
ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ МЕМОАРНАТА КНИГА „ЗА 

БЪЛГАРСКОТО КОРАБОСТРОЕНЕ С ЛЮБОВ” НА ИНЖ. 

ГЕОРГИ Н. ГЕОРГИЕВ-КАНГАСЕЙРО (1927–2011 Г.) 

 

 Инж. Георги Н. Георгиев-Кангасейро като генерален 

директор на Държавното стопанско обединение „Корабостроене” (1970–1975 г.) -–  

https://morskivestnik.com/compass/news/2011/012011/012011_57.html 

На 6 април 2022 г. се навършиха 95 години от рождението на 

корабостроителния инженер Георги Николов Георгиев-Кангасейро – един 

от най-заслужилите ръководители в историята на българското 

корабостроене, почетен гражданин на Варна от 2007 г. След кончината му 

през 2011 г. получих от неговия син Валери част от личния архив на баща 

му, в който най-същественото беше ръкопис за второ поправено и 

допълнено издание на мемоарната му книга „За българското корабостроене 

с любов”. Бях редактор на нейното първо издание (2002 г.) [1], [2] и 

приживе на автора, когато той започна подготовката на ръкописа на 

второто ѝ издание, обещах да го редактирам.  

Въпреки искреното ми уважение към автора не успях да изпълня 

обещанието си, защото на практика ръкописът е останал недовършен. Той 

се състои от две основни части: 

I част – екземпляр от първото издание, в който от автора са нанесени 

три вида бележки: 1. Шест допълнения (на машинопис) към конкретни 

страници, завършени напълно от автора; 2. Кратки добавки от едно-две 

изречения (на машинопис) към конкретни страници, завършени напълно 

от автора; 3. Поправки на думи и цифрови данни, както и зачеркнати 

текстове на конкретни страници. Първата част е напълно завършена от 

автора, респ. подготвена за редактиране. 
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II част – ръкопис в напълно суров вид (обем – десетки страници), 

който не е завършен от автора. Би било непочтено от моя страна преди 

всичко към паметта на автора, да си позволя някаква намеса в този текст, 

който по етични съображения след редактирането задължително се 

съгласува с автора. Некоректно би било и към читателите, защото те биха 

получили моите размисли, а не спомените на инж. Г. Н. Георгиев-

Кангасейро.   

За да изпълня все пак поне отчасти обещанието си, реших да си 

позволя следния компромисен вариант: 

Първо. Тук публикувам само шестте завършени напълно от 

автора допълнения (на машинопис) към конкретни страници (т. 1 от 

част I). Към две от тях съм приложил мои бележки, но като цяло не съм си 

позволил да редактирам текста. Когато редактирах първото издание, 

подобни редакторски бележки съгласувах предварително с автора и едва 

след това ги отразявах в текста, т.е. те не са се появили в текста на 

изданието като мои бележки под черта или в края на книгата. Това е 

разбирането ми за коректност между редактор и автор. В интерес на 

истината Кангасейрото прие без никакви възражения над 90 на сто от 

препоръките ми, по част от останалите направи някои промени, и много 

малка част не одобри. Сега този подход е невъзможен и затова не се 

намесвам по никакъв начин в авторския текст. Всички илюстрации и 

текстовете към тях са добавени от мен. 

Второ. Екземпляра от първото издание на книгата с нанесените от 

автора три вида бележки (част I по-горе), заедно с материали за 

недовършения ръкопис, намиращи се в зелена папка с твърди корици (част 

II по-горе), ще предам по-късно на съхранение за ползване от всеки автор, 

желаещ да изследва историята на българското корабостроене. 

Освен това прилагам и стихотворението „Равносметка” от инж. Г. Н. 

Георгиев-Кангасейро. Ръкописът му получих от инж. Иван Ж. Лазаров 

през 2002 г. и понастоящем се съхранява в личния ми архив. 
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РАВНОСМЕТКА 

 Аз едрите си сметки разплатих, 

 за дребните – помислил съм накрая, 

 гнездо от злоба в себе си на свих, 

 за клеветите зная и не зная. 

 

 Заплащах с обич, плащал съм и в брой. 

С един огромен кораб сред вълните 

заплащах с кръв, далечен или свой 

заплащах [не се чете]. 

 

Не беше лесно, трудно се живя. 

Когато падах, викаха ми „браво”! 

И в моя чест на болната глава 

венци от тръни кичеха за слава. 

 

И помъдрявах. В дните без следа 

попиваше младежката наивност. 

Гората от надежди оредя, 

за дързостта си не очаквах милост. 

 

Не съм се каял. Не е в моя нрав. 

Не съм … в бързея на дните, 

останах си една човешка сплав 

с недогоряла истина в очите.   

 

Инж. Георги Н. Георгиев-Кангасейро, ок. 2000 г. 

 

 



 Допълнение към с. 31 на книгата „За българското 

корабостроене с любов” от инж. Г. Н. Георгиев-Кангасейро (2002 г.), 

между абз. 1 и абз. 2.  

  През 1952 г. току-що бях започнал работа в КОРБСО и се бях 

запознал с проф. Марко Вълканов, ректор на Университета във Варна [1]. 

Проф. М. Вълканов беше една колоритна, широко скроена личност, с 

познанията си в икономиката той беше истински трибун. Но не само това. 

Той живо се интересуваше от международното положение и можеше с 

часове да говори за него. Неговите лекции траеха с часове и участниците 

му задаваха въпроси, на които той отговаряше компетентно. Повод за 

запознанството ни беше липсата на лектор за I випуск инженери 

корабостроители по проектиране на кораби. Трябваше да се чете такъв 

курс и освен това да се водят дипломните проекти на бъдещите инженер-

корабостроители. 

 Поради това че аз бях единственият инженер-корабостроител, който 

току-що беше завършил корабостроене и беше готвил дипломен проект за 

3000-тонен кораб, проф. М. Вълканов отправи настоятелен призив към 

ръководството на КОРБСО да се включа като хоноруван преподавател. 

Лекции по всички останали дисциплини се четяха от такива изтъкнати 

специалисти като проф. Никола Калицин, инженерите С.[аул] Кючуков, Н. 

Попов [3], А. Стойнов [5], В.[еселин] Спасов, Д. Пращинков [7] и 

Я.[рослав] Томов. Задачата ми беше изключително трудна, тъй като аз вече 

бях началник цех и бях „затънал” в производствени проблеми, а освен това 

трябваше да отделям значително време за дейността си като преподавател. 

Въпреки това друг изход нямаше. Аз имах солидни познания по 

проектиране на кораби, получени под ръководството на проф. Ногид [8]. В 

България нямаше никакви пособия и аз убедих студентите сами да си 

помогнем, като предоставих на всички лекциите и дипломната си работа. 

Трябва да кажа, че I випуск на бъдещите инженер-корабостроители беше 

съставен от големи ентусиасти, които горяха от желание да се включат в 

българското корабостроене. Поради това аз мисля, че трябва да наречем I 

випуск инженер-корабостроители „Първи гвардейски”. След завършването 



си те влязоха в корабостроенето като водещи проектанти на най-сложните 

водещи технологии, директори и други. 

 Тук привеждам списък на първите инженер-корабостроители и 

длъжностите, до които те стигнаха в развитието си. Водещи конструктори 

станаха Ташо Попов, Никола Иванов, Христо Петков [9], Никола Калудов, 

Благовест Антонов, Георги Тошев, Атанас Сираков. Водещи технолози 

станаха Йордан Каразлатев, Атанас Шопов и Борис Матров. Директор на 

корабния завод в Русе беше Дочо Дочев, на Българския корабен регистър – 

Нено Халачев, началник на конструкторското бюро в Русе – Тодор 

Тодоров, на Българския корабен регистър (така е в ръкописа, И.А.) – Велю 

Велев, директор на Кораборемонтния завод във Варна – Добри Добрев; 

Стоян Иванов оглави I бюро за техническа информация в КЗ „Г. 

Димитров” и техническия бюлетин на корабостроенето, прераснал по-

късно в сп. „Корабостроене”, впоследствие сп. „Корабостроене и 

корабоплаване” [10], [11].  

  Проф. Никола Калицин (1918–1970 г. ) –  

https://gospodinkirov.wordpress.com/category/uncategorized/ 

Искам да се спра на личността на Никола Калицин, който по това 

време оглавяваше катедра „Корабостроене”. Н. Калицин беше 

изключително талантлив не само като корабостроител, а и като физик и 

математик. Ще се спра на трагичната му смърт. Тъй като бяхме семейни 

приятели с него, когато почина, отидохме при съпругата му да разберем 

коя беше причината един млад, талантлив инженер да си отиде толкова 

рано. Съпругата му ни разказа как след смъртта му тя отишла при леля 

Ванга и застанала на опашката при нея. Вратата се отворила изведнъж и 

леля Ванга я повикала първа с думите „Дарино, ела, че твоят Колю не ми 

дава мира цяла нощ”. Когато тя влязла вътре, ѝ казала: „Твоят Колю свети 

непрекъснато, защото е отровен с радиоактивно вещество по време на 

конгрес във Виена”. Когато Дарина поискала да ѝ каже кои са убийците 

му, тя ѝ казала: „Зная ги, но не мога да ти ги кажа, защото отмъщението е 

лошо нещо”. Малко преди да се случи това на конгреса Никола Калицин 

беше в Москва за защита на дисертация в областта на атомната физика и 
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получи докторат. Онези, които са се интересували от тази дисертация, 

притежаваща изключителни качества, са се обаждали у дома ѝ, като я 

заплашвали, че ако не им даде дисертацията, ще отвлекат сина ѝ. Аз по 

това време бях главен секретар на НТС и поисках среща с Г. Атанасов, 

завеждащ отдел „Наука и образование” при ЦК на БКП. Той ме помоли да 

отидем с Дарина при него, като в определения ден при него имаше двама 

души от специалните служби. Дарина отначало се смути, но след това 

разказа подробно за обажданията. Господата от специалните служби 

посъветваха да им предаде материалите, от които се интересуваха, с което 

въпросът приключи и повече никой не ѝ се обади [13].  
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13. Инж. Г. Н. Георгиев-Кангасейро ми разказа обстоятелствата около кончината на 

проф. Н. Калицин през 2002 г., когато редактирах първото издание на мемоарната му книга, но 

тогава му дадох дума да не разгласявам случая нито писмено, нито устно пред когото и да е. 

Спазих обещанието си, но и не си позволих да го разпитвам с цел отстраняване на 

противоречията във въпросната история, защото беше получил тежък инсулт и много по-важно 

беше успешно да завършим подготовката на ръкописа на книгата и предаването му в 

издателството за отпечатване. Сега обаче тези противоречия могат само да ги формулирам, но 

не и да ги изясня, защото липсват преки свидетели на споменатите от Кангасейрото събития 

около кончината на проф. Н. Калицин, първоизточници и научни публикации за живота и 

делото му. Изключително неприятен е и фактът, че макар Н. Калицин да е преподавател в 

Държ. ун-т „Св. Кирил Славянобългарски”– Варна, респ. и професор от 1953 г. във Висшия 

институт за народно стопанство, той не е представен нито в Алманаха на преподавателите от 

1972 г. [14], нито в сборника на университетските професори [15].  

 Според спомена на Кангасейрото, малко преди кончината на Н. Калицин, той е бил „в 

Москва за защита на дисертация в областта на атомната физика и получи докторат”. В това 

мемоарно свидетелство характерът на дисертацията е грешен („атомната физика”), а времето на 

събитието не е ясно, но би трябвало да се приеме, че е „малко преди” (??) смъртта на 

българския учен на 10 авг. 1970 г. Сестра му, проф. Добрина Калицин, публикува две мемоарни 

статии – 1995 [16] и 1996 г. [17]. В първата времето на защитата не се съобщава, а в заглавието 

на дисертацията има озадачаваща неточност: „Той защитава пред Физическия институт на 

Московския държавен университет дисертация на тема „Някои изследвания върху 

динамиката на релативистичните ракети и на някои астрономически обекти” (болд, И.А.). 

Представи я като кандидатска дисертация, обаче въз основа на блестящата защита му бива 

присъдено званието Доктор на физико-математическите науки.” [16]. Според втората статия: 

„През декември 1961 г. проф. Н. Калицин защитава дисертация пред Физическия институт на 

Московския държавен университет на тема „Някои изследвания върху динамиката на 

релативистичните ракети и на някои астрономически обекти”. Въз основа на защитата 

Калицин получава научната степен „доктор на физико-математическите науки”. Съветникът 

при посолството на СССР Иван Федоренко лично му връчва дипломата от Московския 

държавен университет на 27.06.1963 г.”  (болд, И.А.) [17]. Странен е фактът, че въпреки 

„блестящата защита” през дек. 1961 г., Московският държ. ун-т бави решението си 18 месеца?! 

 Справката с Единния електронен каталог на Руската държавна библиотека в Москва 

показва, че там се съхраняват две екземпляра от доклада от 21 (двадесет и една) стр. на Н. 

Калицин, представен през дек. 1961 г. като дисертация за получаването на научната степен 

„кандидат на физико-математическите науки”, но на тема „Някои изследвания върху 

движението на спътници, ракети и някои астрономически обекти” [18]. Предполагам, че 

http://morskivestnik.com/compass/news/2013/092013/092013_10.html


въз основа на този доклад най-вероятно научният съвет на Московският държ. ун-т не е 

одобрил предоставянето на научна степен „кандидат на физико-математическите науки”. Това 

обяснява факта, че дори в началото на 1963 г. Н. Калицин публикува статиите си в сп. „Космос” 

все още като „проф. инж.” [19] и едва в петия брой с.г. на това списание той публикува статия с 

титлата „проф. инж. д-р” [20]. Допускам и възможността въз основа на представения през дек. 

1961 г. доклад Н. Калицин да е получил препоръка да доработи ръкописа си в обем направо за 

„д-р на физико-математическите науки”. През 1963 г. в България е издадена първата част на 

монографията му „Динамика на релативистичните ракети и някои астрономически 

обекти” [21] и вероятно въз основа на нея е удостоен с научната степен „д-р на физико-

математическите науки”.  

 Най-вероятно заплахите към съпругата на проф. Н. Калицин са след кончината му през 

авг. 1970 г., а не през 1963 г., но е пълна загадка какво точно са искали, след като 

резултатите от дисертацията стават публично достояние още през 1963 г., а и след това той 

публикува десетки статии и книги… Все пак случаят е твърде показателен за несигурността на 

мемоарните източници, колкото и ценни да са в редица случаи.  

 14. Алманах на Висшия институт за народно стопанство Д. Благоев–Варна.  

Животописни и книгописни сведения за преподавателите по случай 50-год. на инст. 1921–

1971 / Състав. Т. Панайотов, Лили Аврамова. Варна, ВИНС „Д. Благоев”, 1972. 259 с. 

 15. Професорите на Икономическия университет–Варна 1920–1995 г. (Щрихи към 

портретите им). Варна, Унив. изд. при ИУ, 1995. 210 с. 

  16. Калицин, Добрина Ст. Идваше с книги и ръкописи и бързаше към морето. – 

Черноморие (Варна), № 191, 16 авг. 1995, с. 8. 

 17. Калицин, Добрина Ст. Проф. д-р Никола Стилиянов Калицин. – В: Пантев, 

Николай Д. Висшето инженерно-техническо образование във Варна. Част I (1945–1956). 

Техническият факултет на варненския  Държавен университет „Св. Кирил Славянобългарски”. 

Варна, 1996, с. 53-59. 

 18. Калицин, Н. С. Некоторые исследования о движении спутников[,] ракет и 

некоторых астрономических объектов [Текст]. Доклад о совокупности работ, представл. в 

качестве дис. на соискание учен. степени кандидата физ.-мат. наук. Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. Физ. фак.[,] Физ. ин-т Болгар. акад. наук. – Москва, [б. и.], 1961. 21 с. 

 19. Калицин, Никола проф. инж. XIII конгрес по астронавтика. – Космос, 1963, № 1, с. 

29-30. 

 20. Калицин, Никола проф. инж. д-р. Марс – 1. – Космос, 1963, № 5, с. 6-9. 

21. Kalicin, Nikola St. Dynamik der rеlativistischen Raketen und einiger astronomischen 

Objekte. Bd. 1. Sofia, Bulg. Akad. der Wissenschaten, 1963. 234 S. – НБКМ. 

 

Допълнение към с. 36 на книгата „За българското корабостроене 

с любов” от инж. Г. Н. Георгиев-Кангасейро (2002 г.), между абз. 1 и 

абз. 2.  

 Не мога да не спомена, че в проекта за Сухия док не бяха предвидени 

никакви възможности за извъндоков ремонт на кораби. Обаче едно 

предложение на младия инженер Александър Аврамов от Техническия 

отдел на българската строителна администрация поправи този недостатък. 

Преследвайки строително-технически резултати – икономия на материали 

и труд, а също съкращаване на срокове за строителството, инж. 



Александър Аврамов е предложил шпунтовите подпорни стени от двете 

страни на главата на доковата камера да се изградят с дълбочина 7,00 

метра като пълноценни корабни стоянки. Едновременно отпадат 

предвидените пред тези стени 4 броя стоманобетонни пали и стоманените  

мостови преходи към тях и между тях. Предложението е реализирано и по 

този начин са създадени две кейови стени за извъндоков ремонт на кораби. 

Като отбелязвам с професионално задоволство тази заслуга на инж. 

Александър Аврамов, не мога да отмина без внимание още една 

значително по-голяма заслуга. В разработеното през 1961 г. от същия 

„Задание за развитието на пристанище Варна и изграждането на новото 

пристанище  Варна” (последното е известно понастоящем като 

пристанище Варна-запад) е предвидено изграждането на нов плавателен 

канал „Море-езеро”, тъй като старият канал не би могъл да се разшири и 

удълбочи, за да могат де преминават значително по-големи кораби към 

пристанище Варна-запад, пристанищния район на ТЕЦ „Варна”, 

Фериботния комплекс и други пристанищни райони във Варненското 

езеро. Този нов канал даде възможност за изграждането на северния му 

бряг на нови кейови ремонтни стени, прилежащи към територията на 

Кораборемонтния завод. Тези кейови стени допринесоха много 

съществено за по-нататъшното разширение и развитие на 

кораборемонтната дейност.  

 

 Допълнение към с. 38 на книгата „За българското 

корабостроене” от инж. Г. Н. Георгиев-Кангасейро (2002 г.), от 

последния абзац отпада второто изречение и на негово място се 

поставя следният текст: 

 При заминаването ми за това съвещание (1956 г. в Берлин, И.А.) на 

гара Варна ме изпратиха няколко души от ръководството на завода. Когато 

влакът потегли, Никола Киров (бай Колю Мустака) се провикна 

спонтанно: 

„Вземай! Ако можеш и 100 000-тонни вземай! Ще ги построим!” 

Тази поръка на бай Колю Мустака се реализира (в последната ѝ част) 

след двайсетина години. 

На това съвещание беше създадена Комисията по машиностроене 

към СИВ, беше извършено международно разделение на труда между 

социалистическите страни и бе приета специализация в областта на 

машиностроенето. 



 

Допълнение към с. 46 на книгата „За българското корабостроене 

с любов” от инж. Г. Н. Георгиев-Кангасейро (2002 г.), след абз. 1 се 

поставя следният текст: 

 Инж. Любен Божков (1880–1859 г.) – https://www.geomedia.bg/geodesia/evropa-v-

starite-karti-2/ 

 „Тук искам да се спра на въпроса как тогава (1957 г., И.А.) беше 

определена годината за основаването на завода. Този въпрос нашумя 

особено през лятото на 2007 г. във връзка с намеренията на ръководството 

на корабостроителницата да се чества 100-годишнината от основаването ѝ. 

Трябва да отбележа, че през 1975 г. [1] възможностите бяха по-малки в 

сравнение с днешните. Тогава групата, която аз оглавявах с участието на 

инж. корабостроителя Ганчо Начев, началник отдел „Корабостроене” в 

Министерството [3], и инж. Симеон Симеонов [4], няколко дни обикаля 

София. Откри лицето инж. Любен Божков, който в течение на няколко 

часа, показвайки огромния си архив, както и напредналата му възраст, успя 

да ни убеди, че държавната корабостроителница е основана през 1907 г.  

Впоследствие благодарение на анализа на всички документи от онзи 

далечен период и упоритостта на инж. Иван Алексиев във фундаменталния 

му труд „Омаяни от кораби мъже” по безспорен начин е доказано, че 

Варненската корабостроителница е основана през 1912 г., а не през 1907 

година.” [5]. 

Бележки на редактора 

1. Твърдението на мемоариста, че през 1975 г. той заедно с Г. Начев и С. Симеонов се 

срещат в София с Л. Божков е неволна печатна грешка, защото това събитие се случва през 

февруари 1957 г. [2, с. 14]. 

2. Алексиев, Иван. Омаяни от кораби мъже. Дейци на българското корабостроене и 

кораборемонт до 30-те години на ХХ в. Том 2. Варна, ИК „Морски свят”, 2006. 256 с. 

 3.  Министерството – става дума за Министерството на транспорта и съобщенията, 

което е учредено на 1 февр. 1957 г. чрез сливането на Министерството на транспорта и 

Министерството на пощите, телеграфите и телефоните. 

4. Този инж. Симеон Симеонов да не се бърка с известния проф. д-р инж. Симеон 

Василев Симеонов, който също е свързан с българското корабостроене. 

5. Въпреки искреното ми уважение както към изключителния принос на инж. Г.Н. 

Георгиев-Кангасейрото за българското корабостроене, така и към паметта му, за да бъда почтен 

към читателите и историческата истина, не мога да се съглася с твърдението му за 

https://www.geomedia.bg/geodesia/evropa-v-starite-karti-2/
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причината, поради която през 1957 г. по решение на партийното ръководство на ККЗ „Г. 

Димитров”– Варна за начало на дейността на завода е приета 1907 г. ?!? Нелицеприятната 

история на съзнателното изопачаване (да не казвам - фалшифициране) на началото на 

заводската история съм описал подробно (с позоваване на първоизточници!) през 2006 г. [2, с. 

7-27]. Кангасейрото отлично знаеше мнението ми, притежаваше и книгата ми и, за щастие, 

потвърждава това и в допълнението на спомените си. Няма да разказвам отново тази наистина 

срамна история, но се виждам принуден да припомня съвсем накратко само някои основни 

моменти, доколкото са свързани пряко с гореспоменатото допълнение на с. 46 на мемоарната 

книга на инж. Г. Н. Георгиев. 

Първо. Истина е твърдението, че споменатата по-горе тричленна раб. група се среща с 

инж. Л. Божков (на 6 февр. 1957 г.), но това е всъщност полуистината, т.к. той (Л.Б.) не е 

главният източник на измислицата, че ККЗ-Вн е основан през 1907 г. Към 1957 г. той е на 77 г. 

и услужливо си спомня, че „От 1907 г. започва да функционира държавната работилница за 

поддържане на  пристанището”.  Другата част от полуистината, е фактът, че най-напред 

работната група се среща с Васил Клочков, който към 1957 г. е на 74 г., и, според разказ на 

Кангесейрото, записан от мен на 25 март 1982 г. в присъствието на журналистката Мария 

Иванова от в. „Корабостроител”, веднага си спомнил, че непосредствено след завършването на 

Морското у-ще бил назначен за пръв началник на току-що основаната Пристанищна 

работилници във Варна. Този документ бил наречен „кръщелното свидетелство” на завода, 

останал на съхранение в инж. С. Симеонов, но след смъртта му през 1962 г. изчезнал.  

Второ. Некоректно е внушението, че към 1957 г. са липсвали възможности да се 

проверят твърденията на В. Клочков и инж. Л. Божков. Истината е, че заводското ръководство 

предварително е имало за цел да се обоснове на всяка цена 1907 г. за начало и изобщо не се 

е интересувало от историческата истина! На 10 март 1957 г. заводският партиен комитет на 

ККЗ–Варна провежда специално заседание за приемане план за честване 50-годишнина на 

завода, като в заседанието участват инж. Г. Н. Георгиев и влиятелният партиен функционер 

Иван Арнаудов. Единствено директорът на завода Иван Ковачев възразява, като настоява: 

„Необходимо е да се съберат още материали и то достоверни (подч., И.А.), а не да се 

надържаме само на някои данни.” Той положително е обосновал твърдението си с факта, че 

четири години по-рано е подписал машинописния текст „Кратки исторически сведения относно 

бившата Варненска държавна корабостроителница за времето от 1912 год. (подч., И.А.) до 9 

септември 1944 година”, който документ от 1953 г. се съхранява в Държавен архив–Варна!... 

Трето. В действителност грубо е изопачена не само заводската история, а и историята на 

българското корабостроене, защото на 18 юни 1957 г. се чества всъщност „50 години родно 

корабостроене”, макар че по онова време във Военноморския музей се съхраняват 

доказателства както за приоритета на следосвобожденския Флотски арсенал в Русе, така и на 

Флотския арсенал във Варна (осн. 1897 г.). Двете главни причини за скандалното 

фалшифициране на заводското начало, разпространявано от 1957 г. до наши дни както в научни 

публикации (вкл. от гореспоменатия проф. М. Вълканов и от небезизвестните „Страници” на 

Тремол Иванов – 1998 г., с. 20), така и от трудно изброими популяризатори на история на 

българското корабостроене, са: 

- с юбилейното честване да се привлече вниманието на държавното ръководство, вкл. на 

Тодор Живков, с цел подкрепа на развитието на българското корабостроене; 

- да се осигури възможност едновременно с годишнините от основаването на завода 

(1907 г.) да се честват и годишнините от рождението на Георги Димитров (1882 г.). 

В действителност първият началник на новосъздадената Пристанищна работилница 

във Варна (предшественик на ККЗ-Вн) инж. Иван Родев е назначен на 13 (26) февр. 1912 г.! 



Накратко – целта оправдава средствата! Повече подробности, подкрепени с препратки 

към източници – [2, с. 7-27].   

 

 Допълнение към с. 48 на книгата „За българското корабостроене 

с любов” от инж. Г. Н. Георгиев-Кангасейро (2002 г.), на р. 3 отд., 

между двете изречения се поставя следният текст: 

 Инж. Стоян Иванов, 2013 г. (отдясно) –  

https://morskivestnik.com/compass/news/2013/062013/images/Dela221062013_.JPG 

  На него (инж. Стоян Иванов, И.А.) аз възложих и следните задачи:  

 1. Подреждане и систематизиране на заводската библиотека. 

2. Абониране за световните корабостроителни списания. 

3. Закупуване на новоизлизащи руски и чуждестранни технически 

книги от интересуващите ни области. 

4. Издаване на информационен лист за новостите в корабостроенето, 

съобщени в книгите и списанията. 

5. Организиране работата на техническия съвет на завода като негов 

секретар. 

6. Подпомагане на партийния [комитет] и на профкомитета на завода 

за провеждане на учебната техническа година. 

7. Организиране на ежегодни заводски научно-технически 

конференции. 

8. Създаване на заводски технически кабинет. 

9. Събиране и систематизиране на материали за историята на завода. 

10. Създаване на фототека за главните заводски събития. 

11. Създаване на модели на всички строени в завода кораби още от 

началото на историята му с цел бъдещо оформяне на музей на 

корабостроенето в България. 

12. Създаване на заводски бюлетин „Корабостроене” със статии от 

заводските инженери и техници и поместване преводи и обзори на 

световните корабостроителни постижения, с оглед бъдещото му развитие 

като национално списание. 

13. Посрещане и развеждане на посетителите на завода. 
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14. Изработване на албуми и сувенири за гости на завода, 

включително провеждане на конкурс за марка на ККЗ „Георги Димитров” 

– Варна. 

15. Подработване на идеята за опитен басейн за корабни модели. 

16. Организиране участието на завода в Пловдивския технически 

панаир. 

17. Затягане на научно-техническото движение в завода към 

организацията на НТС; квалификацията и информирането на 

специалистите на завода, организирането на юбилейни тържества и други 

задачи, които понякога възникваха. 

Както вече отбелязах, Стоян Иванов се справи отлично с тях. 

 

 Допълнение към с. 112 на книгата „За българското 

корабостроене с любов” от инж. Г. Н. Георгиев-Кангасейро (2002 г.), в 

абзац 3 отпада първото изречение и на негово място се поставя 

следният текст: 

 В края на 1972 г. започна подготовката на  материалите за 

заседанието на Политбюро на ЦК на БКП. Неговото провеждане бе 

насрочено на 24 юни 1973 г. при дневен ред „За развитието на 

корабостроенето през периода 1976–1990 г.” На 23 юни до късно през 

нощта аз и няколко души от Обединението подготвяхме кръглата зала за 

заседанието. Залата беше онагледена с голямо количество материали, 

илюстриращи доклада. Сутринта на 24 юни аз се отправих в добро 

настроение от нашето представителство на ул. „Славянска” към ЦК на 

БКП. Преминавайки зад Мавзолея в градската градина, край лицето ми 

нещо изсвири и в следващия момент човекът, който се движеше край мен, 

падна на земята облян в кръв. Погледнах няколко души, които се бяха 

затичали край него да видят какво става, но аз нямах време, тъй като 

бързах за заседанието. Висшият разум на природата за трети път в живота 

ми ме спаси от явна смърт. Оказа се, че от наблизо работеща машина за 

косене на трева се беше откачила част и тя прелетя с голяма скорост край 

мен. 

 Тодор Живков откри заседанието, като подчерта колко важен е 

предстоящият за разглеждане въпрос. Той погледна към Иван Попов, 

който ме посочи като докладчик. Бях се подготвил много добре и говорих 

около половин час. Специално внимание отделих на картата на Босфора и 

Дарданелите и на разработката на Научно-изследователския институт по 



воден транспорт, която убедително показваше, че през Босфора и 

Дарданелите могат да преминават кораби над 200 000 тона. След това 

започнаха разискванията. Първи се изказа Станко Тодоров, който изрази 

становището, че корабите са най-перспективните изделия и че погрешно е 

било дадено предимство на други изделия, които не са така перспективни. 

Той изрази мнението, че Министерството на машиностроенето трябва да 

преразгледа концепцията си за корабното машиностроене. Иван Попов 

изрази мнението, че ако се подпре сериозно корабостроенето, с тези кадри, 

с този наличен персонал то може да изпълни поставените задачи. Проф. 

Иван Илиев – председател на ДКП, подкрепи концепцията, като изрази 

съгласие със заложените в нея тенденции, но единствен изрази резерви по 

строежа на завод за голямотонажно корабостроене. Тано Цолов, Гриша 

Филипов и Пеню Кирацов подкрепиха концепцията. Тодор Живков изрази 

задоволство от концепцията и постигнатите до това време успехи и даде 

„зелена улица” за развитието на корабостроенето. Той предложи да се 

вземе принципно решение, а Министерски съвет да приеме най-пълна 

програма, в която да се очертаят отделните етапи, без да се определят 

максималните размери на корабите. Даде указания за бързо развитие на 

корабното машиностроене, а през следващата петилетка да се развие 

голямотонажно корабостроене на най-съвременно равнище. 

 


