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Издирената в дигиталната библиотека „НАБИС репозиториум” снимка, 

свързана с авиационната и морската история на България между двете 

световни войни. - 

http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/20218?tk=AABO-

gAAAABXyjXb.H0uYtEoq0YxnrBHlAp3Bog 

 

МОРСКИТЕ ДИРИ В АГИТАЦИОННАТА АВИАЦИОННА 

СЕДМИЦА ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ 1934 Г. 

Неотдавна в дигиталната библиотека „НАБИС репозиториум” попаднах 

на снимка, свързана с авиационната и морската история на България между 

двете световни войни. Тя се съхранява в Централния държавен архив в 

София и към нея са приложени следните пояснителни данни: 

„Министърът на благоустройството, железниците, транспорта и 

съобщенията Никола Захариев, кметът на град Варна - Савов, 

началникът на авиацията - Михайлов и др. на летище Варна при 

посрещането на министъра”; направена е „1931-1939 г.” 

Формално погледнато, нищо не подсказва връзката на събитието с 

българската морска история. Доколкото от години си позволявам 

дързостта да проучвам някои противоречиви, слабо известни и неизвестни 

епизоди от ранната ни авиационна история, предлагам на читателите 

сведения за едно забележително, но позабравено от специалистите 

събитие, случило се през август 1934 г.  

https://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/20218?tk=AABO-gAAAABXyjXb.H0uYtEoq0YxnrBHlAp3Bog
https://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/20218?tk=AABO-gAAAABXyjXb.H0uYtEoq0YxnrBHlAp3Bog
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Преди всичко кратки бележки по някои неточности в обяснението за 

събитието: 

а) В българската история от 1878 г. до наши дни никога не е 

съществувало Министерство на благоустройството, железниците, 

транспорта и съобщенията. С преврата на 19 май 1934 г. дотогавашните  

Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството 

(МОСПБ) и Министерство на железниците, пощите и телеграфите 

(МЖПТ) са обединени в Министерство на съобщенията начело с 

министър Никола Захариев (1898–1945 г.) [1, с. 243, 324]. Това 

министерство функционира до 21 април 1935 г., когато е закрито, а 

МОСПБ и МЖПТ възстановени [1, с. 325]; 

 Никола Захариев (1898-1945 г.) – министър на 

съобщенията май 1934–април 1935 г. 

http://archives.bg/narodensud/SEARCH?defendant=32&court=I  

б) По онова време кмет на Варна е Станчо Савов Станчев, на когото 

мандатът продължава от май 1934 до април 1935 г.; 

в) Към лятото на 1934 г. официално не съществува длъжността 

„началник на авиацията”. В Министерството на войната тя е била 

използвана само през периода 1927–1930 г. Споменатият Михайлов е 

директорът на Дирекцията на въздухоплаването към Министерството на 

съобщенията полк. Иван Михайлов, а в действителност (според 

поверителната структура на Министерството на войната) –  началникът на 

Въздушните войски [2, с. 166, 170] и известен флотски деец [3], [4]; 

г) Терминът „летище Варна” е неясен, защото тогава във Варна има две 

летища: водолетище „Пейнерджик” и наземно летище „Сес Севмес” (в 

района на днешния квартал „Аспарухово”). Снимката е направена на 

второто летище; 

д) На лявото крило на самолета ясно личи означението „ROS”, а това 

подсказва, че е фотографиран известният в историята на българската 

авиация „Розелиус”. Става дума за немски самолет Фоке-Вулф А-20а, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8,_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5,_%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://archives.bg/narodensud/SEARCH?defendant=32&court=I
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който немският предприемач и генерален консул на България в Бремен 

Лудвиг Розелиус подарява на българското въздухоплаване на 17 юли 1930 

г. [8]. Варненци виждат тази летателна машина за пръв път още предния 

ден (16 юли), когато дарителят пристига с нея във Варна, за да се 

представи на отседналия в двореца Евксиноград цар Борис III [9].  

Този анализ показва, че снимката е направена през лятото на 1934 г. 

Какво събитие документира обаче тя? 

На 12 юли 1934 г. в София е основан съюзът „Родна авиация - Царство 

България”. Според учредителния му протокол той е културно-просветна 

обществена организация за срок 33 години, която си поставя следните 

цели: 

„а) Културна и просветна, национално-икономическо издигане на 

Царство България чрез средствата на авиацията и нейното техническо 

развитие. 

б) Да работи за развитието и най-широката приложба националното 

българско въздухоплавателно дело. 

в) Чрез просвета и пропаганда да запознае българското гражданство със 

средствата на газовата защита и пр.” [10, с. 272-273]. 

Непосредствено след учредяването на съюза неговият Управителен 

съвет с председател генерал-майор о.з. Иван Додов решава да организира 

средата на август с.г. във Варна агитационна въздухоплавателна 

седмица с цел „да се проагитира делото  на въздухоплаването и газовата 

защита на народа през време на война” [11]. В края на юли пристига 

членът на УС Георги Д. Марков „в свръзка с основаване клонове на съюза 

тук (Варна, И.А.) и в близките населени пунктове” [12]. 

Агитационната въздухоплавателна седмица се организира съвместно от 

съюза „Родна авиация - Царство България” и „Българския аеро-клуб”, но 

активно участват и: Българският народен морски сговор, Морската учебна 

част, както и много от спортните организации. За нейната организационно-

техническа подготовка е съставен организационен комитет с председател 

майор о.з. Васил Бандев – началник на водолетището „Пейнерджик” и 

председател на варненския клон на съюза [13]. 

На 15 август във Варна пристигат шест самолета [14]. За пет от тях е 

известно, че са построени в самолетната фабрика „Български Капрони” в 

Казанлък [15], [16]. На следващия ден в морската столица, на летище „Сес 

Севмес”, каца „Розелиус” [18], с който пътуват министър Н. Захариев, 

Пеньо Попкръстев – председател на „Българския аеро-клуб” в София  и Г. 
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Д. Марков. Между официалните посрещачи са полк. Ив. Михайлов, кметът  

Ст. Савов, генерал-майор о.з. Ив. Додов, полк. Петър Димков – командир 

на VIII пехотен Приморски полк и началник на Варненския гарнизон, 

варненският полицейски комендант Германов, изтъкнати дейци на БНМС 

като капитан I ранг о.з. Борис Стателов и капитан II ранг о.з. Васил 

Игнатов и др. Полк. Ив. Михайлов пръв приветства министъра и въпреки 

тържествеността на посрещането изтъква, че „Варна има най-лош 

аеродром, негоден за целта, който трябва да се разшири”, а в 

приветствието си местният кмет публично се ангажира, че „скоро работата 

по това разширение” ще бъде започната [15], [18].  

 Иван Михайлов (1887-1962 г.) – като командир на 

българската военноморска авиация през Първата световна война. 

Снимката е от дигиталния архив на „Морски вестник” 

На посрещачите на „Розелиус” са били известни междинното му кацане 

на летището в Казанлък и вероятността полетът до Варна да бъде отложен 

заради  неблагоприятните  на този ден метеорологични условия. Въпреки 

това опитният летец Узунски успешно извършва полета до Варна. Този 

факт е използван от полк. Ив. Михайлов, като той след отговора на 

министър Н. Захариев на поздравленията при посрещането му допълва: „В 

пътуването на г. министра има символичност. По пътя бе посрещнат от 

буря и мина през нея. Това е символичното за развитието на бъдащата 

наша авиация” [18].  

На 16 август следобед министър Н. Захариев открива агитационната 

въздухоплавателна седмица. След него реч произнася и варненският кмет 

Ст. Савов, който уверява: „може би скоро ние ще гледаме във водите на 

Черно море силуета на един мощен самолет, който да носи името на 

нашата черноморска царица” [15]. Това всъщност е възраждане на идея от 

1914 г. Тогава един от пионерите на българската авиация, Сотир Черкезов, 

посещава града и под влияние на агитацията му тук се създава 
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инициативен комитет за набиране на средства за купуването на хидроплан, 

а в местния печат е публикувано и името му – „Варна” [19, с. 86-88], но 

дарителското начинание остава неизпълнено.  

 Станчо Савов Станчев – кмет на Варна май 1934–

април 1935 г. - 

http://www.varna.bg/files/images/articles/medium/442456ae7dfd24658be2fd1f9

91aa13f.jpeg 

Организаторите на агитационната въздухоплавателна седмица 

подготвят богата програма, но част от нея не е осъществена най-вече 

заради неблагоприятното време. Тук накратко представям предимно 

начинанията, свързани с морето. 

Три самолета летят над залива и инсценират нападение над миноносци, 

като вместо бомби използват агитационни листовки за развитието на 

българската авиация и набирането на средства за тази цел [11], [15], [20].  

Провеждат се плувни състезания по четири дисциплини, гребни 

състезания на лодки осморки [21], състезания на яхти, конкурс за избор на 

„Аполон на Черно море”, сиреч на „лице с най-добре развито мъжко тяло”, 

високоговорителите на плажа и в Морската  градина предават беседа за 

значението на авиацията. По време на състезанията и конкурса „няколко 

самолета летяха над Морската градина и описваха красиви и оригинални 

фигури във въздуха” [22], [23].  

За популяризиране на развитието на българската авиация в държавното 

ученическо кино са организирани прожекции на документалния филм 

„Тържествата в Божурище” [24]. В тогавашното съобщение за него в 

местен вестник липсват сведения за съдържанието му, а и филмът остава 

неизвестен в историко-авиационната литература. Въз основа на 

допълнително проучване допускам, че той представя гостуването на пет 

полски самолета, които заедно с шест български самолета, произведени в 

https://www.varna.bg/files/images/articles/medium/442456ae7dfd24658be2fd1f991aa13f.jpeg
https://www.varna.bg/files/images/articles/medium/442456ae7dfd24658be2fd1f991aa13f.jpeg
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Държавната аеропланна работилница - Божурище, на 17 април 1933 г. на 

летище Божурище край София в продължение на три часа правят 

демонстративни полети пред повече от 30 000 души [25], [26].  

Авиационните тържества вдъхновяват писателя Коста Траянов и 

той публикува интересен фантастичен разказ. Според него 

олимпийските игри многократно са провеждани в България, включително 

през 1934 г., но през тази година по време на игрите от Варна започва 

състезание по околосветска обиколка със самолети, в което участват  

американски, руски, немски, френски, английски, италиански и български 

летец, както и жена пилот от Швеция. Самолетите са система „Жул Верн”, 

които могат да „летят във въздуха като аероплан, да плуват във водата като 

моторна лодка и да бягат по сухо като мотоциклет”, задвижват се от 

електродвигатели с акумулаторно  захранване. Състезанието завършва на 

20 август 1934 г. (третия ден на Олимпиадата), като победител е руснакът с 

време 7 ч. 7 мин. 5 сек.,  на второ място се класира японският летец, на 

трето място – българският [27] … 

 Писателят Коста Траянов (1906-1985 г.) – 

снимката е от личния архив на неговия син – доц. д-р инж. Траян Траянов. 

Преди да отпътува от Варна министър Н. Захариев изразява пред местен 

вестник задоволството си от „ентусиазма на варненци към родната 

авиация” [28]. Няколко дни по-късно същият вестник съобщава, че 

поставеното тук „Начало на пропагандата за Родна авиация […] бе 

щастливо и с големи резултати” [29]. След години обаче един от 

организаторите, Есто Везенков – секретарят на съюза „Родна авиация-

Царство България”, признава в спомените си: „[…] празникът стана шумен 

и удобен за различни форми патриотична агитация. Билетчетата (от 

лотарията, И.А.) също вървяха много добре, но за моя изненада 

финансовият резултат се оказа малък. Подпредседателите заявиха, че 

разходите били големи” [10, с. 99]. Остава неосъществена и идеята с 
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дарения да се купи самолет „Варна”… От друга страна, пропагандният 

ефект за популяризирането на българската авиация положително е бил 

много голям, като се отчете и фактът, че през август с. г. морската столица 

е център на активен обществен живот:  

а) на 30 юли е открита Третата промишлена изложба [30], а тя приема 

посетители от цялата страна и в началото на август; 

б) на 12 август е конкурсът за царица на плажа. Избрана е г-ца Берта 

Бенбасат – испанка по народност, „Очарователно създание с тяло на 

планинска сърна”. По този повод е представена възстановка на слизането 

на Ботевата чета, като за целта е използван специален влекач [31];   

в) на 13 август започват тържествата  за 20-годишнината на Морските 

специални школи [32]. При откриването специално приветствие отправя  

директорът на въздухоплаването полк. Ив. Михайлов [33], който е и 

първият началник на МСШ (1912–1915 г.) [3]. Част от програмата на 

честването са: провеждането на поредния конгрес на съюза „Морски 

техник” [34], [35]; големи морски състезания (плуване – четири 

дисциплини, гребане  - три дисциплини) [36]; 

г) към средата на август варненци устройват многолюдно посрещане на  

своя съгражданин колоездач Марин Николов, който няколко дни по-рано 

печели колоездачната обиколка на Румъния [37]. При пристигането му на  

железопътната гара от самолет спускат венец върху влака, с който пътува. 

д) на 26 и 27 август във Варна заседава VII редовен конгрес на Съюза на 

българските моряци [38].  

Тези събития, както и курортният сезон допълнително привличат 

вниманието не само на варненци, но и на  гости от цялата страна. 

И още нещо, което не е свързано пряко с историята на снимката за 

посрещането на министър Н. Захариев на 16 август 1934 г. във Варна във 

връзка с откриването на агитационната въздухоплавателна седмица. При 

издирването на сведения за участието на един от основните организатори 

на това забележително събитие в историята на авиацията в България – 

директора на Дирекцията на въздухоплаването полк. Иван Михайлов, ми 

направиха силно впечатление както твърде оскъдните сведения за неговата 

дейност  на този пост и като действителен командир на българската военна 

авиация през периода май 1931–май  1935 г., така и значителните 

противоречия около оценката за тази дейност. От една страна, авторът на 

единствената книга, посветена на командирите на въздухоплаването у нас 

до 1944 г., Иван Г. Дреников, чието пристрастие към ролята на неговия 
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баща в историята на българската авиация е повече от очевидна, публикува 

все пак кратка обосновка за положителния принос на полк. Ив. Михайлов 

[5, с.11]. От друга страна, Цветан Цаков (светла му памет!) твърди за 

командирския период в авиацията на известния флотски деец напълно 

необосновано следното: „Едно от най-големите началства - недоразумения 

в българската авиация в най-трудните времена на нейното възраждане след 

1919 г.” [39, с. 77]. При цялото ми уважение към известния авиационен 

публицист и историк, дръзвам да допусна, че крайно отрицателното му 

мнение е резултат най-вече на професионалното му предубеждение на 

авиационен специалист към един флотски деец, назначен да командва 

военната авиация, а не е формирано въз основа на обективно изследване на 

нейното развитие през петгодишния командирски период на полк. Ив. 

Михайлов. Истина е, че той до това му назначение, през 1924-1931 г. е 

командир на Дунавската флотилия [3], но припомням и факта, че през 1916 

г. завършва курс за морски летци в Германия, след което до март 1918 г. е 

началник на водосамолетната ни авиация [40, с. 74-96]. Съвременни 

задълбочени историко-авиационни изследвания представят съществени 

положителни събития в развитието на военната ни авиация през периода 

1931-1935 г. [2, с. 165-181, 189-196], [41, с. 125-131]. Наистина името на 

Ив. Михайлов се споменава в тях само тук-там, но нито един от тези 

безспорни познавачи на авиационната ни история не е обосновал поне 

една критична бележка към него, колкото и деликатна да  е тя …  
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