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ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ИСТОРИЯТА НА 

„ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ВАНКОВ” 

Най-обемистата част от книгата ГенСнарядите е посветена на превода на 

български език на руското издание за историята на прочутата „Организация на 

Ванков” за производство на снаряди в Русия през Първата световна война [2, 

с. 97-257]. При публикуването и на този превод обаче, както при „Моите спомени” 

на С. Ванков [56], са допуснати редица озадачаващи грешки и неточности. 

 
https://www.ozone.bg/media/catalog/product/cache/1/image/295x394/9df78eab33525d0

8d6e5fb8d27136e95/g/e/generalat-na-snaryadite-simeon-vankov-uchen-orazheen-

inzhener-i-organizator-na-voenno-proizvodstvo.jpg 

Какъв е оригиналният руски източник? 

Въпреки уверението на съставителя и научен редактор акад. В. Сгурев, че 

изданието предоставя „автентични” документи, то не предлага никаква 

информация за произхода на руския оригинал. Читателят не научава дори 

библиографското описание на руския източник, камо ли някакви допълнителни 

сведения за историята на оригиналното издание. Нещо повече, дори и оскъдните 

податки по този въпрос в предговора на ГенСнарядите съдържат грешки и 

неточности: 

https://www.ozone.bg/media/catalog/product/cache/1/image/295x394/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/e/generalat-na-snaryadite-simeon-vankov-uchen-orazheen-inzhener-i-organizator-na-voenno-proizvodstvo.jpg
https://www.ozone.bg/media/catalog/product/cache/1/image/295x394/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/e/generalat-na-snaryadite-simeon-vankov-uchen-orazheen-inzhener-i-organizator-na-voenno-proizvodstvo.jpg
https://www.ozone.bg/media/catalog/product/cache/1/image/295x394/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/e/generalat-na-snaryadite-simeon-vankov-uchen-orazheen-inzhener-i-organizator-na-voenno-proizvodstvo.jpg
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- с. 9, абз. 2: „преиздадения през 2006 г. отчет на тази организация от 

московското издателство „Машиностроене” –  Към това непълно съобщение не е 

приложено обаче руското описание на източника, по което българският читател да 

го потърси. А такава необходимост има преди всичко заради това, че немалка 

част от ползваното руско издание е съкратена (пет глави и повечето 

приложения с технически характер – инструкции, технически условия и т.п.). От 

друга страна, при евентуални съмнения в адекватността на превода (а такива 

места има!), всеки читател би могъл да направи проверка в руския оригинал;  

- с. 10, абз. 1: историята на „Организацията на Ванков” била „съставена от 

група сътрудници на тази организация под общото ръководство на самия С. 

Ванков”. Това твърдение е подвеждащо относно организацията на съставянето на  

тази история и формата на участие на С. Ванков в него; 

- с. 15, р. 9-10: съвременното руско издание на „Историята на Организацията 

на...” отново е цитирано и отново –  без конкретна препратка към 

библиографското описание на източника и съответна страница от него. 

 Акад. Васил Сгурев, 2011 г. - 

http://www.klassa.bg/images/pictures/class_bg/img_177260.jpg 

В крайна сметка от мъглявите обяснения на съставителя и научен редактор 

не става ясно какъв източник е ползван при превода – руски оригинал от 1918 г., 

сиреч наистина автентичен източник,  или съвременното руско издание от 2006 г., 

т.е. вторичен източник. Дали това е направено съзнателно, за да няма представа 

читателят за автентичността на руското издание, респ. за превода на български 

език, или пък поради липса на професионализъм при преиздаването на стари 

книги, за читателя е без значение, защото той и в двата случая не получава 

необходимата информация. 

Какво е все пак руското издание от 2006 г.? 

https://www.klassa.bg/images/pictures/class_bg/img_177260.jpg
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 История Организации Уполномоченного Главного 

Артиллерийского Управления по заготовлению снарядов по французскому 

образцу Генерал-майора С.Н. Ванкова 1914-1918. М., Мнемозина, 2006. 368 с.  

[57], [59].   

В действителност издателят е „Мнемозина”, а не „Машиностроене”, но това 

е дребна неточност в сравнение с точното заглавие на руски език, по което може 

да се издирват сведения за изданието. А всеки читател може да го потърси в 

интернет с помощта на линка http://booksssr.narod.ru/boepripasi.html Нещо повече,  

да ползва безплатно пълния текст на изданието. От неговия предговор читателят 

научава, например, че към 2006 г. съставителите на новото руско издание са 

открили само един оригинален екземпляр от 1918 г., съхраняван в библиотеката 

на Главното ракетно-артилерийско управление към Министерството на отбраната 

на  Руската федерация (ГРАУ) [56, с. 3]. Допускам, че при превода на български 

език е ползвано руското издание от 2006 г., което не е автентичен оригинал, нито 

дори фототипно издание, а препечатка, в която съвременните руски съставители 

са направили промени, но в предговора съобщават само за част от тях, наричайки 

ги при това „преработка” [56, с. 10]. Например титулната страница на руското 

издание от 1918 г., публикувана в руското издание от 2006 г. [57, с. 11], и 

титулната страница на руското издание от 1918 г., публикувана в българския 

превод от 2015 г. [2, с. 98], са очевидно от един и същ екземпляр. Този екземпляр 

не е просто един от многото, а върху титулната му страница има два различни по 

форма печата на някогашната библиотека на Артилерийския комитет на ГАУ при 

РККА, които съвпадат в двете издания (руското от 2006 и българското от 2015 г.) 

https://booksssr.narod.ru/boepripasi.html
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както по форма и текст, така и по местоположението им върху титулната 

страница. 

И още нещо за руското издание от 2006 г., което научният редактор на 

ГенСнарядите също не съобщава в предговора си. Предговорът на изданието от 

2006 г., както и първата глава на книгата са преведени на български език 

още през 2011 г. [86]. Този предговор съдържа полезна информация за историята 

на руския оригинал от 1918 г., биографията на С. Ванков и подхода при 

подготовката на изданието от 2006 г., а критичният сравнителен анализ на двата 

превода на първата глава (2011 и 2015 г.) подсказва някои проблеми на превода на 

български език на стара техническа литература, независимо от езика на оригинала.     

А сега за наистина автентичното руско издание от 1918 г.  

Леонидов, О. Л.  История организации уполномоченного главным 

артиллерийским управлением по заготовлению снарядов по французскому образцу 

генерал-майора С.Н. Ванкова 1915-1918 г. г. М., б. и., 1918 [58], [59].  

 Корицата на оригиналното руско издание от 1918 г. - 

http://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-

46882B166335/viewer/  

Екземпляр от това оригинално издание се съхранява в Държавната публична 

историческа библиотека (ДПИБ) в Москва. Той е дигитализиран и може да се 

ползва безплатно на линк http://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-

6599-478E-AFCF-46882B166335/ Веднага прави впечатление, че библиографите на 

библиотеката са описали книгата с автор О. Л. Леонидов, а не С. Н. Ванков, както 

уверява акад. В. Сгурев. Причината за авторството става ясна от обширната 

https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/
https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/
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редакционна бележка на с. III преди основния текст на изданието (тази 

съществена информация фигурира в руското издание от 2006 г., но по трудно 

разбираеми причини тя нито е публикувана в българското издание, нито научният 

редактор е обяснил причините за тази намеса в оригинала): „Съставянето на 

гореспоменатия отчет – История на Организацията на ген. С. Н. Ванков, по 

документи на Управлението, беше възложено на О. Л. Леонидов (Шимански) и Я. 

И. Лисицин. За проверката пък на материала, поместван в отчета, от техническо 

гледище и за редакционни поправки беше назначена комисия в лицето на С. И. 

Гладких, В. П. Грамолин, О. Л. Леонидов, Н. И. Петров и Н. П. Шчелкунов, 

работеща под общото ръководство на упълномощения генерал С. Н. Ванков” 

(преводът от руски на български е мой).  

Олег Леонидович Леонидов (Шимански) (1893–1951 г.) е руски и съветски 

писател, драматург и сценарист [60]. В интерес на истината, на титулната 

страница на дигитализирания екземпляр от руското издание на книгата от 1918 г., 

съхранен в ДПИБ, с молив е написано „Леонидов О. Л. и Лисицын Е. И.”, но 

вероятно руските историци са правили допълнителни проучвания, въз основа на 

които за автор приемат само О. Л. Леонидов. 

 Титулната страница на екземпляра на руското 

издание от 1918 г., съхранен в ДПИБ в Москва - 

http://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-

46882B166335/viewer/  

https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
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Значителна част от илюстрациите в първото руско издание (1918 г.) не са  

включени в основния му текст, а са оформени като приложения, вмъкнати без 

номерация между номерираните страници на текста. Например в страниците пред 

основния текст (след титулната страница, обширната редакционна страница и 

съдържанието на книгата) на цяла страница е поместен портретът на ген. С. 

Ванков (в българското издание – фиг. 1 на с. 103) и след него, отново на цяла 

страница – условни означения на видове материали (в българското издание – фиг. 

4 на с. 109). От общо 31 отделно приложени илюстрации на оригинала от 1918 г. в 

българското издание липсват 9, като те са само от главите, включени в превода.  

  Фотографията на генерал-майор С. Н. Ванков в 

руското издание от 1918 г. - 

http://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-

46882B166335/viewer/   

На с. 285 в руското издание от 1918 г. е поместен списък от над 30 печатни 

грешки. Някои от тях се отнасят до неточности, които не променят 

достоверността на текста, но има и такива, които са свързани с датировки, 

пропуснати текстове, грешни числа. В българското издание липсва редакторска 

бележка, която да увери читателя дали тези грешки са отстранени в превода 

на български език.  

Съставителят и научен редактор на ГенСнарядите акад В. Сгурев не 

съобщава нищо и за това дали е правил проучване за наличието на руското 

https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
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издание от 1918 г. в България (архиви, библиотеки, музеи). За мен биографията 

на С. Ванков представлява интерес само дотолкова, доколкото е пряко свързана с 

БТД, българския флот и българската техника, защото тези три теми от години са 

пренебрегвани в българската историография заради половинвековното 

значително надценяване на значението на руско-съветския период от живота на 

Семьон Николаевич за българската история. Поради това едва сега  по повод на 

ГенСнарядите потърсих подобни сведения, т.к. акад. В. Сгурев очевидно не ги е 

издирвал. Историкът дори да не открие сведения, отрицателното знание също е 

ценно за науката и спестява усилията на други автори. Конкретният случай обаче 

съвсем не е такъв...  

През 1985 г. Л. Чакалова съобщава за наличието в България, респ. в 

Историческия музей в Свищов, на един оригинален екземпляр от руското 

издание от 1918 г. [42, с. 360]. През 1988 г. същата авторка потвърждава на 

страниците на в. „Техническо дело”, че в експозицията на прословутата музейна 

сбирка „Съратници на В. И. Ленин в Свищов” е представен и един екземпляр от 

това издание [36]. Тъй като след Десети ноември по конюнктурни причини 

възхвалата на Ленинското съратничество не беше вече на мода, сбирката е закрита 

и фондът й предаден на Историческия музей в Свищов. В научна публикация от 

1998 г., определена от акад. В. Сгурев като „нов, съвременен прочит на живота и 

делото на С. Ванков” [5, с. 8], авторката Н. Бъчварова предлага своя версия за 

български превод на заглавието на руската книга от 1918 г. – „История на 

организацията, упълномощена от ГАУ по производството на снаряди френски  

образец 1915-1918 г.” [24, с. 48], и твърди, че тя е от С. Ванков, но не отбелязва 

дали екземпляр от тази книга се съхранява в България...  

За да изясня съдбата на този екземпляр, помолих за съдействие 

Историческия музей в Свищов. С безкрайна благодарност за отзивчивостта 

отбелязвам, че директорката г-жа Ивелина Иванова веднага възложи проучване на 

музейния фонд, въз основа на което получих ценни сведения за съхранени в него 

ДВА екземпляра от първото руско издание на книгата (1918 г.): 

- първият екземпляр е с инв. № 936, заведен е на 4 февруари 1970 г., в музея 

е предаден от Тодор Юрданов Ангелов от Свищов, но екземплярът е подарен от 

М. Д. Ванкова от Москва; 

- вторият екзмепляр е с инв. № 1674, заведен е на 22 октомври 1987 г., 

подарен е от ст. н. с. I ст., д-р физ.н. Иван Ванков от София. 
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Освен това се оказа, че противно на додесетоноемврийски публикации на Л. 

Чакалова, за които съобщих наскоро [56], в ИМ–Свищов понастоящем не 

съхраняват никакъв мемоарен документ на С. Ванков.  

 

Историята на металургията, металознанието и производството на снаряди е 

встрани от преките ми историко-технически проучвания, които са насочени 

предимно към историята на българското корабостроене и някои свързани с нея 

въпроси от историята на науката и техниката. Доколкото обаче ми се е налагало да 

ползвам стара техническа литература, при краткия преглед на втората част на 

ГенСнарядите [2, с. 97-257] ми направиха впечатление редица грешки и 

неточности в превода. По-нататък обосновавам някои от тях. 

1. с. 101, р. 3 отд., „Планинско-заводския комитет” – Текстът в руския 

оригинал е „Горнозаводским Комитетом” [58, с. 3] и е направен буквален, а не 

адекватен превод, който е „Минния комитет”.  

2. с. 102, абз. 5, р. 6, „геолог инженер” – Терминът в руския оригинал е  

„горным инженером” [58, с. 4], т. е. „минен инженер”.  

3. с. 102, абз. 5, р. 1 отд., „60 пуда” – липсва бележка на научния редактор, 

която да обяснява остарялата мерна единица „пуд” в руския език, да не говорим за 

българския.    

4. с. 102, р. 11 отд., „задействаща (активизираща) форма” – Терминът в 

руския оригинал е „оживальной формы” [58, с. 4] и българският превод е трудно 

обяснимо хрумване. Чуждите думи в българския език са два вида: заемки, които 

нямат домашен еквивалент и обогатяват езика, и чуждици, сиреч грозотии, които 

замърсяват езика. „Ожив”, „оживален” и други производни са френски заемки (от 

„ogive”), друг е въпросът как са възприети в българския език – от френски, руски 

или друг език. Използват се както във военната техника, така и в архитектурата и 

изкуствознанието (например в готическия стил). Терминът „оживален стил” се 

среща още в енциклопедията на Братя Данчови от 1936 г. (с. 1119), а в руско-

български политехнически речник от 1957 г. за термина „оживальный” има 

следното обяснение: „оживален; който има форма на островърха дъга или арка, 

напр. оживална глава на артилерийски снаряд” (подч., И.А.) [66, с. 364]. За 

неговото използване в съвременната българска техническа литература 

свидетелства и „Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, 

свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола 
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над тях в Министерството на вътрешните работи”, публикувана на 2 август 2007 г. 

в „Държавен вестник”. 

5. с. 109, ред 2, „стомана с коефициент на якост 75 -100 кг/м
2
”.  – Този текст 

съдържа термин, който е трудно разбираем за съвременен технически специалист 

(камо ли за читател извън техниката), и грешна мерна единица. Ще обоснова 

твърдението си, но най-напред предлагам съответния руски текст –  „Сталь 

коэффициент крепости 75 – 100 кг/кв. м” 

При заваръчни съединения се използва коефициент на якост, но той е 

безразмерен, докато според превода този коефициентът притежава мерна единица 

кг/кв. м, т.е. физическата същност на коефициента е някакво механично 

напрежение или налягане. Липсва обаче коментарна бележка на научния редактор, 

която да обясни терминът „коэффициент крепости” какво съвременно понятие от 

съпротивление на материалите описва и въз основа на това да отстрани грешката в 

мерната единица, допусната както в руския оригинал, така и в българския превод.  

5.1. За руския термин „коэффициент крепости”, преведен буквално като 

„коефициент на якост”.  

В конкретния случай е необходимо проучването на историята на руската и 

българската литература по съпротивление на материалите, за да проследим 

развитието на понятийно-терминологичния апарат в това направление и да 

установим какъв е съответният руски и български термин. Впрочем още 

проучването на руското издание на ГенСнарядите от 1918 г. показва, че в него е 

използван и синонимен  термин: „Сопротивление на разрыв от 52 до 64 к[г]р. на 

1 кв. м/м.” (подч., И.А.) [58, с. 281]. Според две руски технически книги, близки 

до 1918 г.: 1928 г. –   „Временное сопротивление в кг/мм
2
”  [61, с. 163], 1932 г. – 

„коэффициент крепости, или временное сопротивление  разрыву в кг на кв. мм” 

(подч., И.А.) [62, с. 94]. 

Най-ранната българска техническа книга по тази тема е: Лолов, Петър. 

Съпротивление на материалите. Част I. Съпротивление против скъсвание, чрез 

опъвание, против смачквание или смазвание чраз натисквание и против счупвание 

чрез вгъвание. С., печ. Воен. журнал. 1907. 96 с. За съжаление тя на практика е 

недостъпна. В два български учебника от 1928 г. използват термините: „Временно 

съпротивление или разрушаващо напрежение на разтегляне”, като примерът за 

лята стомана е „7000 кгр. на кв. см” [63, с. 11], и „Съпротивление на разрушаване 

в кгр. на кв. мм”, като примерът за този показател на твърда стомана е „92-100” 
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[64, с. 229]. Въз основа на подобно проучване приемам, че терминът „якост на 

опън” [65, с. 29] e далеч по-подходящ  от „коефициент на якост”. 

 Петър Георгиев Лолов (1864-1925 г.) – генерал-майор. Завършва 

Артилерийската и инженерна апликационна академия в Торино, Италия (1897 г.), 

автор на първия български учебник по съпротивление на материалите (1907 г.) - 

http://photos.geni.com/37/b8/bb/91/372003199390012404/sew26map/37b8bb912cfb38e

4_medium.jpg  

5.2. За грешната мерна единица на т. нар. „коефициент на якост” 

Всеки, който прочете, че „коефициент на якост” е всъщност „якост на опън”, 

и що-годе се е занимавал с конструкторска дейност, веднага ще се удиви от 

твърдението, че якостта на опън на стоманата е „75-100 кг/м
2
”. Тази механична 

характеристика наистина се променя в широки граници в зависимост от вида на 

стоманата, но в конкретния случай 100 кг/м
2
 означава 0,01 кг/см

2
. Ако стоманата 

би имала такива якостни характеристики, това при съвременните размери на 

стоманените конструкции би означавало те моментално да се разрушат, защото 

няма да издържат на натоварването, или пък, ако  конструкторите предварително 

предвидят при изчисленията си такава якост на опън, конструкциите биха 

придобили огромни размери. 

В какво се състои грешката? Всъщност става дума за две грешки. Преди 

един век както в руската, така и в българската техническа литература въпросната 

мерна единица за напрежение се изписва така: кг/кв. см или кг/кв. м/м. Дали по 

невнимание на руския чертожник или при отпечатването на първото руско 

издание, но в схемата на условните означения е допусната нелепа грешка и 

единицата е отпечатана като кг/кв. м вместо правилното кг/кв. м/м. Нямам 

представа обаче по чия инициатива – на преводача или на научния редактор, но в 

българското издание грешката е „поправена” с друга грешка –  кг/м
2  

вместо 

правилното кг/ мм
2 
. В крайна сметка, сегашният превод „коефициент на якост 75-

100 кг/м
2
” следва да стане „якост на опън 75-100 кг/мм

2
”.    

https://photos.geni.com/37/b8/bb/91/372003199390012404/sew26map/37b8bb912cfb38e4_medium.jpg
https://photos.geni.com/37/b8/bb/91/372003199390012404/sew26map/37b8bb912cfb38e4_medium.jpg


 11 

6. с. 111, фиг. 8, буква „З”, „отпускана стомана” – такава термообработка на 

стоманата в българската техническа терминология няма. В руското издание 

текстът е „отпущенной стали”, сиреч – отвърната стомана. От историко-

техническо гледище е интересно, че дори в руско-български политехнически 

речник от 1957 г., т.е. издаден във време на изключително силно руско влияние 

върху българския технически език, руският термин „сталь отпущенная” пак е 

преведен като „отвърната стомана” [66, с. 620]. Контролният редактор на този 

речник е тогавашният член-кореспондент Ангел Балевски – основоположник на 

българската научна школа по металознание и технология на металите, и очевидно 

е подходил добросъвестно към задължението си.    

7. с. 112, абз. 1, „Св. В. Пост., 1869 г., ...” – Тук става дума за описанието на 

някакво руско периодично издание, което към 1918 г. положително е било широко 

известно и авторът на руския текст си служи само със съкращението му, а в 

българското издание е оставено без коментарна бележка. Става дума за „Свод 

военных постановлений”.  

8. с. 147, абз 1, р. 4, „(приложение № 6)” – На с. 245 в българското издание  

наистина има приложение № 6, но в случая става дума едновременно за две 

грешки:  

8. 1. Приложение № 6 на с. 245 в българското издание е всъщност № 5 в 

руския оригинал [57, с. 320], [58, с. ХХ]. Нямам представа обаче дали грешката е 

неволна или поради невнимателен прочит на същността на препратката. 

8. 2. Приложение № 6 в руското издание има съвсем друго техническо 

съдържание: „Инструкция № 1 за приемането на стоманата, предназначена за 

изработването на 3-дюймовите фугасни удължени снаряди по френски метод” 

(преводът от руски на български език е мой) [58, с. 280-281]. След като в основния 

текст, глава V, има препратка към тази инструкция  [2, с. 147], тогава приложение 

№ 6, респ. Инструкция № 1, е тясно свързано с основния текст и трябва да бъде 

преведено и предложено на читателя. То обаче е отпаднало под предлог, че е част 

от „технически и икономически разчети, които представляват интерес само за 

тясно специализиран читател [...]. Бел. ред.” [2, с. 224]. 
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Оригиналният текст на Приложение № 6 в руското издание от 1918 г., който 

текст липсва в българското издание от 2015 г. -  

http://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-

46882B166335/viewer/   

9. с. 160, р. 1-3, „Глава VII. Организиране механичната обработка на 

стоманените корпуси на снарядите” – Това е точен превод на заглавието в руското 

издание от 2006 г. [57, с. 66]. Наименованието на заглавието в оригиналното руско 

издание от 1918 г. е друго: „Положение Механической Промышленности” [58, с. 

49]. Формално погледнато, в конкретния случай различието е несъществено, но е 

един от многобройните примери за факта, че българският превод не е направен 

по автентичен екземпляр, а по руското издание от 2006 г., в което руските 

съставители са направили редакционни промени, а в българското издание има 

промени и в сравнение с руското издание от 2006 г.  

10. с. 163, р. 5-6, „12 золотника (стара руска мярка за тежина, равна на около 

4 грама)” – Бележката в скобите липсва  и в двете руски издания 1918 и 2006 г. 

Следователно тя е дело на българския научен редактор и липсата на 

задължителната в подобен случай добавка „Бел. ред.” след текста в скобите  

означава некоректна намеса в авторския текст. Към това още две бележки: 

10. 1. Терминът „тежина” се употребява в говоримия език, но за научно 

издание, при това – академично, е недопустим, защото в конкретния случай 

https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
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бележката в скобите обяснява стара физическа  величина на съвременен 

технически език, а съвременният термин е „маса”, а не „тегло”. Друг е въпросът, 

че в говоримия език по-често използват „тегло”, а не маса. 

10. 2. Пак заради характера на изданието (научен!) по-правилната стойност 

на 1 золотник е около 4,3 грама –  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%

BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%

86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F%29 Впрочем, на с. 187, р. 13 отд. е написано: „140-160 

золотници (стара мярка за тегло, около 4,3 грама)”...   

11. с. 164, р. 1 отд., „Данните на ординатата не се четат на оригинала. Бел. 

прев.” – Тази бележка е един от примерите за съществено подвеждане на читателя 

вследствие на факта, че както преводачът, така и съставителят и научен редактор 

на българския превод не познават всъщност автентичния руски оригинал от 1918 

г., а за оригинал приемат промененото руско издание от 2006 г.  

Въпросната бележка се отнася за „Фиг. 9. Диаграма на седмичните 

регистрации на брака [...]”, поместена на същата страница 164 в текста на 

ГенСнарядите. В руския оригинал от 1918 г. тази диаграма е отпечатана на 

отделен неномериран лист между страниците 52 и 53. От оригиналната диаграма 

веднага става ясно, че първата хоризонтална линия в полето на диаграмата е 

нанесена при ордината с означение 1 %, а втората хоризонтална линия – при 

ордината 2 %. В руското издание от 2006 г. таблицата е в основния текст, но поне 

са запазили размерите й и тя е отпечатана на цяла страница [57, с. 70]. 

Интересното е, че макар и по-трудно, ординатите 1 % и 2 % също се четат... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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„Диаграма на седмичните регистрации на брака...”, поместена в руското 

издание от 1918 г. - http://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-

478E-AFCF-46882B166335/viewer/   

 

12. с. 167, р. 1 отд., „запазване на руската промишленост” – В руския 

оригинал този текст гласи: „постепенным падением нашей промышленности” [57, 

с. 55], [58, с. 72], т.е. става дума за намаляване, спадане и подобен процес на 

влошаване, но не и „запазване”.  

13. с. 169, р. 2-3, „снаряди от ковък* чугун”, а на същата страница под черта 

преводачът съобщава следното „В оригинала според тогавашната руска 

терминология е „сталистый чугун”. В общоприетата съвременна българска 

техническа терминология е ковък или перлитов чугун; Бел. прев.” 

Във втората  част  на изложението си по ГенСнарядите, т. 11, представих 

кратка обосновка за това подвеждащо твърдение, според което читателят остава с 

впечатление за следното [56]: 

https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
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- терминът „стоманизиран чугун”  не се използва „В общоприетата 

съвременна българска (подч., И.А.) техническа терминология”; 

- общоприетият еквивалентен термин в съвременната българска техническа 

терминология е „ковък или перлитен чугун”. 

Уверението за „общоприетост” е твърде лековато не само заради липсата на  

препратка към източник, а най-вече поради неприятния факт, че дори в 

ГенСнарядите няма общоприето мнение за превода на руския термин „сталистый 

чугун”: 

с. 16, р. 3-4: „стоманизиран (перлитен) чугун” – мнение на научния редактор 

акад. В. Сгурев; 

с. 48, р. 6 отд., „Ковък (перлитен) чугун” – мнение на преводача от руски 

език; 

с. 169, р. 2 отд., „ковък или перлитов чугун” –  мнение на преводача; 

с. 170, р. 1-2 отд., „Според съвременния български стандарт е ковък или 

перлитен чугун. – Б. ред.”  

с. 176, антетка на таблицата – перлитен чугун; 

с. 178, фиг. 10 и фиг. 11 – ковък чугун; същият термин – на с. 181-182 и др.     

Същевременно обаче в текста на глава VIII на ГенСнарядите (с. 169-183) се 

среща предимно терминът „стоманизиран чугун” и от гореспоменатото историко-

техническо разнообразие читателят в крайна сметка се чуди какво всъщност е 

т.нар. „общоприето”.  Предполагам, че в това „изобилие” трудно ще се ориентира 

дори тесен специалист по металознание, камо ли читател с друга техническа 

подготовка, да не говорим пък за тези извън техниката.  

Като отчитам подхода на научния редактор в досегашни негови историко-

технически съчинения за БТД, особено в СборникБТД и ГенСнарядите, съмнявам 

се лично да е виждал български държавен стандарт (БДС) за чугун, който да 

определя, че „ковък или перлитен чугун” е съвременният термин за 

„стоманизиран чугун”. Опитах се да открия такъв стандарт в интернет и попаднах 

единствено на БДС EN 1562:2012 от 2014 г. за „Леярство. Ковък чугун” [87]. 

Пълният му текст не е публикуван, но от приложените обяснения става ясно, че 

той определя техническите изисквания към „пет марки бял ковък чугун и девет 

марки черен ковък чугун, въз основа на механичните свойства” (подч., И.А.), не 

обхваща химически свойства и класификация по степен на графитизация 

(феритен, ферито-перлитен и перлитен чугун), камо ли да споменава нещо за 

„стоманизиран чугун”. Научният редактор не публикува обосновка коя (кои?) от 
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общо 14 марки ковък чугун е еквивалентна на „стоманизиран чугун”, нито 

собствено проучване или поне препратка към публикация на специалист, който е 

изследвал историята на стоманизирания чугун, за да убеди читателя, че е 

направил професионален историко-технически, а не декларативен  избор.  

Уверението, че  термините „ковък чугун”, „ковък или перлитен чугун”, 

„ковък (перлитен) чугун” и „перлитен чугун” били общоприети заместители за 

„стоманизиран чугун” е напълно необосновано. Той  (стоманизираният) се среща 

в научни публикации на български специалисти, учебна военнотехническа 

литература, съвременни нормативни документи в областта на военната техника, 

статии за боеприпаси в българската Уикипедия. За краткост посочвам само 

материал на Министерството на отбраната, в който се споменават „Чугунени 

отливки от бял (стоманизиран) чугун” (подч., И.А.) [88, с. 43]. От друга страна, 

съвременен руски историк на техниката, който специално е изследвал историята 

на стоманизирания чугун, твърди, че той е всъщност предшественик на 

висоякостния сферографитен чугун [52], при който обаче начинът на 

графитизация се различава от тази на ковкия чугун.  

В крайна сметка, въз основа на проучените български и руски историко-

технически публикации и публикации по класификация на чугуните отново 

твърдя, че в съвременната българска историко-техническа литература трябва да се 

използва терминът „стоманизиран  чугун”. Същевременно се надявам български 

специалист по металознание да проучи историята на приложението на този чугун 

до наши дни и професионално да обоснове мястото му в класификацията на 

чугуните според съвременната българска техническа литература. 

14. с. 170, р. 4 отд., „присадка от стомана” – В българската техническа 

литература   вместо руския термин „присадка” са приети българските „добавка”, 

„прибавка” [66, с. 456]. Друг е въпросът, че някои автори упорито използват 

„присадка” най-вече при горивата, но в конкретния случай става дума за 

металознание.  

15. с. 172, абз. 3, р.1-2, „с присадена стомана” – Едва ли някой читател ще 

успее да си представи как се присажда стомана... В  руското издание от 1918 г. 

изразът е всъщност „с присадкою стали” [58, с. 59], сиреч „с добавянето на 

стомана”.  

16.  с. 172, абз. 3, р. 5, „(с тегло до 50 фута)” – Футът е мерна единица за 

дължина, а не за тегло. Според руския оригинал тази единица е всъщност „фунт”  

[58, с.59], при което следва да се добави и забележката ”1 фунт = 0,454 кг.”   
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17. с. 178, фиг. 10, Проби от ковък чугун – Публикуваният чертеж не 

отговаря на руския оригинал от 1918 г. [58, с. 64]. 

17. 1.  В горния десен ъгъл над чертежа в българското издание е поместен 

надписът „Лист № 289 – А планка, място за шлица на планката”. Според руското 

издание от 1918 г., текстът „Лист № 289 – А” е всъщност „Лист № 269 – А” и под 

него е отпечатана само дата от 1916 г. [58, с. 64], докато българската добавка 

„планка, място за шлица на планката” липсва и в руското издание от 2006 г. Иначе 

на с. 179 в българското издание правилно е споменат черт. № 269 и читателят 

няма да го открие в целия превод. 

17. 2. В чертежа липсват надписи и размери, видни в руския оригинал. 

18. с. 178, фиг. 11, „Проби от ковък чугун (при изпитвания на ударен 

вискозитет и якост на разрив)”  – Публикуваният чертеж не отговаря на руския 

оригинал от 1918 г. [58, с. 65]: 

18. 1. Според руското издание, текстът в скобите на надписа гласи: „(при 

испытании на удар и на разрыв)”, т.е. на български –   (при изпитвания на ударна 

якост и якост на опън)”. 

18. 2.   В чертежа липсват надписи и размери, видни в руския оригинал. 

19. с. 179, р. 9-10, „формата и размерите на контролираните образци за 

изпитания на разкъсване (избухване на снаряди)” – Руският текстът според 

оригинала от 1918 г. е: „форма отливки образцов на разрыв” [58, с. 65], т.е. 

„формата на отливката  на образците за изпитване на опън”. В грешния превод по-

малката беда са несполучливите български термини. Далеч по-неприятното е, че е 

допусната непрофесионална намеса в авторския текст, като в българския превод е 

добавена бележката в скобите „(избухване на снаряди)”, която липсва в руския 

оригинал. Тази бележка, българският автор на която е неясен (научен редактор 

или преводач ?), подвежда читателя, т.к. тя го насочва към някакво изпитване за 

разкъсване при избухване на снарядите, докато всъщност става дума за 

общоизвестното изпитване на опън на материали.  

20. с. 179, р. 10-1 отд., „1) съотношението между отпечатъците (от 

изпитването на твърдост по Бринел) и разрушеното пробно тяло” –  Текстът в 

руския оригинал е „1) съотношение между отпечатками по Бринелля и разрывной 

пробой” [58, с. 66], т.е. „1) съотношението между отпечатъците върху опитния 

блок при изпитването на твърдост по Бринел  и опитния образец при изпитването 

на опън”. От историко-техническо гледище става дума за факта, че в 

„Организацията на Ванков”, ползвайки френския опит, установяват зависимост 
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между диаметъра на отпечатъка при изпитването по Бринел и съдържанието на 

свързания въглерод в стоманизирания чугун, респ. якостните качества на метала. 

Сиреч става дума за съотношения между технически характеристики, а не 

между техническа характеристика и разрушен опитен образец, какъвто и да е той.   

21. с. 179, р. 1-2 отд., „Вж. главата за експериментално-техническата 

дейност на Управлението на пълномощника” – Читателят на българското издание 

напразно ще търси обаче тази глава, защото тя безмилостно е съкратена. Става 

дума за глава  XIV на руското издание от 1918 г. 

22. с. 180, р. 1-3 отд., „В забележките на автора се указва необходимостта 

освен изпитанията със сачма по Бринел, да се проведат допълнителни изпитания 

(ударна якост и др.), гарантиращи необходимата якост на метала. Бел. ред.” – Този 

български текст е подвеждащ. 

22. 1. Преди всичко това не е бележка на българския редактор, а е бележка 

под черта още в руското издание от 1918 г. [58, с. 68]. 

22. 2. Авторът на бележката в руското издание от 1918 г. не я прилага към 

цялото съдържание на текста, озаглавен „Забележка по отношение на изпитването 

със сачмата на Бринел на снарядите от стоманизиран чугун”, както е направено в 

българското издание, а тя е към едно изречение от текста, поместено в българския 

превод на с. 181, р. 4-6 отдолу, „Резюмирайки, може да се каже, че [...] чугун”. 

При това руската бележка има друг текст: „В примечании автор заметки 

указывает на необходимость [...] (удар или др.) [...]” (подч., И.А.) [58, с.68].   

23. с. 183, р. 3, „48-линейни снаряди” – Българският превод не предлага 

никакво историко-техническо обяснение затози странен термин. В руското 

издание от 1918 г. текстът е „48‴ бомбы” [58, с. 69], но както с руския, така и с 

българския термин в интернет не се открива нито един линк с допълнителна 

информация за него. Всъщност става дума за традиционния 4,8-дюймов калибър 

на руската полева артилерия, въведен след Руско-японската война 1910-905 г. (1 

дюйм = 10 линии, т.е. при 10 линии = 25,4 мм калибърът е всъщност 122 мм) [89].  

24. с. 186, р. 1-5 отд., „Интересуващите се от детайлите на работната 

постановка по изработване на запалителни чаши отпращаме към „Трудовете на 

съвещанието по изготвяне на 3-дюймови снаряди, запалителни чаши и 

детонаторни тръбички” и към „Технические сборники Всероссийского Земского и 

Городского сочинения” №№ 6, 10 и 16. Бел. ред.” И този текст не е на 

българския редактор, а е част от оригиналния руски текст [58, с. 71]. Не по-

малко странно е хрумването да се преведе на български заглавието на единия 
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източник, а на другия – не. Впрочем, по-правилно е заглавията на източници 

(периодика и книги) да не се превеждат, за да се улесни читателят при евентуално 

издирване на оригиналните чужди източници. Още по-добре би било, ако 

българският редактор беше положил малко усилия да уточни оригиналните руски 

заглавия. Понастоящем първият руски източник все още не се появява в интернет, 

но точното наименование на втория е: Всероссийские земский и городской союзы. 

Технический сборник, № 6, 10 и 16 [1916 г.?] (спазил съм руския правопис от 

онова време, в противен случай източникът не се появява в интернет). 

 
http://static2.ozone.ru/multimedia/books_ill/1009399026.jpg 

25. с. 191, р. 1, снаряди „У. С.” – За  това неразбираемо съкращение липсва 

кратка обяснителна бележка към превода. Вероятно става дума за „удушающие 

средства” [90], т.е. за  химически снаряди със задушливи газове.  

26. с. 196, р. 1 отд., „Специален вид месинг с добавка на мед и други метали. 

Бел. ред”. – Тази забележителна бележка на българския научен редактор е 

направена във връзка с термина „латун” в абз. 3 на същата страница. Съответният 

термин на руски език е „латунь” [57, с. 78].  

https://static2.ozone.ru/multimedia/books_ill/1009399026.jpg
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Наистина в интернет има все още тук-там съобщения, че фирма предлага 

„Месингова лента и рулони – латун на склад” [67], нашенски „спецове”, които 

търсят „Къде в София има месингов латун?” [68] и други подобни куриозни 

твърдения. В българското металознание обаче от десетилетия се използва само 

терминът „месинг”. В цитирания вече „Руско-български политехнически речник” 

от 1957 г. срещу руския термин „латунь” стои само думата „месинг” [66, с. 255].  

Обърнете внимание на твърдението в бележката „Специален вид месинг с 

добавка на мед...” (подч., И.А.). От това „научно” обяснение следва, че в т. нар. 

„латун” медта е само „добавка”?!? Предполагам, че дори учениците от 

професионалните гимназии с технически профил знаят, че месингът е сплав, 

съставена главно от мед (над 50 на сто) и цинк ... Разбира се има и специални 

видове месинг, които съдържат специфични добавки с цел допълнителни качества 

на сплавта. Например високоякостният и корозионно-устойчив мангано-железен 

месинг 55.3.1 (средно: мед 55 %, манган 3 % и желязо 1 %), използван за гребни 

винтове,  но това е вече друга тема.   

27. с. 207, р. 11 отд., „С нашия фенол бяха взривени немските „Албатрос” и 

„Дайтсланд” в Балтийско море” –  Преди всичко немски военен кораб 

„Дайтсланд” няма, а в руското издание от 1918 г. е написано „Дейтшланд” [58, с. 

144],  което според съвременния руски език означава „Дойчланд”. Това съобщение 

е публикувано на 12 септември 1915 г. и „Албатрос” наистина е потопен по онова 

време (юли 1915 г.). Що се отнася до „Дойчланд”, сведението противоречи  на 

досега известна информация в немската и руската морскоисторическа литература, 

публикувани в интернет. През Първата световна война в немския военен флот има 

само два кораба с името „Дойчланд” и те не са потопявани [69].  

28. с. 210, фиг. 17, портретна фотография на Н. А. Второв – Тази 

илюстрация е един от многото примери, че при българското издание не е ползван 

руският оригинал от 1918 г. В оригинала тя не е поместена в текста на глава XVII, 

а е представена в голям формат на  отделен неномериран лист, в глава   XI, между 

страниците 84 и 85. Оставям настрана етичния въпрос, че създателите на 

изданието от 1918 г. са имали съображения как да разположат илюстрациите си, а 

след години някой се намесва в текста им (конкретната фотография не е никакво 

изключение). По-съществен е друг факт. На гърба на фотографията на Н. Второв в 

руското издание от 1918 г. е поместена статия-некролог с интересен автор: 

Ванков, С. Н. Памяти Н. А. Второва, Контрагента Организации 

Уполномоченного ген.-майора Ванкова по заготовлению снарядов по 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4_%28%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
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французскому образцу. В цялата книга от 1918 г. това е единственият материал с 

автор С. Ванков и тъкмо той не се появява в българското издание. Нищо чудно, 

след като в руското издание от 2006 г. тази публикация липсва ... 

 Статията-некролог с автор С. 

Ванков от руското издание от 1918 г., която не е публикувана в българския 

превод през 2015 г. - http://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-

478E-AFCF-46882B166335/viewer/  

 

29. с. 214 и 216: Поместени са фигурите 21, 22 и 23, представляващи 

илюстрации на „Образци на оцветяването на [...]” – Читателят няма да разбере 

обаче оцветяването, защото в българското издание илюстрациите са ... черно-

https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/
https://нэб.рф/catalog/000202_000006_744670|7957F801-6599-478E-AFCF-46882B166335/viewer/


 22 

бели. В руския оригинал от 1918 г. те са цветни и, освен това, не са поместени в 

глава XVII, а онагледяват текста на глава  XIII и XV. 

30. с. 217, фиг. 24, „Нагледно представяне количеството на корпусите на 3-

дюймови снаряди, запалителни чаши и детонаторни тръби, ...” – В руския 

оригинал от 1918 г. тази илюстрация е цветна и на цяла страница, докато в 

българското издание е черно-бяла и в малък формат. Вследствие на това изобщо 

не се виждат данните за производството към 1 януари 1917 г., които са 

съответно (отляво надясно): 7 593 991, 5 237 850 и 4 219 375 бр.  

      

 Това са само някои от бележките, които забелязах, когато сравнявах 

илюстрациите от двете руски издания и българския превод. Въз основа на тях 

препоръчвам на читателите за по-голяма сигурност да ползват руския 

оригинал от 1918 г., който е лесно достъпен в интернет [58]. Специалисти по 

металознание и по артилерийско въоръжение положително биха обърнали 

внимание на повече недоразумения в превода ... 

Няколко думи и за част III от ГенСнарядите, озаглавена „Служебен 

списък и пенсионни документи на С. Ванков” [2, с. 259-271]. Тя съдържа 

полезни сведения, особено за твърде неясния български период, който е отразен 

до юни 1886 г.  

На с. 9 в ГенСнарядите акад. В. Сгурев съобщава, че документите и 

материалите за четирите части на книгата „са любезно предоставени на 

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов” от близки и роднини на С. Ванков 

чрез проф. д-р Иван Ванков”, но в текста на част III съставителят и научен 

редактор сигурно не случайно е пропуснал да съобщи нещо по-точно за 

оригиналите на публикуваните документи. По логични причини документите от 

тази част липсват в руското издание от 1918 г. Те са публикувани обаче още в 

руското издание от 2006 г., което от с. 321 до с. 364 представя документите за 

пенсиониране на ген.-майор С. Ванков, част от които сега се появяват в 

българския превод. 

 

За усилията на акад. В. Сгурев да оправдае безпринципната българска 

щедрост към скромния принос на кап. С. Ванков за дейността на 

Българското техническо дружество в Русе 1885 г. 

През 2006 г. в първия том на книгата си „Омаяни от кораби мъже”, в 

рамките на биографията на руския учен и изобретател Павел Дмитриевич 
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Кузмински (1840–1900 г.), представих обширна история на Българското 

техническо дружество в Русе (1885 г.) [46, с. 205-223]. Още в началото на 

следващата година най-авторитетният български историк на техниката доц.  д-р 

Младен Цонев публикува на страниците на вестник „Наука и общество” – издание 

на ФНТС, обширен положителен отзив за книгата ми, по-голямата част от който е 

посветена на представената от мен история на БТД. От този отзив цитирам 

следното категорично мнение: „[...] То (БТД, И.А.) нямаше да се роди поне през 

периода 1884-1885 г., ако у нас не беше се появил такъв деец на 

императорското РТД като П. Кузмински. Ив. Алексиев ратува за 

възстановяването на една историческа истина – П. Кузмински е инициатор за 

създаването на БТД [...] Нещо повече – автор на проектоустава на БТД е П. 

Кузмински [...]” (подч., И.А.) [70]. По това време председател на УС на ФНТС е 

акад. В. Сгурев и, логично погледнато, той не може да не е прочел обширния 

отзив на доц. Мл. Цонев, но, познавайки вече авторския му морал (на акад. В. С.), 

не изключвам възможността сега да твърди, че не е бил запознат тъкмо с този 

брой, посветен на Деня на благодарността във ФНТС. През същата година обаче 

доц. Мл. Цонев публикува категоричното си мнение за изключителния принос на 

П. Кузмински (не на кап. С. Ванков!) за създаването на БТД и в солидно 

академично издание [71, с. 9], на което автор на предговора е ... самият акад. В. 

Сгурев [72]. Не твърдя, че почитаемият председател на УС на ФНТС в предговора 

си подкрепя мнението на доц. Мл. Цонев, но уточнявам за читателите, че той 

(акад. В. С.) отлично знае за него, след като по-късно дори изрично изтъкна, че 

доц. Мл. Цонев „написа великолепно предисловие” на  споменатото академично 

издание [73, с. 16]. И пак според уверение на акад. В. Сгурев от март т.г. „доц. д-р 

Младен Цонев даде в публикациите си една балансирана и справедлива оценка 

за мястото и ролята на отделните активни дейци на БТД” (подч., И.А.) [73, с. 

15]. Двете публикации на изтъкнатия историк на техниката от 2007 г., които по-

горе цитирах [70], [71], категорично доказват обаче, че неговата оценка за 

приноса на П. Кузмински и кап. С. Ванков за създаването и дейността на 

БТД няма нищо общо с така мечтания и проповядван от акад. В. Сгурев 

баланс.  

В монографията си „Храм на знания технически ...” (за краткост Книга 

ХЗТ), издадена през 2010 г., представих за пръв път в историографията на 

българската техника задълбочено изследване на историята на Българското 

техническо дружество (БТД). Наред с аргументите за изключителния принос на П. 
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Кузмински за създаването и дейността на БТД  и за скромното присъствие на 

председателя на дружеството кап. С. Ванков в историята на организацията, 

КнигаХЗТ съдържа отделна глава със заглавието „За скромно участие – щедри 

почести, за изключителен принос - пренебрежение”. Главната ми авторска цел 

чрез тази глава е въз основа на конкретни факти да представя политиката на 

централните ръководства на ФНТС през периода 1985-2010 г. в областта на 

пропагандирането на приноса на двама дейци на БТД (С. Ванков и П. 

Кузмински ), както и да докажа крайния несправедлив резултат от нея. 

Публикуваните от мен доказателства за скандалния дисбаланс между, от една 

страна, трайното признание, с което българското общество, и особено 

централното ръководство на ФНТС от 1985 г. до наши дни обсипва скромното 

присъствие на председателя на БТД кап. С. Ванков в историята на дружеството, а 

от друга - грубото незачитане на изключителния принос на руския учен и 

изобретател П. Кузмински както за БТД, така и за българската техника, очевидно 

никак не се понравиха на акад. В. Сгурев. В отговор на монографията ми 

последваха  щателна проверка на използваните от мен източници и старателни 

издирвания из архиви и библиотеки във  Велико Търново, Русе, Варна и София. 

Въпреки това обаче акад. В. Сгурев не откри нито едно некоректно мое цитиране 

на източник и най-неприятното за него – нито един източник, който да добави 

поне един нов факт, колкото и незначителен да е, към известното досега скромно 

присъствие на председателя на БТД кап. С. Ванков в историята на дружеството.  

Вследствие на това през пролетта на тази година със  СборникБТД [1] са 

направени усилия в следните направления: 

- да бъдат заблудени читателите относно същността на критиката ми в глава 

V на КнигаХЗТ, като без абсолютно никакви доказателства по общоприетия в 

науката начин чрез цитиране и препратка към конкретна страница от 

монографията ми акад. В. Сгурев разпространява инсинуацията, че, видите ли, 

тази глава V съдържала „обидни за кап. С. Ванков епитети и твърдения и с 

политически привкус, нагоден за сегашната българска действителност” [4, с. 10]. 

В близко бъдеще ще публикувам съответни опровержения по това академично 

голословие; 

- без да има поне някаква обща представа за българската морска 

историография и характера на мемоарното наследство на известния флотски деец 

и член на БТД Константин Божков (1857–1942 г.), акад. В. Сгурев се опитва да 

обезцени спомените му за историята на БТД с формалния довод, че мемоаристът 
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(К. Б.) бил „човек на около 75-годишна възраст” [4, с. 8]. Причината за този довод  

е твърдението на К. Божков като съосновател на БТД и пряк свидетел, че П. 

Кузмински е главната фигура в създаването и дейността на дружеството. Сега 

обаче, публикувайки „Моите спомени” на С. Ванков в ГенСнарядите, акад. В. 

Сгурев  не предупреждава отново читателите, че „Достоверността на тези спомени 

не може да бъде висока” (така твърди за „около 75-годишния” К. Божков), след 

като С. Ванков е дори на 78 г., когато завършва ръкописа си. Типичен двоен 

стандарт ... 

- и на трето място, но не и по важност, акад. В. Сгурев оспорва твърдението 

на прекия свидетел К. Божков, че П. Кузмински е авторът на проекта за устав на 

БТД, с фриволната хрумка, че „По-вероятно е това (съставянето на проекта за 

устав, И.А.) да е осъществено от някаква група, в която участват и българи” [4, с. 

10]. И тук почитаемият академичен историк на техниката смята за досадна 

подробност авторското си задължение да обоснове, като как би могло да стане 

това в условията на януари 1885 г., но подробен коментар на случая ще 

публикувам в изложението си по СборникБТД.   

И тъй като СборникБТД на практика е безсилен да опровергае 

публикуваните от мен доказателства за несъпоставимостта на приносите на П. 

Кузмински и С. Ванков за БТД, както и за несъизмеримостта на трайното 

признание за тях, с ГенСнарядите акад. В. Сгурев се опитва за пореден път да 

отклони вниманието на българската общественост от факта, обоснован в 

глава V на Книга ХЗТ – „За скромно участие – щедри приноси, за 

изключителен принос - пренебрежение”. Този път той прилага един изпитан 

трик, наречен „подмяна на тезата”. В ГенСнарядите научният редактор и автор на 

предговора отделя съвсем-съвсем скромно място на стореното от Симеон Ванков  

за България, но пък сега залага на „машината на времето” – „Можем ли и 

имаме ли право да се гордеем с постиженията на този наш съотечественик, чиито 

най-значими резултати в науката и техниката са получени извън България?” При 

това без никаква обосновка кой, кога и как го е упълномощил, позволява си да 

говори и от името на „Българските учени и специалисти, работещи в областта на 

техниката и технологиите” [5, с. 24]. Дори да прави това по навик като бивш 

председател на УС на ФНТС, пак би било добре да съобщи на читателите си колко 

са тези „Български учени и специалисти” към 2015 г. у нас и по света и колко от 

тях са членове на ФНТС, а друг е въпросът и колко от тях наистина споделят 



 26 

възторга му по адрес на твърде противоречивата биография на Семьон 

Николаевич.  

Защо „машина на времето” ли? Ами в СборникБТД научният му редактор 

многозначително съобщава: „И не случайно (подч., И.А.) кап. С. Ванков е избран 

за пръв и единствен председател на техническото дружество” [4, с. 9]. Към това 

твърдение липсва обаче обосновка. Сега, с ГенСнарядите, акад. В. Сгурев 

положително се надява на читатели, които ще повярват в абсурда  как през 1885 г. 

членовете на БТД проглеждат с въпросната „машина на времето” в бъдещето, 

виждат забележителната дейност на Семьон Николаевич в Русия и Съветския 

съюз и особено – в неговата „Организация на Ванков” през Първата световна 

война, преценяват, че качествата на руско-съветския деец на техниката ще бъдат 

изключително полезни за дейността на БТД и как с тях той допринася за 

авторитета на БТД и въз основа на постиженията му след години в Русия и 

Съветския съюз решават през март 1885 г. да го изберат за председател на БТД ... 

Акад. В. Сгурев сигурно отлично съзнава, че известното досега в историята 

на българската техника за българския период в биографията на Симеон Ванков по 

никакъв начин не може нито да обясни, още по-малко да оправдае 

изключителната дългогодишна възхвала и щедрост в трайното признание на 

българското общество и особено на ФНТС към приноса му за България. 

Дисбалансът принос-признание става още по-очеваден, ако се отчете фактът, че 

за половинвековните заслуги на Семьон Николаевич към Русия и Съветския съюз 

руската общественост е преценила за справедливо да изрази трайното си 

признание към тях, като именува една малка улица на негово име (переулок 

Ванкова) в Хабаровск и издаде две книги за него –  1984 г. [13] и 2006 г. [57]. 

Нищо повече!  

 Переулок Ванкова в Хабаровск - 

http://russkayagazeta.com/images/uploads/simeon_vankov_05_thumb.gif 

И за да оправдае по някакъв начин безпрецедентното в историята на 

българската техника несъответствие между сторено за България и трайно 

https://russkayagazeta.com/images/uploads/simeon_vankov_05_thumb.gif
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обществено признание, дължащо се на нашенската конюнктурна политика и 

пропаганда от 60-те години на ХХ в. насам, сега акад. В. Сгурев се опитва да 

доизмисли нови приноси на председателя на БТД кап. С. Ванков. Твърдя, че става 

дума за доизмисляне със задна дата, защото „Организацията на Ванков” е 

принос на Семьон Николаевич за Русия, но не и за дейността на БТД! А  

опитът да се сравнява този принос с дейността на американеца от българо-

ирландски-френски произход Джон Атанасов е евтин пропаганден трик, 

предназначен за комплексирани български читатели, но не и историко-техническо 

доказателство за приноса на С. Ванков за БТД.  Този опит е основан на широко 

известен похват от формалната логика, за който ще дам следния пример: академик 

Х е инженер, лицето У е инженер и следователно то също е академик. Нелогично 

умозаключение, но практикуващите този похват разчитат на логическата заблуда. 

Припомням крайно неприятният за акад. В. Сгурев факт, че лицето с 

изключителните заслуги за създаването и дейността на БТД е руският учен и 

изобретател и флотски механик П. Кузмински, а не председателят на БТД 

кап. С. Ванков. Щом изследваме историята на БТД, то ГЛАВНИЯТ показател, 

по който трябва да сравняваме приносите  на отделни членове на БТД, е какво те 

са направили за дружеството! На второ място, но като допълнителен показател, 

е какво са сторили за българската техника. И едва на трето място, като 

спомагателен показател – какъв е научно-техническият принос за друга страна 

или изобщо за науката и техниката в света, но и тук следва да се има предвид 

преди всичко стореното от тях ДО основаването и дейността на дружеството, 

сиреч до пролетта на 1885 г. Изтъквайки дисбаланса в трайното българско 

признание към двамата известни дейци на БТД – П. Кузмински и С. Ванков, имам 

предвид изключително сравнителния анализ по главния показател. Дори само 

по този показател нелицеприятната констатация е: за скромно участие – щедри 

почести, за изключителен принос – пренебрежение. Ако направим сравнението по 

допълнителния показател, П. Кузмински най-малкото с нищо не отстъпва по 

заслугите си към българската техника от С. Ванков. Напротив! Днес в нея няма 

никаква следа от Артилерийския арсенал в Русе, който е закрит още от 1 януари 

1891 г.  [3, с. 127, т. 18]. Какво обаче и днес напомня за големия  принос на П. 

Кузмински? В края на 1884 г. по негова инициатива е създадена Техническата 

школа в Русе и той необратимо тласка развитието й като техническо учебно 

заведение, известно днес като ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. През 2006 г. 

командването на Морското училище достойно почете този основополагащ принос, 
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като барелефът на П. Кузмински беше поставен на най-почетното  място в 

откритата тогава Алея на преподавателя. Това обаче не е признание на ФНТС за 

заслугите на П. Кузмински към БТД. Той е пръв библиотекар на първата морска 

библиотека в България и доказателство за приноса му за полагането  на основите 

на библиотечния фонд са съхранените във Военноморския музей във Варна 

екземпляри на руското списание „Морской сборник” от 1885 г., което днес е най-

старото морско периодично издание, съхранявано в българска библиотека 

(годишнините му от 1885 г. до наши дни!). П. Кузмински е и първият уредник на 

Морския музей (днес ВММ).  

Що се отнася до спомагателния показател – заслугите към руската, 

съветската  и световната техника, там П. Кузмински отстъпва единствено по това, 

че умира през 1900 г. и с нищо не допринася за развитието на съветската техника  

и индустрия. Този неприятен за биографията му факт беше една от главните 

причини нашенската пропаганда до 1990 г. да го пренебрегва, възхвалявайки и 

почитайки щедро Ленинския съратник С. Ванков. Иначе, ще дам само един 

пример в полза на П. Кузмински по спомагателния показател. Той е изобретателят 

на газовата турбина и според личното му уверение, документирано през 1889 г., 

разработва проекта на газовата турбина през 1887 г. в България.  

  Паметната плоча на дом 37, 6-а линия, 

Василевския остров в Санкт Петурбург, в който е живял П. Кузмински 

(поставена 1960 г.) –

https://picasaweb.google.com/113952659710757999812/IqNzCJ?authkey=Tz4SnIEjBX

8#5729781971260753298  

https://picasaweb.google.com/113952659710757999812/IqNzCJ?authkey=Tz4SnIEjBX8#5729781971260753298
https://picasaweb.google.com/113952659710757999812/IqNzCJ?authkey=Tz4SnIEjBX8#5729781971260753298
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Най-после през 2015 г. акад. В. Сгурев склони да признае съществуването на 

известния от години в историографията мит за Ленинския съратник С. Ванков. 

Оставям настрана неморалния му опит да прехвърли вината за дългогодишния 

идеологически слугинаж от главните виновници – властимащите, на  

обслужващите ги разнокалибрени историци, журналисти и общественици. Това 

все пак е изяснен и по-несъществен въпрос. Много по-важно е да се направи 

трезва оценка на резултатите от порочната пропагандна политика, а не да 

продължава нейното практикуване, маскирано зад историко-технически одежди 

заради променената след Десети ноември политическа конюнктура. 

През тази година се навършиха 175 г. от рождението и 115 г. от смъртта 

на П. Кузмински, но вместо да помисли за някаква що-годе скромна форма на 

трайно признание за неговия изключителен принос към БТД и българската 

техника, акад. В. Сгурев предпочете към изобилието от досегашните почести за С. 

Ванков да добави още една книга за него. Нещо повече, неговият приемник като 

председател на УС на ФНТС проф. дтн Иван Ячев задмина своя предшественик и 

дори не спомена името на П. Кузмински в словото си по време на тържественото 

събрание по случай 130-годишнината от основаването на ФНТС (2 април 2015 г.), 

но пък за пореден път възхвали председателя на БТД. Предлаганото от акад. В. 

Сгурев гордеене с постиженията на Семьон Николаевич, сравнявайки ги с тези на  

американеца Дж. Атанасов и българи като Асен Йорданов, е всъщност поредното 

усилие под друга маскировка да се утвърждава митът за въпросния руско-

съветски деец като едва ли не най-заслужилата личност за българската техника. 

При това пак той (В.С.) уверява читателите, че „Не е нужно С. Ванков да бъде 

безоснователно възхваляван или принизяван – най-добре е да се постараем да го 

възприемем такъв, какъвто е бил на фона на епохата, в която е живял.” [5, с. 25]. 

Мъдра мисъл, стига обаче авторът й сам да я прилагаше на дело. Предговорите на 

акад. В. Сгурев към СборникБТД и ГенСнарядите ясно показват, че той под 

„принизяване” разбира всъщност доказателствата относно истината за 

безоснователното възхваляване на председателя на БТД. Образно казано, ако 

историци на техниката години наред твърдят, че конструкторът Х създава 

автомобил със скорост 500 км в час и за това му „постижение” правят филми за 

конструктора, публикуват книги за него, именуват улици и жилищни комплекси, 

поставят му паметни плочи и т.н., и т.н., а друг историк  обосновава, че скоростта 

на автомобила е всъщност 100 км в час, то, видите ли, вторият историк 

„принизява” постижението на конструктора Х ...   
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Ако още преди 1990 г. у нас тачеха С. Ванков преди всичко за неговите 

технически постижения, бих приел поне част от твърденията на 

следдесетоноемврийските му апологети и опитите им да пренаписват историята 

на българската техника. Тогава  (преди 1990 г.) обаче от първостепенна важност 

беше Ленинското съратничество. Припомням само два примера, със съобщаването 

на които си позволих да „принизя” приносите на С. Ванков, като те са свързани с 

изведнъж станалата толкова важна за историята на българската техника 

„Организация на Ванков”: 

- в брошурата на ЦС на НТС от 1986 г, издадена по указание на тогавашния 

председател на ЦС на НТС, за да даде тласък на пропагандирането на Ленинския 

съратник С. Ванков като един от двамата основоположници на  НТС, в 

биографията му, терминът „Организация на Ванков” изобщо не е споменат, 

нито пък някакъв синоним или поне няколко думи за производството на снаряди. 

Има само едно изречение, в което тази информация е закодирана и разбираема за 

съвсем тесен кръг читатели-членове на НТС, запознати по-добре с биографията на 

С. Ванков: „През тези години (в Хабаровск, И.А.) той натрупал опит и знания, на 

базата на които станал най-големият организатор на военното производство по 

време на Първата световна война, широко известен учен в Съветския съюз”  [28, 

с.7]. Нищо повече... 

- може би най-уродливото свидетелство за безразличието към 

„Организацията на Ванков” е оставено обаче от български офицер, който в статия 

за С. Ванков, публикувана в българско военнотехническо списание, не споменава 

нищо за тази организация за производството на снаряди, но пък помества 

прословутата снимка на С. Ванков с Ленин и свои размисли по нея [74].  

Опитвайки се да популяризира и надценява значението на „Организацията 

на Ванков” за историята на българската техника, акад. В. Сгурев на теория 

признава необходимостта в биографията на С. Ванков да се отчита „фона на 

епохата, в която е живял” [5, с. 25]. Във връзка с това обаче на практика  

предпочита да премълчи противоречията и рафинирано се опитва да отклони 

вниманието на читателите от тях с примера за Джон Атанасов. Той е американец, 

роден през 1903 г. и към есента на 1915 г., сиреч към началото на  производството 

на снаряди от „Организацията на Ванков”, е 12-годишен, не е участвал през целия 

си живот в държавен преврат в България, нито доброволно е загърбвал родината 

си САЩ, за да служи на чужда държава. Съмнявам се акад. В. Сгурев да се е 

замислял над факта, че България на 1 октомври 1915 г. влиза в Първата световна 
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война и от този ден е във война с Русия. На практика това означава, че снарядите, 

произведени след октомври 1915 г. под ръководството на руския генерал  

Семьон Николаевич, се изстрелват от руските оръдия или по войските на 

нашите съюзници, или по българските войски с всички произтичащи от това 

последици! Естествено по време на война за всяка воюваща страна е в сила 

правилото „На война като на война!” Например известна е бомбардировката на 

Варна от руска ескадра на 14 октомври 1915 г. [75]. По публикувани неотдавна 

руски архивни документи обаче още на 1 октомври с. г. руски самолет излита за 

Варна, бомбардира неуспешно крайцера „Надежда”, но пък по една голяма 

фугасна бомба попада в пристанището и железопътната гара [76].  Известен е и 

Добруджанският военен театър, където през 1916-1917 г. български войски 

воюват против руско-румънски. От академичните размисли относно значението на 

„Организацията на Ванков” за историята на българската техника и особено – за 

прочита на историята на БТД въз основа на архивен материал, не става ясно обаче 

как е проучено използването на руските снаряди, произведени от тази 

организация и изстреляни срещу българските войски? Например,  през 1916 г. 

Румънското военно министерство е възложило на „Организацията на Ванков” 

следните поръчки [58, с. 18]: 

57 мм снаряди – 360 000 бр.; 

105 мм снаряди – 90 000 бр. 

Нямам представа колко са снарядите на руските части на Добруджанския 

фронт и каква част от тях е произведена от „Организацията на Ванков”. 

Естествено днес е абсурдно Семьон Николаевич да бъде винен от български 

историци и читатели за това снарядно производство, защото като руски генерал 

той по онова време е изпълнявал дълга си, при това блестящо, към руския 

император, пред когото е положил офицерска клетва, и към страната си, сиреч – 

Русия. Не по-малко абсурдно е обаче и това в историографията на българската 

техника да не се отчитат противоречията на конкретните исторически условия и 

да се правят пропагандни историко-технически спекулации.  

Припомням отново, че акад. В. Сгурев  си позволява да заблуждава 

читателите, уверявайки ги от името на „Българските учени и специалисти, 

работещи в областта на техниката и технологиите”, че, видите ли, те имат 

„особени основания да се гордеят с най-значимото постижение на С. Ванков – 

„Организацията на Ванков” [5, с. 24]. Ако почитаемият български академик беше 

написал това във вестник на някоя политическа партия, бих поне отчасти разбрал 
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публицистичния му плам, но цитираните редове са публикувани от научен 

редактор в академично издание, а в науката при публикуването на резултати от 

изследване на обществено мнение има правила, например авторът да обяви 

методиката на изследването и конкретните резултати, получени с нея. Няма да 

навлизам в статистическите особености на тази тематика, но ще си позволя да 

цитирам три конкретни примера, показващи фриволността  на академичното 

твърдение за така желаното единодушно българско умиление към руския генерал-

майор Семьон Николаевич.  

Пример № 1. На 6 май 2015 г. известен сайт публикува статия за 

„Организацията на Ванков” [77]. Тя не съдържа нищо ново, но прави впечатление, 

че предизвиква голям читателски интерес, съдейки по факта, че към нея са 

приложени 234 мнения. Значителна част от тях (над две трети) не се изказват 

ласкаво за С. Ванков; тези, които го подкрепят, правят това не толкова от 

русофилски позиции, а от историко-технически или комплексарски. Освен това, 

критиците на С. Ванков привличат многократно повече  одобрение в сравнение с 

несъгласието, и обратно – одобряващите С. Ванков се радват на значително 

повече неодобрение в сравнение с тези, които ги подкрепят. Естествено това не е 

никакво представително  мнение, но все пак е твърде показателно. Тъй като акад. 

В. Сгурев очевидно единствено със средствата на волната  публицистика описва 

съвсем оптимистично български възторзи от „Организацията на Ванков”, 

прилагам няколко примера и за противното мнение, които всеки може да провери 

в споменатата статия [77]. Номерата на примерите, които тук прилагам, отговарят 

на съответния пореден номер  на мнението в сайта; към мнението прилагам 

данните за неодобрението – не, и одобрението – да; запазвам правописа на 

авторите: 

№ 1 – „[...] Да се биеш срещу държавата си? Когато руснаците реабилитират 

Власов, тогава може да си сменя отношението.”    не – 69, да – 306; 

№ 3 – „Аз не бих се радвал на човек, който е допринесъл за това България и 

съюзниците й да загубят важна война като тази... Този е дал свойта „дан” 

българите от Добруджа да продължат да бъдат под румънски гнет още 20+ години 

...”  не – 58, да – 252; 

№ 6 – „[...] да тръгнеш да сваляш Княза на България, пред който си си клел 

във вярност, само защото не уйдисва на Русия, си е предателство и поставяне в 

услуга на чужда държава, срещу своята”  не – 24, да – 373; 
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№ 16 – „По онова време (и до 1944) в Свищов са се раждали големи българи. 

Този е един от тях - за жалост русофил! Нямам нищо против русофилите, но нека 

са първо българофили и след това русофили! Този е бил обратното!” не – 13, да – 

174; 

№ 26 – „Точно в този ден (6 май, И.А.) бих предпочел да прочета за ген. 

Иван Колев, например, който бие руските нашественици [...] Или ако ще говорим 

за военноинженерните постижения на българите – за изобретената от първия 

български летец Симеон Петров авиационна бомба Чаталджа, която се използва в 

ПСВ и която конструкция и до днес се използва.” не – 11, да – 119; 

№ 69 – „От момента, в който е станал руски поданик, Ванков е престанал да 

бъде българин. Бил е вече руснак с български произход. Но като знаем, че опитът 

за преврат е бил инспириран от Русия, излиза, че човекът и като български 

поданик е работил за интересите на чужда страна, а това си е предателство.” 

 не–5, да–33. 

Пример № 2. През март 2011 г. в сайта на хабаровския вестник „Молодой 

Дальневосточник” все още фигурираше статия от музейния специалист и краевед 

М. Ф. Бурилова от Хабаровск, която  съобщаваше нелицеприятния факт: „Аз се 

опитах да се свържа с неговата (на С. Ванков, И.А.) историческа родина, обръщах 

се към музея в град Свищов, но – не отговориха” (превод и подч., И.А.). Въз 

основа на данни за други изследвания на М. Ф. Бурилова предполагам, че това 

запитване е било няколко години преди 2007 г. За съжаление междувременно 

руският вестник промени електронния си адрес, а в новия сайт информацията 

изчезна и не мога да приложа актуален линк към нея. 
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 М. Ф. Бурилова – историк и краевед от Хабаровск – 

http://dv-delo.ru/wp-content/uploads/2013/06/tf_19.jpg 

Пример № 3. Според задълбоченото биографично изследване на съветския 

историк Арон Черняк, първата книга с автор С. Ванков била издадена през 1893 г. 

в Русия [13, с. 35]. През 1997 г. на научна сесия съобщих обаче за неизвестната 

дотогава в историографията на българската техника книга „Колко е часът?”, 

издадена от С . Ванков като авторизиран превод от руски език година по-рано – 

през 1892 г. в Шумен [85, с. 20], през 2010 г. публикувах и факсимиле от 

титулната страница на книгата [3, с. 201]. Това издание е посветено на 

изработването на слънчеви часовници, а С. Ванков допълва на „някои места” 

превода от руски език и добавя таблица с географските ширини и дължини на 87 

български града. Направих допълнителни проучвания и установих, че през 

последните петнайсетина години у нас, според мнения от форумите, значително е 

засилен интересът към слънчевите часовници, а липсва литература на български 

език за направата им. Тъй като нямам необходимата квалификация за тази тема, на 

5 септември 2010 г. изпратих електронно писмо до проф. д. физ. н. Диана 

Кюркчиева – председател на Съюза на астрономите в България, като я помолих да 

убеди специалист от Астрономическия център при Шуменския университет, 

който да проучи книгата на С. Ванков и професионално да оцени приноса му. 

Съдейки по факта, че не получих никакъв отговор, споменатият български учен 

комай не проявява интерес към творчеството на С. Ванков. Макар това да ми е 

неприятно, уважавам правото на проф. Д. Кюркчиева да подбира темите си за 

https://dv-delo.ru/wp-content/uploads/2013/06/tf_19.jpg
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проучвания, но и никой няма право като акад. В. Сгурев да изразява в научно 

издание мнение от името на цяла професионална общност, без да  го е проучил 

според изискванията на съвременната наука.   

 
Биографията на С. Ванков  в значителна степен напомня всъщност на 

съдбата на възрожденския лекар Жеко Чамурджиев (1841 – 1901 г.). През 1864 г. 

завършва медицина в Париж със защита на докторска дисертация. Отначало е 

военен лекар в румънската армия, през 1870 г. се порумънчва и променя името си 

на Захари Петреску. В историята на румънската наука е известен като професор 

по медицина, член е на Румънската академия на науките, изтъкнат военен лекар с 

генералско звание, автор на редица медицински трудове [78]. Включен е в 

българска енциклопедия за Възраждането [79], но българските историци на 

медицината комай не го признават за част от историята на българската медицина 

и името му не е включено в известна енциклопедия на медицината в България 

[80]. Със съдействието на Музея по история на медицината във Варна от години  

подготвям библиография на българските публикации по история на медицината и 

вече публикувах една част [81], но поне досега не съм срещал нито една 

публикация на български историк на медицината, колкото и кратка да е, посветена 

специално на румънския лекар генерал проф. З. Петреску. Вероятно се досещате, 

че в България не са му поставили паметна плоча, камо ли пък две, не са учредили 

награда на негово име, нито са именували улица и жилищен комплекс и т.н., и 

т.н., ... През последните години интерес към него проявяват обаче историци на 
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масонството, но все пак това са само няколко реда в рамките на общо проучване, а 

не отделна публикация, и авторите почтено отбелязват, че той до края на живота 

си остава „Дистанциран от всичко българско” [82]. В годината на смъртта му 

(1901 г.) в Париж блестящо, с дисертация и златен медал, завършва медицина 

Захарина Димитрова (1873–1940 г.) – първият български учен-хистолог. 

Дисертацията й е посветена на фундаментално откритие в медицината, получава 

съблазнително предложение за изследователска работа в Париж, но предпочита да 

се върне в родината си и до края на живота си работи в Пазарджик, където и до 

днес тачат паметта й като лекар и щедър дарител [83].  

Към 1912 г., т.е. три години преди „Организацията на Ванков” да започне 

производството си на снаряди, в България са легализирани 384 дипломи на 

специалисти, завършили технически специалности [84]. Повечето от тях са 

следвали в престижни европейски университети, но също като д-р З. Димитрова и 

стотици наши сънародници от хуманитарни и други специалности предпочитат да 

се върнат в България, пренебрегвайки съзнателно несравнимо по-благоприятни 

условия за професионално развитие и битово устройване. В този списък личат и 

имената на основатели на БИАД и мнозина изтъкнати негови дейци. Дейците на 

техниката от въпросния списък имат несравнимо по-голям принос за развитието 

на техниката и индустрията на страната ни, някои загиват като български офицери 

и войници по бойните полета през последвалите войни, но повечето не са 

получили и до днес дори частица от вниманието, оказано на  ген. Семьон 

Николаевич  Ванков, воювал на практика срещу тях.  

Що се отнася до научно-техническите постижения на наши сънародници в 

чужбина, те естествено заслужават да бъдат изследвани и популяризирани като 

част от историята на българската наука и техника, стига авторите им да са ги 

създавали със самосъзнанието, че са българи. С тази изрична уговорка  

споделям загрижеността на акад. В. Сгурев, изразена с изречението: „Те не са 

забравили България и техните постижения са и наши постижения” [5, с. 24]. От 

това гледище обаче постижения като тези на румънския проф. Захари Петреску в 

медицината и на руския генерал-майор Семьон Николаевич Ванков например в 

производството на снаряди, сиреч „Организацията на Ванков”, не са български 

постижения! Трудно ми е да проумея историко-техническата логика да се 

разглежда като български техническият принос на човек, който има руско 

самосъзнание и  ръководи производството на снаряди, изпращани после по 

фронтовете срещу българските войски и техните съюзници. Тъкмо заради руското 
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му самосъзнание той не може да бъде укоряван в предателство, че е създал и 

ръководил „Организацията на Ванков”, т.к. е съдействал по възможно най-добрия 

начин на страната си по време на войната. Друг е въпросът каква квалификация 

заслужават действията му като български офицер участник в държавен преврат и 

като българин, отрекъл се от семейство и Родина в края на XIX в. заради 

интересите на чужда държава. 

Припомням, че книгата Сборник БТД е посветена на 145-ата годишнина на 

Българската академия на науките и на 130-ата годишнина на ФНТС, а 

ГенСнарядите – на 130-ата годишнина на ФНТС. Естествено всеки автор има 

право да избере на кого да посвети труда си, за мен като читател обаче и двете 

книги са посветени на усилията да бъдат оправдани половинвековните резултати 

от една безпринципна пропаганда, основана на идеологически митове,  привидна 

загриженост за архивна достоверност  и упорити усилия за съхраняването на едно 

порочно историко-техническо статукво. За сведение на трезвомислещите читатели 

съобщавам, че през 2015 г. се навършиха кръгли годишнини на два забележителни 

технически труда, които са дело на автори, живели в чужбина, но с ясно 

българско самосъзнание за разлика от руския генерал-майор Семьон 

Николаевич. 

Преди 125 г. е издадена книгата: Димков, Никола. Брошура за 

изобретението, наречено „Coussinet demi-liquide”, направено от Н. Димков. С., 

Придворна печатница Б. Шимачек, 1890. 47 с.  Буквалният превод на френския 

термин е „полутечен лагер”, но в действителност става дума за плъзгащ се лагер с 

хидродинамично мазане. В тази книга цариградският българин представя 

резултатите от своята изследователска и внедрителска работа по създаването на 

вероятно първия в света лагер от този тип, предназначен при това преди всичко за 

тежко натоварени корабни парни машини с голяма мощност. По данни от 

българския периодичен печат от края на XIX в. изобретеният от Н. Димков лагер е 

патентован към октомври 1892 г. в Турция, Франция, Белгия, Великобритания, 

Германия, Австро-Унгария, Испания,  Италия, Дания, Португалия, Швеция и 

Норвегия, а в САЩ и Русия са подадени заявки за патентоване. Изобретателят 

получава техническо образование във Франция, непосредствено след което от 

1882 г. до около  1885-1886 г. работи в България, но после до смъртта си през 1937 

г. пребивава в Цариград. Той също като С. Ванков половин век живее и работи 

извън България, но нито я загърбва, нито забравя майчиния си език. През 1911-

1912 г. проф. Александър Балан от Софийския университет се запознава с него в 
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Цариград и в своя публикация от 1931 г. изрично  изтъква, че той е българин [46, 

с. 159-183]. За разлика от руската история на „Организацията на Ванков”, която е 

лесно достъпна в интернет и без българския превод в ГенСнарядите,  

единственият известен екземпляр на книгата на Н. Димков, съхраняван в НБКМ, 

на практика е недостъпен, книгата е слабо позната и наистина се нуждае от 

преиздаване, като към българския текст се добавят: актуална научна биография на 

изобретателя и превод на книгата му на английски език заедно с кратка популярна 

биография също на английски език.    

Преди 155 г. в Париж руският поданик с български произход Николай 

Тошкович (1831–1893 г.) завършва ръкописа „Паметние заметки о пароходах” 

– първия в историята на българската техника научно-технически труд. В 

него авторът представя резултатите от своите задълбочени изследвания за 

създаването на перспективна конструкция на гребен винт на кораб, която е на 

равнище изобретение, и предната година той получава френски патент за своя 

„гребен винт с двойно действие”, т.е. противоположно въртящи се съосни гребни 

винтове.  Този патент е първият в историята на българската техника случай на 

самостоятелен патент на българин. Изобретателят е роден в Одеса и никога не е 

стъпвал в родината на родителите си, но до края на живота си има българско 

самосъзнание. Той активно участва в създаването на Българското книжовно 

дружество, т. е. на Българската академия на науките, дълги години е активен 

член на Одеското българско настоятелство (обществено-политическа и 

благотворителна организация на българите в Одеса), подпомага с пари и оръжие 

четата на Хр. Ботйов, включва се активно в привличането на бесарабските 

българи за участие в Руско-турската война 1877-1878 г. и в купуването на 

екипировка за опълченци от Одеса и Одеска губерния, по време на Сръбско-

българската война 1885 г. участва в организирането на събиране на помощи за 

България. Съхранява един от най-ценните преписи на „История 

славянобългарска”, който по негово завещание след смъртта му е подарен на 

Калофер и днес е широко известен като Тошковичевия препис. Баща му е 

известният калоферски търговец Стефан Тошкович. Въпреки че е роден в Одеса и 

е руски поданик, свързан през целия си живот с Русия, Николай не порусначва 

бащиното си име и умира като Николай Стефанов  (а не Степанович, за разлика от 

българския майор Симеон Николов Ванков, преминал доброволно на страната на 

Русия и превърнал се в Семьон Николаевич Ванков). Ръкописът на Н. Тошкович 

също заслужава да бъде преведен и издаден на български език, като към превода 
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се приложат коментарни бележки за многобройните имена на европейски дейци в 

областта на корабната техника и за по-трудно разбираеми днес професионални 

термини, както и да се приложи актуална биография на изобретателя.  

Нещо повече, през 2007 г. доц. д-р Младен Цонев, изтъквайки категорично 

изключителния принос на руския учен и изобретател  П. Кузмински за 

създаването и дейността на БТД, предложи на страниците на вестник „Наука и 

общество” следното: „Не бива никога да забравяме, че П. Кузмински е автор на 

първата в света  работоспособна газова турбина. Той е изтъкнат европейски 

изобретател и час по-бързо трябва да бъде планирана и издадена първоначално у 

нас, а по-късно задължително да бъде преведена и издадена в поредицата 

„Научно-биографични серии” на Руската академия на науките книга [...]” [70, с. 4].  

  Признавам обаче, че издаването на историко-техническа литература, която 

представя реални български технически приноси, с нищо не допринася да се 

оправдаят безпрецедентните в историята на българската техника почести към 

твърде противоречивата личност на председателя на БТД кап. Симеон 

Николов Ванков и бъдещ руски генерал-майор Семьон Николаевич Ванков. 
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