
80 ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ВЕСТНИК 

„КОРАБОСТРОИТЕЛ” (1942–1943 г.)  

„… само чрез могъществото на родните ни кораби ние ще създадем и 

една силна и могъща морска България” 

Елин Пелин, в. „Корабостроител”, 31 авг. 1942 г.” 

  

 Нито един от ветераните-корабостроители, които през 80-те години 

на миналия век разпитвах за личните им спомени относно 

додеветосептемврийското корабостроене във Варна, не пожела да си 

спомни за първопроходеца в историята на българската 

корабостроителна периодика. През 1987–1989 г. авторски колектив от 

Варна подготви обемист ръкопис на „История на Корабостроителния завод 

„Георги Димитров”– Варна”, в който ръководителят на колектива е 

същевременно и автор на главата „Полагане на основите на съвременното 

корабостроене във Варна (1907–1944 г.)”. В общо 62 страници на тази 

глава няма нито една дума за вестник „Корабостроител” от 1942–1943 г., 

но пък авторът е посветил 13 (тринадесет) страници на дейността на БКП 

по онова време в рамките на Държавната корабостроителница и Кораловаг 

[1, с. 64-76]. Убеден съм, че той не е подценявал значението на заводската 

периодика, защото в друга глава на същия ръкопис е отбелязано: „Свой дял 

в партийно-политическата работа сред трудовия колектив имат и 

периодичните печатни издания на завода. През 1951 г. излиза първият брой 

на многотиражката „За родно корабостроене”, по-късно вестник 

„Корабостроител” с дългогодишен главен редактор Иван Ст. Дринчев” [1, 

с. 171].  

 Дори в началото на 90-те години, когато за  пионерния 

корабостроителен вестник попитах известния морски деец и съвременник 

на събитията Тремол Иванов, той с учудване отговори отрицателно. Нещо 

повече, няколко години по-късно, през 1998 г., издаде небезизвестните 

„Страници от историята на българското корабостроене”, в които също не 

споменава нито дума за въпросното издание, макар да е документирал 

факта, че е ползвал архива на инж. Тодор Делистоянов, съхраняван във 

Военноморския музей във Варна [2, с. 348, т. 13 д] ... 

В действителност съществуването на първия вестник 

„Корабостроител” е съобщено в библиографската литература още през 

1962 г. Към  обичайното описание на издателските данни е добавена обаче 

и нелицеприятната за тогавашните обществени условия оценка: „Списва се 



в националистически и монархически дух” (подч., И.А.) [3, с. 422]. Да се 

пише преди Десети ноември за издание с подобно идеологическо клеймо 

беше немислимо. От личен опит ми е добре известно, че дори авторът да 

би проявил неблагоразумие, пак нямаше да се намери редакция, която да 

му публикува ръкописа. И до днес отлично помня, че когато през 1980 г. 

реших да проучвам додеветосептемврийската история на българското 

корабостроене и в тогавашната Окръжна библиотека–Варна наивно 

подадох заявка да получа за преглед списанието „Морски сговор”, наложи 

се преди това писмено да помоля директорката на библиотеката, за да 

получа разрешение за достъп. Поради тези позабравени днес обстоятелства 

единствената публикация, посветена специално на 

капиталистическия вестник „Корабостроител”, се появи едва през  

1990 г. [4]. Тя е дело на Божидара Димитрова – дългогодишен уредник на 

музейната сбирка в Корабостроителния завод „Георги Димитров”– Варна 

(днес „Булярд корабостроителна индустрия” АД), както и във 

Военноморския музей – Варна (1984–1991 г.), и предлага полезни сведения 

за изданието. Въпреки това обаче са необходими някои уточнения и най-

вече – по-подробно представяне на съдържанието.  

Какъв е видът на периодичното издание (списание или вестник)?  

Според общоизвестния библиографски указател на българския 

периодичен печат до 1944 г., издаден през 1962 г., „Корабостроител” е 

списание [3, с. 422]. В най-ново време тази версия се разпространява и от 

проф. Георги Калагларски от Варненския свободен университет [5], който 

едва ли е виждал изданието. Иначе щеше да знае, че редакцията на 

„Корабостроител” твърди „нашия вестник” (болд, И.А.). Така го 

възприема и тогавашният пълномощен министър на Япония Акира 

Ямаджи, когато му подаряват няколко броя от изданието: „Вестникът 

(болд, И.А.) и снимките ще останат завинаги един мил и незабравим 

спомен за мен от часовете, прекарани между Вас” [6]. „Корабостроител” е 

издаван в необичаен вестникарски формат (А 4), но такива съвременни 

вестници също се срещат. 

  

 Каква е периодичността на в. „Корабостроител”? 

 От 4 май 1942  до 8 януари 1943 г. са издадени 14 броя, както следва” 

Месец май юни юли авг. септ окт. ноем. дек. ян. 

1943 

г. 

ОБЩО 

1942–

1943 г. 

Брой 1 2-3, 4 5-6 7-8 9 10-11 не 12,13 14 14 



 Този преглед показва, че твърдението за месечник [4] противоречи 

на действителността, т.к. от общо 9 месеца, само през чeтири е издаван по 

един брой, а през ноември 1942 г. не се е появявал. Доколкото в два месеца 

са издавани по два общи броя, а през юни – един двоен и един единичен 

брой (средно 1,75 бр. на месец), на практика „Корабостроител” е 

издаван два пъти в месеца. Тиражът е 1600 екз. [3, с. 422]. 

 Къде се съхранява в. „Корабостроител”? 

 За съжаление, тъкмо Регионалната библиотека „Пенчо П. Славейков” 

във Варна и библиотеката на Военноморския музей във Варна не 

притежават пълен комплект от пионера на българската корабостроителна 

периодика: РБПС съхранява само първите шест броя, ВММ – само 12 (без 

№ № 13 и 14) [7]. Пълни комплекти от този вестник притежават: 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София (НБКМ) и 

Централната библиотека на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”. 

  инж. Тодор Делистоянов. – Морски сговор, 1940, № 7, с. 135.  

Логично е да се приеме, че инициатор за издаването на вестника е 

началникът на Държавната корабостроителница – Варна, инж. Тодор 

Делистоянов. Най-вероятно той е и авторът на статията „Нашите задачи” 

в първия брой, представяща редакционната политика:  „Излизането на 

„Корабостроител” не е случайно. То се явява, не само за да ратува за по-

голямото развитие на корабостроителното дело у нас, но да ни запознае 

всестранно с него, като ще съдействува за превъзпитаването на българския 

корабостроителен работник в духа на новото време: да разпали още по-

силно в неговата душа любов към Родината и родното корабостроителство, 

да насади в нея една здрава дисциплина, привързаност към труда и да 

затвърди там едно здраво национално чувство […]”. Не виждам нищо 

смущаващо в тези задачи дори заради идеологическите стандарти от 

периода 1944–1989 г. 

 „Националистическият” подход, заявен в редакционното намерение 

като средство да възпитава българските корабостроители в „любов към 

Родината и родното корабостроителство”, наистина е прилаган и като че ли  

най-„националистически” звучат следните редове от една реплика на 



Елин Пелин. Тя е поместена в  бр. 7-8 на вестника, но не успях да я открия 

в шесттомното издание на съчиненията му (1977 г.): „[…] Тук (Държ. 

корабостроителница – Варна, И.А.) ще се изгради и величието на морска 

България! А това ще стане, когато всяко българско сърце подкрепи делото 

на българския корабостроител. Защото само чрез могъществото на 

родните ни кораби ние ще създадем и една силна и могъща морска 

България.” (болд, И.А.) [8]. 

Най-същественото направление при издаването на вестника са 

статиите и съобщенията, посветени на корабостроителното производство 

и корабостроителната техника. Още в първия брой е поместен кратък 

преглед на производството в Държавната корабостроителница – Варна, и 

въз основа на резултатите от него е изразена увереност, че „в близко време 

тук спокойно ще може да се построи кораб от 1000 тона, а след него други 

още по-големи, докато се достигне само след няколко години до най-

големите кораби, необходими за българското корабоплаване” (болд, 

И.А.) [9]. Началникът на корабостроителницата инж. Т. Делистоянов 

далновидно разглежда значението на корабостроенето за варненската 

икономика: „Една десета от жителите на Варна, пряко или косвено, 

получават своята издръжка от тоя нов стоп. отрасъл […] При ангажираност 

само на 5 хил. работника в тоя нов поминък ще може да се осигури 

издръжката на едно население от около 20 000 души. Сега една трета от 

това – вече осъществено” [10]. Пак той (Т. Д.) засяга и влиянието на 

войната върху развитието на корабостроенето [11], негово е авторството и 

на статията „Корабостроенето и развитието на металургията на желязото” 

[12], [13]. 

 Възторжени статии за българското корабостроене публикуват и 

известният варненски журналист Тоню Бербатов [14], министърът на 

железниците, пощите и телеграфите инж. Васил М. Радославов [15] и 

морският специалист инж. Георги Ненов [16]. 

 инж. Любомир Веселинов (1908–1981 г.) –  

https://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/images/1Veselinov-1_18062015.jpg 

 В статията си „Корабостроене” корабостроителният инженер 

Любомир Веселинов отбелязва, че една от целите на вестник 

https://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/images/1Veselinov-1_18062015.jpg


„Корабостроител” е „да даде на работника-корабостроител познания по 

изпълнението на корабните конструкции” и публикува три снимки от 

района на корабостроителницата, както и снимка на моторницата „Лилия”, 

построена през 1937 г. [17]. Инж. Никола Пърпов е автор на интересна и 

днес статия за създаването на дизеловия двигател и първите години от 

навлизането му в световното корабостроене. Той е първият български 

автор, който съобщава, че първият плавателен съд, задвижван от 

дизелов двигател, влиза в експлоатация по канала Рейн – Марна, а 

небезизвестният руски „Вандал” се появява по-късно [18].  

 През 1942 г. във Варна започва производството на плавателни съдове 

с железобетонни корпуси и това обяснява появяването на статия за този 

вид корабостроене [19]. 

  инж. Георги Ненов Ненов (1892–? г.) – 

http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=45902  - 

http://arenamedia.net/thumb.php?img=images_modul/004_07.09.21_12-54-

52.jpg&w=2000&h=2000 

Вестник „Корабостроител” съдържа ценен снимков материал: 

портретни снимки на няколко дългогодишни корабостроители и инж. 

Георги Н. Ненов, на влекача „Искър” и новостроящите се равнопалубни 

шалани. Три от снимките заслужават отделно внимание: 

 а) В брой 4 от 30 юни 1942 г. е поместена снимка на „Курсисти 

ученици от подготвителния курс” в Държавната корабостроителница–

Варна. Този факт означава, че заводското ръководство далновидно полага 

грижи за обучението на собствени специалисти и този курс е всъщност 

предшественик на следдеветосептемврийските фабрично-заводски 

училища, появили се около 1947 г. като „изобретение” на новата власт 

[20]; 

 б) Един от броевете съобщава, че на 28 юни 1942 г. Държавната 

корабостроителница – Варна подарява на инж. Валериан Минков – 

изтъкнат морски специалист, по-късно – професор по пристанищно 

строителство (1894–1987 г.), един албум със снимки от живота на 

корабостроителницата. Когато в началото на 80-те години при първия 

прочит на в. „Корабостроител” разбрах за този неизвестен дотогава факт, 

http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=45902
http://arenamedia.net/thumb.php?img=images_modul/004_07.09.21_12-54-52.jpg&w=2000&h=2000
http://arenamedia.net/thumb.php?img=images_modul/004_07.09.21_12-54-52.jpg&w=2000&h=2000


издирих веднага адреса на проф. В. Минков и го помолих за среща с 

надеждата да запиша спомените му и да се запозная със съдържанието на 

уникалния документ за историята на българското корабостроене. Рядко ми 

се случва частно лице, да не говоря пък за официална нашенска 

институция извън Варна (музей, архив, библиотека и т.п.), да ми отговори, 

но този път останах приятно изненадан, че проф. В. Минков ми писа от 

САЩ, където се намираше по онова време, и обеща среща след 

завръщането си в София. Тя наистина се състоя, но с представител на 

Военноморския музей, където все пак, за щастие, албумът беше предаден;  

 инж. Васил Минков Радославов (1897–1944 г.) – 

https://przone.info/wp-

content/uploads/2020/08/118516928_3357377857630770_2111039231517383725_o-

526x375.jpg    

- на 30 септември 1942 г. в. „Корабостроител” помества шест снимки, 

които са твърде неприятни за идеологическия подход, господстващ в 

българската историография към началото на 80-те години. А една от тях на 

практика е скандална за додесетоноемврийския период. Тази снимка 

представя как министър инж. В. Радославов награждава с царски 

ордени инж. Т. Делистоянов и 21 техници и инженери от Държавната 

корабостроителница – Варна. Дори само царските ордени са 

компрометиращи за представите през соцпериода, но несравнимо по-

съществен е фактът, че тези ордени се връчват за високите производствени 

постижения на варненските корабостроители, които към 1941–1942 г. 

строят кораби за военния флот на Германия. Това, разбира се, не е повод за 

гордост, но съзнателното изопачаване на историята също е нелицеприятен 

факт. А през 50-те–80-те години на миналия век саботажите във 

варненските корабостроителници през периода 1941–1944 г. се 

представяха за толкова активни, че създаваха впечатление за едва ли не 

ежедневна подривна дейност и почти напълно преустановено  

производство на кораби. През април 1986 г. не ми разрешиха да 

публикувам  истината за активната военновременна корабостроителна 

дейност във Варна, но все пак през 2006 г. я представих отчасти [26, с. 22 и 

167-168, т. 34], а през 2016 г. Петър Даскалов публикува резултатите от 

https://przone.info/wp-content/uploads/2020/08/118516928_3357377857630770_2111039231517383725_o-526x375.jpg
https://przone.info/wp-content/uploads/2020/08/118516928_3357377857630770_2111039231517383725_o-526x375.jpg
https://przone.info/wp-content/uploads/2020/08/118516928_3357377857630770_2111039231517383725_o-526x375.jpg


задълбочено изследване въз основа на архивна документация с изобилие от 

потвърждаващи факти за това производство [27]. 

 Посещение в Държавна 

корабостроителница - Варна на директора на Дирекция „Водни съобщения” инж. Г. 

Ненов (в средата, до него инж. Т. Делистоянов), 1942 г. [27, с. 215]. 

Ценни са податките за слабо известния измервателен кораб „инж. 

Минчев” [28], наричан понякога неправилно „инж. Минков” [29]. Той 

носи името на загърбения от морската историография стр. инж. Горан 

Минчев (1872–1938 г.). Автор е на обширен реферат за река Дунав, 

поместен в най-авторитетното българско техническо списание през 1911 г. 

[30]. Ръководи бригада за проучване дълбочината на българския участък на 

река Дунав, след което, края на януари 1914 г., бригадата му е изпратена за 

проучване на беломорското пристанище Порто Лагос [31]. „Правителствен 

делегат в Международната дунавска комисия. Награден с орден „За 

гражданска заслуга” – VI степен” [32, с. 124 - 125]. 

 Производствената дейност и социалните придобивки на Държавната 

корабостроителница – Варна бързо привличат вниманието на видни 

представители на българското общество. Доказателство за това са 

документираните от в. „Корабостроител” посещения на такива гости във 

варненското предприятие през периода май - август 1942 г.: областния 

директор на Варна (два пъти) и ген.-лейтенант Никола Стойчев – командир 

на Трета българска армия [33], ген.-лейтенант Константин Лукаш – 

началник Щаба на войската, управителя на Двореца Евксиноград Н. 

Мумджиев, главният директор на железниците и пристанищата инж. Борис 

Колчев, полицейският комендант на Варна Стоян Панайотов, министъра на 

железниците, пощите и телеграфите инж. В. М. Радославов, директора на 

Дирекцията на водните съобщения (ДВС) инж. Г. Н. Ненов и инж. 

Валериан Минков – началник на Техническото отделение при ДВС [34], 

министъра на финансите Добри Божилов и министъра на правосъдието 

Константин Партов [35]. Неотдавна в „Морски вестник” съобщих и за 

посещението на японския пълномощен министър Акира Ямаджи, а за това 



събитие научих преди повече от четири десетилетия единствено 

благодарение на в. „Корабостроител” [36], [37].  

 Фолклорна група „Бистришка четворка” (основана 1936 г.) –  

https://bnr.bg/hristobotev/post/100720467 

Вероятно една от причините преди Десети ноември историци и 

пропагандатори да премълчават съществуването на вестник 

„Корабостроител” е и обстоятелството, че той съдържа факти за 

прогресивната социална политика, провеждана в  Държавната 

корабостроителница – Варна под ръководството на нейния началник инж. 

Т. Делистоянов. Според неиздадената история на КЗ „Г. Димитров” от 

1989 г., „След 9.IX.1944 г. в предприятията се откриват работнически 

столове […]”(болд, И.А.) [1, с. 109], сиреч тази социална придобивка е 

дело на новата власт. В действителност още първият брой на вестника 

съобщава за наличието на столова, която предлага „евтина и здравословна 

храна”, уредена модерна умивалня и баня, вентилационни уредби, 

„специални маски при бояджийските операции” [38], [39]. На 

корабостроителите е осигурено униформено облекло [40] и още през 

лятото заводското ръководство прави постъпки пред ДВС „за отпускане 

плат за зимно облекло на нашите работници” [41]. За Никулден 1942 г. е 

обявено откриването на читалня за работниците [42], публикуван е 

забележителен „Химн на корабостроителите” [43], [44]. В началото на юни 

1942 г. вестникът открива рубриката „Галерия на нашите заслужили 

работници”, в която до края на октомври с.г. са представени кратки 

биографии и снимки на пет дългогодишни корабостроители [45] до [49]. 

Част от разнообразната социална програма е гостуването с концерт на 

популярната фолклорна група „Бистришка четворка“ [50].  

Към края на 1942 г. инж. Т. Делистоянов е отстранен от длъжност и 

след два тематични броя (Никулденски и Коледен), издаването на вестник 

„Корабостроител” е преустановено. Оттогава до наши дни са излизали над 

40 периодични издания (вестници, списания, годишници, единични 

броеве), посветени изцяло или в значителна част от обема си на 

корабостроене и кораборемонт (приложението). Историята на немалко от 

тях все още не е проучена, нито теченията им са съхранени изцяло или 

поне частично в библиотечни фондове.  
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