща на тайната при разтоварване на военни 

материали, за което пристанищната администрация не е правила почти нищо, 

но „затова пък на съветските представители се създават затруднения при 

получаването на цифрови данни, необходими за сверяване … Турски кораби и 

други чуждестранни кораби продължават да пристигат „по случайно 

съвпадение” в тия дни, когато пристигат военни материали. На 

капитаните им се удава да се задържат в пристанището за срок, който им 

е най-изгоден. Турски кораби, вече напълно разтоварени, се задържат в 

пристанището две – три недели под предлог, че очакват пари от Турция или 

по други измислени от тях причини, а това време се използва за срещи с 

местните жители – турци за събиране на сведения. Така един турски кораб, 

който престоява в пристанището две недели, уж в очакване на пари, веднага 

излезе в морето, щом един от българските военни кораби излезе от базата и 

се отправи за Съветския съюз за ремонт. Пристигащите турци се 

интересуват особено от пунктовете, където е установена новата брегова 

артилерия и очевидно, без голям труд им се удава да узнаят това, тъй като 

в местния вестник се печатат съобщенията на командването за деня и часа 

на учебната стрелба и районите опасни за движение... 

Военното командване е взело някои мерки за обезпечаване тайната около 

постъпващите военни материали, а именно: разтоварването се извършва 

нощем от специални части на гарнизона, пристанището се охранява от 

часови, които не пропускат никого към мястото на разтоварването, 

военните представители сами отиват при капитана за документите на 

военния товар. На практика не всякога и не всички тия необходими условия 

се съблюдават… При умело вмешателство на нашите военни съветници, без 

съмнение, такива грешки биха били по-малко, но те не проявяват към това 

необходимото внимание. (капитан I ранг Марк Куприянович Катричко скоро 

е отзован и заменен от капитан I ранг Виталий Дмитриевич Ежков, а 

Варненското пристанище е обявено за закрито за чуждестранни кораби – 
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П.Д.) … Колкото постановления да издава българското правителство за 

опазване на държавната тайна, при съществуващият ред в пристанището 

на Варна е трудно да се разчита на тяхното изпълнение. Работата е в 

това, че апаратът на „Деспред”, а чрез него минава документацията на 

всички стоки, се състои на 30 % от профашистки елементи. Тия хора по-

скоро ще се съгласят да пазят тайна от българското правителство, 

отколкото обратното. Основната транспортна организация в пристанище 

Варна се явява „Деспред”. Тази организация бе създадена от българското 

правителство с цел да изтика частните транспортни и параходни агенции, 

каквито трябва да се каже, в пристанището официално са регистрирани 21 

на брой, от тях 11 параходни и 10 „комисионерско-експедиторски”. За една 

година от своето съществуване „Деспред” с помощта на правителството 

постигна ликвидирането на частните транспортни фирми. Основно 

ликвидацията бе извършена по следния начин: Управляващият „Деспред” във 

Варна Кандиларов извикал при себе си собствениците или управляващите на 

частните фирми и им предлагал да закрият своите кантори и преминат на 

работа в „Деспред” при условия, че им се определят високи заплати и им се 

предоставят отговорни длъжности като специалисти. В резултат на това 

се оказало, че в щата на „Деспред”, състоящ се от 96 души, има 32 

отговорни работници от числото на така наречените „незаменими 

специалисти”, бивши собственици на транспортни фирми и уволнени от 

държавния апарат или армия, хора реакционни и враждебно отнасящи се 

към властта на Отечествения фронт и Съветския съюз. Именно тая група 

хора направлява цялата работа на „Деспред”. Те не допускат никакъв 

контрол от страна на обществеността, профсъюзите и БКП. Осем 

комунисти, които има в „Деспред” се държат на второстепенни 

длъжности, всячески се изолират и се третират като „лениви” и 

„негъвкави”. Тази профашистка група в „Деспред” оказва отрицателно 

влияние върху работниците на пристанището и митницата и насъсква 

срещу честните работници. Ползвайки се от това, че те се отчитат за 

своята работа само пред София, ръководителите на „Деспред” не допускат 

никакво вмешателство в своите работи от страна на местните и градски 

власти  и общественост. При опит на представителите на местните 

органи да проконтролират работата на „Деспред”, ръководителите на 

последния пишат жалба в София, безсрамно извращавайки съществото на 



 9 

работа, в резултат на което от София летят грозни предупреждения по 

адрес на местните власти. Тая безконтролност окуражава измамниците от 

„Деспред”, които чувстват своята безнаказаност и помощта на София. 

„Деспред” с цялата своя креатура в пристанището и митницата е съумяла 

да постави своята организация така, че даже ръководството на ДС не се 

решава да се намеси в дейността на пристанището и „Деспред” за да 

избегне последствията от центъра, които биха настъпили при такова 

вмешателство. Характерно е, че ръководителите на „Деспред”, митницата 

и пристанището си дават вид, че връзките между тях са само служебни и в 

присъствие на представители от обществени и други организации не 

избягват да демонстрират недоволство един от друг, но достатъчно е 

представители на местните органи да закачат когото и да било от тях, за 

да се вдигнат всички останали задружно в защита на колегата и заедно да 

се опълчат срещу дръзкия, който се осмелил да критикува. При посещение на 

чуждестранен кораб (с изключение на съветските) висшето началство на 

трите учреждения отиват на гости на капитана и след хубаво напиване 

излизат от кожата си в обслужване на неговия кораб… Тия подаяния във 

вид на обеди и лоцмански възнаграждения от страна на капитаните на 

чуждестранните кораби оказват своето влияние и не случайно в 

пристанището се говори, че съветските капитани са неблагодарни, никога 

не поканват на обяд и не плащат лоцмански възнаграждения (повечето 

съветски параходи влизат в пристанището без български лоцмани, тъй като 

капитаните прекрасно знаят фарватера и с това лишават лоцманите и 

началника на пристанището от допълнителни приходи).  

По долу се привеждат кратки характеристики на някои работници на 

„Деспред”:  

1. Драгни Г. Кандиларов – управител на „Деспред” - Варна. Бивш собственик 

на транспортната фирма „ Ив. Даскалов”, взел активно участие в 

транспортирането на немски пратки (бензин, нефт и др.). За добра работа 

немците често му давали своята лека кола. След 9 септември отказал да 

влезе в „Трудово кооперативното транспортно сдружение”. Вместо това 

организирал транспортната фирма „Картел”, в която влезли „Експрес”, 

„Интеркартел”, „Европа” и други фирми и повел борба със споменатата 

кооперация. След назначаването му за управител на „Деспред” във Варна, 

той създал щата на „Деспред”, в състава на който влезли до 30 % 
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профашистки елементи. „Деспред” ознаменувал началото на своята 

дейност с яростна борба против съветската фирма „Шенкер и Ко”, не 

изпускайки нито един случай, за да оклевети работата на тази фирма. След 

решението на Информбюро за Югославската комунистическа партия, 

Кандиларов упорито повтарял, защо варненския представител на 

югославската фирма „Трансюг” Стефан Буй е можал да предаде всички 

транспортни операции на Югославия на „Деспред”, а съветската фирма 

„Шенкер и Ко” продължава да съществува в ущърб на работата на 

„Деспред”. Той открито е хвърлял обвинения върху честните работници на 

„Шенкер и Ко”, че те защитават чужди (съветски) интереси в ущърб на 

българските и заплашил, в това число Максимов, с това, че той уж ще успее 

да закрие „Шенкер и Ко” във Варна и ще положи всички сили, за да не се 

приемат на работа в българските учреждения бившите сътрудници на  

„Шенкер и Ко”. Разбира се, Кандиларов, не е могъл да приведе в изпълнение 

своята заплаха, тъй като това не зависи от него, но самият метод на 

заплашване е оказал влияние върху сътрудниците и работата на „Шенкер и 

Ко”.  

2. Иван Георгиев Аршинков – заместник-началник на „Деспред”  във Варна и 

началник на експортния отдел, бивш собственик на фирма „Иван 

Фетваджиев и синове”, поддържал тесни връзки с немците, бивал 

нееднократно задържан от милицията за спекула и кражба на памук. 

Занимавал се е с клевети спрямо сътрудниците на съветската фирма 

„Шенкер и Ко”, ярък противник на Съветския съюз. Ползва се от всеки 

повод да клевети съветските представители, в частност др. Ищенко (от 

търговското представителство), наричал го представител по заробването 

на България, поради това, че последния отказал да подпише неправилно 

оформен акт и възползвайки се от това, че Ищенко не знаел български език, в 

негово присъствие го нарекъл дурак, на когото никой няма да позволи да се 

държи в България подобно на англичаните в Афганистан.  

3. Николай Стоянов Николов – началник отдел „Морски транспорт”, бивш 

собственик на транспортна кантора „Стоян Николов и син”. До 9 

септември оказал голяма помощ на правителството на Филов. Върл 

противник на Отечествения фронт, ненавижда Съветския съюз, след 9 

септември влязъл в „Звено”, около него се групират най-реакционните 

елементи.  
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4. Иван Николов Фетваджиев – Началник отдел складове. Бивш собственик 

на едноименна фирма с Аршинков. Бил представител на фирмата „Експрес”. 

Ненавижда правителството на Отечествения фронт, върл привърженик на 

групата на Никола Петков, призовал открито за установяване на 

монархията и активно се борил установяването в България на републиката 

и властта на Отечествения фронт, често разпространява антисъветски 

измислици.  

5. Чешмеджиев – бивш заместник-началник на „Кооптранспорт”. 

Профашист, стреми се да клевети Съветския съюз и неговите 

представители. При предаване на пратки се стреми да измами съветските 

представители, като същевременно нарича търговските представители на 

Съветския съюз Петров и Лямин мошеници, които уж се стремят да 

принизят качеството на българските стоки и да намалят тяхната 

стойност. Разпространява клеветнически слухове, че в Съветския съюз има 

глад и се прилага робски труд. … Ясно е, че тия хора, които се считат за 

„незаменими специалисти” поставени за обслужване потока от стоки  

идващи от Съветския съюз и от България не могат да обезпечат 

задоволителна работа на този участък.” 

В отговор на сигнала, препратен от ЦК на БКП в Министерски съвет, се взема  

правителствено решение с протокол № 38/29 март 1949 г. за обследване на 

място работата на Варненското пристанище. Съставена е комисия с 

председател Гр. Атанасов и членове: Г. Милушев, Д. Бузев, Ат. Бижев и 

полковник Игнатов, която започва работа на 1 април 1949 г. с основна задача 

„да провери фактите, изнесени от съветските другари”. В хода на 

обследването комисията изслушва „обяснения на хора от администрацията, 

на партийните и профсъюзни организации при пристанище Варна, 

митницата, „Деспред”, представители на милицията, войската и ж.п. 

район Варна … Отсъствието на параход за разтоварване на стоки през 

дните на нашето пребиваване във Варна отчасти попречи да се провери по-

добре процеса на разтоварване на съветските стоки и на някои изнесени 

факти във връзка с това.”  

Въз основа на направеното обследване комисията констатира редица 

съществени слабости по отношение на многоначалието, безстопанствеността, 

безотговорността, разхищението на труд и материали и излиза с  конкретни 

предложения до министър-председателя. В доклада на комисията, в раздела  
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за опазването на държавната тайна, се казва: „Не само се потвърди 

изнесеното от съветските другари, но фактите са много по-грозни. На 

зададения от нас въпрос на ръководителите на пристанището, митницата 

и „Деспред”, ако представители на съветските власти ви поискат цифрови 

данни за справка, вие ще им дадете ли такава, ни дадоха един и същ 

отговор: няма да им дадем, защото такова нареждане нямаме „отгоре”… 

Докато въпросните статистически и други данни се крият от 

представители на Съветския съюз, в същото време се доверяват на хора, 

които са смъртни врагове на нашата народна власт и на Съветския съюз 

(каквито са шестимата (6) началници на отделения на „Деспред”, 

реакционери, помагачи на българските и немски фашисти, а понастоящем 

сигурно обслужват някое чуждо разузнаване).” 

Въпреки направените изложения и възражения от Л. Червенков резултатът е 

предизвестен, а работата на пристанище Варна дълго време изпитва 

трудности при обработката на товарите, идващи за изграждането на 

поредната петилетка. 

Петър  ДАСКАЛОВ 

      

 


