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Морската зоологическа станция с Аквариум при Софийския 

университет – Варна  

* По повод 80-годишнината на пионера в българските морски изследвания 

 

Във фондовете на Държавен архив – Варна, се съхраняват ценни документи за 

историята на пионера в българските морски изследвания – Морска 

биологическа станция с Аквариум. Заведени са в едноименния Фонд 800 К. 

Другите важни фондове с документи за историята на Аквариума са – Фонд 

156 К – „Опитна ихтиологична станция – Созопол”, Фонд 180 К – 

„Практическо рибарско училище”, Фонд 149 – „Научно-изследователски 

институт за рибарство и рибна промишленост”. Снимки на Аквариума 

откриваме във Фонд 711 К „Снимки на стара Варна” и Частично постъпление 

(ЧП) 384 – „Албум със снимки на Рибарското училище преди 9 септ. 1944 г.”. 

От тези институти три (Ф. 180 К, Ф. 800 К и Ф. 149) се помещават в сградата, 

известна на варненци и гостите на града с емблематичното име Аквариум. 

Много може да се каже за архитектурните достойнства на сградата, 

проектирана от Дабко Дабков. Тя е първа във Варна, а може би и в България, 

в чиито строеж е използвана стомано-бетонна конструкция
1
.  

Въпреки модерната технология, оставаме респектирани от античното и 

величие и уникалност. Кръгли детайли, омекотяват правоъгълната фасада. 

Струи вода излизат на едри капки от устите на морски чудовища, защитници 

на зъберите на крепостта на морските изследвания. Централният вход е 

увенчан с огромна мида, поддържана от изключително живо изобразен 

октопод, а завършек на композицията дават раковина и охлюв, които 

наблюдават изпитателно посетителите. Тази пластична декорация е в рамките 

на рибарска мрежа отвеждаща по-замечтаните посетители до дълбока 

древност, от когато този основен рибарски уред не се е променил. Дори още 

по-далеч на пъпа на света в главния храма на Аполон в Делфи, където 

хармоничният бог обича да се любува на света ни седнал на същата мрежа, 

разпъната върху черна скала.  Под основната сцена са разцъфнали лилии, 

обкръжени от същите морски дракони от покрива, но в цял ръст.  

Над всичко това са надвиснали множество сфери, напомнящи чуждоземен 

кораб. Под тези своеобразни капители са изваяни същите красиви лилии, но 

този път в каменен барелеф. Масивните колони не са прави, а се спускат като 

водна пързалка и образуват със стълбището величествен трон – може би на 
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Посейдон (Нептун)? Задната част на сградата е заета от огромна тераса, 

явяваща се покрив на аквариумите от живата експозиция, през който 

прониква естествена светлина. Над нея гордо изправен ветропоказател 

напътства смелите изследователи и рибари, зависими от природните стихии. 

От тук се разкрива цялата красота на града – н. Галата, Морската градина, 

морето, осеяно с платноходки и по-големи кораби, но същевременно е тихо и 

спокойно и може да останеш сам с мислите си. Над някои от прозорците 

виждаме основната сцена с мидата, но с други морски обитатели. Защо точно 

тя е основен мотив? Красотата и нейната богиня – Афродита (Венера) е 

свързана с морските простри още от раждането си в пяната край Кипър. 

Древният поет Хезиод ни убеждава в това, а всеки гмуркач вижда 

доказателствата в бездиханните секунди на своята първа среща с подводния 

мир. Точно тази среща се опитват да пресъздадат поколения служители на 

нашия Аквариум повече от 80 години! 

На 22 октомври 1906 г. само 10 месеца след започване на работата е положен 

основния камък на станцията. На тържеството присъства цялото царско 

семейство и най- старият член Н. Ц. В. Княгиня Клементина, министърът на 

просветата Ив. Шишманов, министърът на вътрешните работи Д. Петков, 

проф. д-р Г. Бончев – декан на Физико-математическия факултет, 

професорите по зоология Г. Шишков и С. Юринич, както и консулското тяло 

във Варна, Общинският съвет и множество поканени граждани
2
. В 1911 г. 

зданието е вече построено. Започва Балканската война (1912 г.) и всички сили 

и средства са отклонени за нея. Под давлението на проф. Шишков и проф. 

Моров през 1913 г. станцията е предадена на Софийския университет. Но 

началото на Първата световна война отрежда друга съдба на сградата. От 

1915 до 1918 г. в нея квартируват отначало войскови части, а по-късно 

тракийски бежанци
3
. За периода 1919–1921 г. Аквариумът е приел 

Машинното училище – Варна (дн. Висше военноморско училище „Никола 

Йонков Вапцаров“. Ето какво четем в писмо от 11 апр. 1921 г. от директора 

кап.-лейт. Боян Станев на Рибарското училище до министъра на земеделието 

и държавните имоти „... Аквариумът сега се освобождава от Машинното 

училище. Днес училището окончателно се изнася, обаче в Аквариума остават 

още: управлението на Учебната част и складовете на същата част. 

Управлението ще почне да се изнася на 12 и навярно към 14 ще се изнесе 

окончателно, обаче складът ще остане по-дълго. Складът на Учебната част се 
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помещава в помещението с басейните, а пазачите на склада им заемат една 

таванска стая. Предполагам към 14–15 т. м. да вляза във владение на 

Аквариума с изключение на помещенията за които казах по-горе... 

Независимо от горното, комисията, която е назначена по нареждане на 

господин министъра на Войната за разпределение на казармите на бившия 8-

ми пехотен Приморски полк, определя от Аквариума пет стаи и ги предаде на 

Варненското повиквателно бюро. Така че за в бъдеще в Аквариума ще бъдат: 

училището и повиквателното бюро, последното в 5 стаи, от които две 

тавански и три на средния етаж...”
4
 На Рибарското училище е предоставена и 

вила с четири декара лозе в местността „Салтанат”
5
. На страниците на в-к 

„Борба” – Пловдив, от 6 ноември 1921 г., четем: „Варна, 31 октомври. Вчера 

се откри държавното Рибарско училище... То се помещава в университетския 

аквариум, снабден с парно отопление, електричество и нови училищни 

принадлежности. Учениците са кръгли сираци и деца на бедни 

професионални рибари – всички със закръглено първоначално образование и 

на възраст от 15–26 години. Издръжката им е от държавата. Ще изучават 

риболовство в морето, начините за ловене на различни видове риба, тяхното 

консервиране, плетене на мрежи, поправка на лодки, мореплаване и моторно 

дело. Ще бъдат застъпени сметководство и кооперативно дело, рибарството в 

чуждите страни и рибарско законодателство. В Аквариума е създадена 

специална служба по обзавеждането му, за която цел ще бъдат използвани 

специално приготвените резервоари. За научното изследване на живота в 

морето и за преподаването му ... е назначен специалист естественик – 

ихтиолог, русин, бивши инспектор по риболовство в Одеса
6
. За изучаване на 

морето изписани са всички необходими уреди и инструменти. Живота на 

учениците е нареден тъй, че повечето от свободното си време да прекарват 

край брега на морето. Курсът на училището е 4 годишен.  

В първите две години сутрин занятията са теоретически. А в последните две 

години чисто практически. На 4-та година учениците ще бъдат кооперирани 

под контрола на директора на училището и ще работят по начин, по какъвто 

ще работят самостоятелно след свършека на училището. Гонимата цел от 

училището е не само да създаде добри професионални рибари, но и добри 

български граждани, които ще бъдат настанени по нашите черноморски 

брегове. За директор е назначен дългогодишен бивш морски офицер
7
, едва що 
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завърнал се от Испания, дето бе командирован за изучаване как са поставени 

рибарските проблеми и рибарските училища в тая държава.  

А. Байчев”
8
. 

Дейността на първия щатен ихтиолог – Александър Иванович Нечаев започва 

с разнообразни изследвания на биологичното разнообразие в морето и езерата 

край Варна. Един от първите му отчети е много интересен с наблюденията на 

Варненското и Гебежанското (дн. Белославско езеро) държавни блата, 

първото се променя бързо в следствие на изкуственото му свързване с морето 

– „Преди прекопаването на Морския канал Варна – Гебеджанското блато е 

представлявало една тясно свързана система на басейни, които са имали 

същото сладководно население. След това положението напълно се е 

променило. 

Поради притока на морска вода долния басейн – Варненското блато е станал 

солен и е загубил своите сладководни форми, които са били заместени от 

морски колонисти. 

Горният пък басейн – Гебедженското блато е запазил своят първоначален 

сладководен характер, тъй като солената вода не е могла да прониква там 

през съединителния канал в следствие на плитководността му, дължината и 

направлението на течението от Гебедже към Варна. 

Наистина през този канал и сега има малко размен на рибите помежду двете 

блата, обаче въпреки на това блатата се явяват представители от различни 

типове на риболова – морския и сладководния. 

Варненското блато е почнало да се заселва от морски форми само преди 10–

12 години. Това заселване е напредвало с доста голяма бързина, тъй като 

например при дънните риби се намират вече по цялата дължина на блатото, 

кефалът се държи там през цялата година и т.н. ... ловът на селдови риби се 

засилва всяка година... трябва да се отбележи, че ловът на барбуня през 

октомври и ноември посочва възможността на аклиматизация на тази риба... 

Ловът с гарди във Ваякьойското блато както и в други подобни се основава на 

това, че през есента след охлаждането на плитките води на блатото кефала го 

напуска и се връща в морето. Най-главното условие за това движение е 

именно плитководността на блатото. Но тъкмо това условие липсва във 

Варненското блато, където кефалът обикновено си остава и през зимата, поне 

в голямата си част. За доказателство на това може да послужи ловът на кефал 
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в блатото, който има максимум през февруари и март, сиреч през това време, 

когато във Ваякьойското блато лов вече няма... 

Гебедженското блато. ... Поради общото намаляване на водите, площта на 

блатото се е намалила... Затова производителността на блатото е по-малка, от 

колкото е била по-рано. Малките количества кефал и селдови риби, които 

навлизат тук от Варненското блато могат да компенсират ущърба... блатото 

още е запазило доста голямо риболовство и раколовство...”
9
 

След закриването на Рибарското училище във Варна на 30 авг. 1930 г. Ал. 

Нечаев се мести в Рибарското училище в Созопол
10

, чиито сграда е строена от 

1925 г. до 1930 г. и остава в историята с това име, въпреки, че Морското 

училище е било там по-продължително време (1934–1940 г.), отколкото 

Рибарското.
11

 През 1932 г. Научният отдел при Рибарското училище – 

Созопол се обособява в самостоятелно учреждение „Опитна ихтиологична 

станция”. От 1 апр. 1933 г. управлението на Рибарското училище преминава 

към станцията. За пръв директор е назначен именно Ал. Ничаев – най-

подготвеният ихтиолог в България за времето си
12

. Той е починал на 7 май 

1944 г. във Варна, отдал най-хубавите си години на българската наука и 

целият си живот на любимото Черно море. Част от Бялата емиграция в 

България той е пример за благотворния ефект на влялата се руска 

интелигенция. 

Да се върнем в началото – възторженото слово на директора при откриването 

на Практическото рибарско училище във Варна: „... Но господа! В живота 

има личности, които скоро и по ясно схващат положението, формулират го, 

изразяват го и дават тласък за нова работа. Те събират горивото, запалват 

искрата и раздухват огъня докато се получи ясен пламък, който ясно осветява 

новото за работа поле... 

Мен ми е особено приятно, че тук, между нас е и г-н Серафимов, който 

заедно с господин Консулов и малко по-късно с покойния сега К. Л. Антонов 

преди цели четири години издигнаха високо мощен глас и чрез словото и чрез 

печата даде тревожния зов: „Да създадем рибари-българи, които да не чакат 

рибата сама да влезе в мрежите им край брега, а те, рибарите, да дирят рибата 

в морето; да създадем Рибарско училище, което да подготви рибари българи и 

да даде пример за модерен риболов.” 
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Отначало разбрани от малцина, подиграни от мнозина, останали двама, те с 

твърда воля и неизчерпаема енергия стояха на кормилото ... направляваха 

кораба и днес могат да видят, че словото им е вече дело. 

Г-да! Събрани тук от всички краища на България, свързани с една неразривна 

сила – любовта към морето, ние с труд, постоянство и себеотрицание, ръка за 

ръка с нашите по-стари другари, ще нагазим в морето, ще се калим в неговите 

бури и тогава ревът на вълните ще разнася по целия наш бряг, из цялата наша 

страна, че и българинът е добър моряк и добър рибар, че и българинът обича 

морето!... 

Момци, не забравяйте, че Вие вървите на чело на цялата тая културна работа, 

че когато очите на българския народ се отправят към морето, те ще спрат на 

Вас...”
13

 

На 30 август 1930 г. Аквариумът преминава отново към Софийския 

университет. Пръв директор на новия институт е Георги Паспалев, тогава 

асистент по зоология в Университета, издигнал се след това до професор и 

член-кор. на БАН
14

. Първото му писмо, запазено във Ф. 800К е от него до 

председателя на стопанския съвет при електрическата дирекция от 21 септ. 

1930 г. ни показва, че той вече е действащ уредник на Станцията: „Вярвам 

известно Ви е, Господин Председателю, че университетът открива във Варна 

научен институт „ЗООЛОГИЧЕСКА СТАНЦИЯ С АКВАРИУМ”. Институтът 

се помещава в университетското здание „Аквариум”, строено специално за 

нуждите му и има за цел: от една страна да устрои и обзаведе нужните 

лаборатории за да даде възможност на наши и чужди учени да изучат 

биологията на черноморската флора и фауна по нашето крайбрежие, а от 

друга – чрез устройване на аквариуми за народа нагледно да просвети като 

запознае с основите на тази биология млади и стари, та по този път да 

допринесе за културното издигане на народа ни.”
15

 

За културното обогатяване на града, чрез университетския институт, 

научаваме повече в писмо от директора Паспалеяв до председателя на 

библиотеката при университета – София от 12 май 1935 г.: „Станцията като 

университетски институт във Варна, има освен практическата си научна 

задача и друга – общокултурна. Във връзка с това управата на станцията 

търси начини за подпомагане културното издигане на варненското 

гражданство и даване възможност за по-нататъшно усъвършенствуване на 

всеки университетски възпитаник, който в своя път е намерил мястото си във 
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Варна. Чрез тази си работа станцията смята да служи за съединително звено 

между намиращите се тук университетски възпитаници – учители, адвокати, 

съдии и пр. и самия университет. В желанието си да затвърди тия връзки, 

както и да покаже и издигне на заслуженото и място научната работа в 

университета управата на станцията желае да създаде при своята специална 

библиотека и една общонаучна, съставена от всички издания на нашия 

университет...”
16

. 

В писмо от 26 дек. 1936 г. разбираме, че параходът „Бургас” е използван за 

научни цели: „За да можем да добавим за аквариума живи животни от 

Средиземно и Мраморно море, налага се в един от нашите параходи да бъде 

инсталирано едно електро-моторче с въздушна помпа, която да дава въздух, 

необходим, за да не умират животните...”
17

 През април и май 1932 г. 

практикантът от Морското училище Никола Вапцаров пише своите 

„Импресии от параход „Бургас” – „Ние идеме, пленени от твоята миражна 

дaлечност, омагьосани от вечния стремеж към неизвестното, и душите ни ще 

остaнaт завинаги заключени в легендата на твоите вълни, очаровани от 

неотменната жажда по незримото” – колко точно описание на 

изследователските вълнения! 

Работата със студенти естественици е осветлена в писмо от 28 дек. 1935 г. от 

директора Паспалев до ректора на Университета – София:  „Новостно Ви е, 

Господин ректоре, че станцията между другото има за цел да улесни и 

осмисли на студентите естественици хидробиологията и биологията на 

морето, като им даде възможност да имат практически занятия, във връзка с 

тази материя, на самия морски бряг...”
18

 За празника на Университета 

научаваме в писмо от 14 ноем. 1936 г. от директора Паспалев до ректора на 

Университета: „Господин Ректоре! За да може поверената ми станция да 

служи и като културен център в града, налага се да поддържа връзка с 

варненското гражданство. Тази връзка съм създал чрез образуване при 

станцията на едно научно дружество, а също и чрез откриването на обща 

университетска библиотека. Най-добрият случай, обаче за поддържане на 

широка връзка с гражданството е тържественото чествуване на 

университетския празник – денят на СВ. КЛИМЕНТА. В този ден 

упр.[авляващите] лица и по-видните граждани биват поканени в станцията, 

където, след водосвет, бива прочетен кратък доклад за дейността на 

станцията, като научен и културен център, през последната година. След 



 8 

доклада на поканените се сервира малка закуска и се показват аквариумите, 

сбирките, инсталациите и лабораториите на станцията. 

Вече три години това тържество бива изнасяно...”
19

 

За зараждането на акваристиката във Варна научаваме от друго писмо от 4 

апр. 1940 подписано от двама директори – Паспалев (бивш) и Консулов, 

който приема поста от предшественика си по това време: „Съгласно т. 1 от 

правилника за станцията, последната между другото има за цел чрез 

аквариуми с морска и сладка вода да запознава обществото с живота във 

водата, а също да организира доставянето на Университета и училищата 

препарирани водни организми, необходими при преподаването. Същите цели 

са предвидени в правилника на Фонда „Аквариум” при станцията. Тъй като 

до сега станцията не разполагаше с подготвен за целта човек, тия отдели не 

бяха открити. Напоследък обаче станцията намери в лицето на германския 

поданик Рудолф [Виктор] Льовенфелд един опитен познавач на аквариумното 

дело, както и добър препаратор. Той е съгласен да се заеме с организиране на 

производството и продаването на училищни и къщни аквариуми и нужните за 

тях животни, както и подготвянето на препарати от морски и др. водни 

организми за нуждите на училищата, като срещу това иска да получи 10 % на 

продадените аквариуми, животни и препарати.”
20

 От други писма научаваме, 

че Льовенфелд работи за Аквариума от окт. 1938 г.
21

 и не след дълго започват 

похвали от клиенти, например в писмото от Никола Георгиев собственик на 

Зоологическа къща от 15 септ. 1939 г. : „Уваж. Г. Директор. По поръка на 

клиенти, които са взели рибки от вашия аквариум съм задължен да поръчам 2 

литра дафни от вашите, които били особено хубави... Бих искал също рибки 

малки „Воални опашки...”
22

.  

Във фонда са запазени и правилниците за дейността на станцията: 

„Правилник за дейността на станцията с Аквариум във Варна. 

1. Станцията има за цел: 

а) Да способства за изследване на Черно море в научно и стопанско 

отношение; 

б) Да даде възможност на студентите по природните науки да се 

запознаят нагледно с биологията на Черно море; 

в) Да доставят на университета и училищата препарирани морски 

организми, необходими при обучението; 
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г) Чрез аквариуми с морска и сладка вода да запознават 

обществото с живота във водите; 

2. Станцията се управлява от уредник-професор от 

зоологическия институт, който се подпомага от заместник-асистент. 

Станцията има следния персонал: 1 лаборант-техник, 1 рибар-лодкар, 1 

огняр, 1 прислужник. 

3. Уредникът представлява станцията пред факултетния съвет 

и има грижата за всички мерки, които са нужни, за да може станцията 

да изпълнява предназначението си. Във време на пребиваването си във 

Варна уредникът се ползува с квартира в станцията. 

4. Асистентът замества уредника при неговото отсъствие от 

станцията. Нему са поверени зданието, инсталациите, библиотеката и 

инвентара на станцията. 

5. В лабораториите на станцията се правят изследвания във 

връзка с биологията и хидробиологията на Черно море, а при 

възможност и в други направления. 

6. Работно място в лабораторията може да получи с 

разрешение на уредника всеки българин или чужденец, който е 

подготвен да работи самостойно научно. 

Разрешение се дава за определен срок. 

7. Работните места се дават безплатно, но срещу изричното 

задължение от страна на работещите, че ще дадат на станцията 

безплатно 50 екземпляра отпечатъци от всеки научен труд, изработен в 

станцията и печатан където и да е. 

8. В услуга на работещите управлението на станцията дава 

срещу разписка свободните пособия и апарати, с които разполага. 

Работещият е длъжен да върне неповредено всичко, което е получил. 

Повредените или счупени неща се плащат по пазарните цени или се 

поправят за негова сметка. 

9. Библиотеката на станцията се ползува от работещите чрез 

асистента. Не се допуска книги да се изнасят вън от станцията. 

10. Управлението на станцията подпомага безплатно 

работещите при изследванията им, било чрез набавяне на обекти за 

изследване, било по друг начин, в кръга на възможностите по 

отношение на средства и персонал.  
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11. Когато една научна работа е свързана с изразходване на 

значително количество материали и средства, те могат да бъдат дадени 

от станцията, ако тя разполага с тях при условие, стойността им да бъде 

внесена във фонд „Аквариум за публиката”. 

12. Лабораториите не могат да се използват, освен за прякото 

им предназначение. 

13. За лично улеснение на работещите в лабораториите, само за 

времето на научната им работа, станцията остава на разположение три 

тавански стаички, скромно мебелирани. Разрешение за ползуване от тях 

се дава от уредника при ангажиране на работно място. 

14. Работещите в станцията се задължават да спазват 

правилника и нарежданията на управлението. В противен случай 

уредникът отнема работното място и лишава от правото да се работи 

по-нататък. 

15. В началото на всяка учебна година уредникът на станцията 

дава писмен доклад до факултетския съвет за дейността през изтеклата 

година. 

16. Настоящият правилник е приет от съвет на физико-

математическия факултет в заседанието му на 18 юни и одобрен от 

академичния съвет на заседанието му от 1 юли 1932 г. и влиза в сила 

след утвърждаването му от Министерството на народното просвещение 

Утвърден от Министерството на народното просвещение с заповед № 

2301 от 16 юли 1932 г.  

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛА ЗА СРЕДНИТЕ И ВИСШИ УЧИЛИЩА: (п) 

С. Минков 

Вярно, Началник на канцеларията: подпис и печат на Български 

университет „Св. Климент Охридски” – София”
 23

 

 

„Правилник за фонда „Аквариум” при Софийски държавен университет 

към ЗООЛОГИЧЕСКАТА СТАНЦИЯ в гр. Варна се учредява фонд 

„АКВАРИУМ” 

ЦЕЛИТЕ НА ФОНДА СА: 

1. Да поддържат за показ на публиката аквариуми с живи 

животни и растения от ЧЕРНО И БЯЛО МОРЕТА. 

2. Да се набавят живи обекти от тия морета за аквариумите. 
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3. Да се подпомогне създаването на аквариумите за публиката 

и един МОРСКИ МУЗЕЙ с обекти, които не могат да се поддържат 

живи в аквариумите. 

4. Да се организира доставката на морски обекти нужни за 

преподаване в нашите училища. 

5. Да се организират публични четения с демонстрации за 

просвета във връзка с морето. 

СРЕДСТВАТА НА ФОНДА СА; 

6. От входни такси за аквариумите и музея. 

7. От  стойността на морски обекти доставяни в училищата 

8. От помощ, дарения и случайни приходи...”
24

 

Този правилник е приет с изменения на 10 май 1933 г. от Академичния 

съвет на Университета. Интересна промяна е, че бедните ученици са 

допускани безплатно, останалите ползват 40 % намаление
25

. 

Миналото на Аквариума, приютил не един и двама професори, ни 

предава много поуки как да работим и днес за издигане и просвещаване 

на варненците и гостите на града. Рамкира образа на България с венеца 

на морското познание
26

. 

Владимир БЕКОВ – ДА – Варна,  

Радослава БЕКОВА – ИРР – Варна 
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2
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13

 ДА – Варна, Ф. 180 К, оп. 1, а.е. 89, л. 122–124. 
14

 Иванов, Л. Половин век научна и приложна дейност на Института по рибни ресурси (ИРР) с Аквариум. В: 
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 ДА – Варна, Ф. 800 К, оп. 1, а.е. 4, л. 5. 
25

 ДА – Варна, Ф. 800 К, оп. 1, а.е. 4, л. 3. 
26

  Настоящата работа е представена на Международна научна конференция по случай 80-годишнината на  
Института по рибни ресурси (ИРР) – Варна – „Еволюция на черноморските екосистеми” 5-6 октомври 2012 г. 
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Обр. 1 Пощенска картичка с изглед от района, в който ще бъде изграден 

Аквариумът. Виждат се старите Морски бани. Около 1900 г. Дигитален архив 

на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна – http://www.libvar.bg/ 

Обр. 2 Момент от изграждането на сградата на Аквариума. 1906 - 1911 г. 

Дигитален архив на ДА–Варна – http://www.archives.government.bg/ 

Обр. 3 Пощенска картичка с изглед от старите Морски бани и новоизградения 

Аквариум. След 1911 г. Дигитален архив на Регионална библиотека „Пенчо 

Славейков” – Варна – http://www.libvar.bg/ 

Обр. 4 – 11 Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на 

Практическото рибарско училище – Варна. Представени са основни моменти 

от обучението на практикантите. ДА–Варна, ЧП 384. 

Обр. 5 Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на 

Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384. На снимката 

се вижда добре сградата на Аквариума. 

Обр. 6 Преглед на талян за улов. Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – 

възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384. 

Обр. 7 Рибарска хижа. Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник 

на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384. 

Обр. 8 Обучение по плуване. Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – 

възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384. 

https://www.libvar.bg/
https://www.archives.government.bg/
https://www.libvar.bg/
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Обр. 9 Обучение по гребане край нос Емине. Из албум със снимки  на Ангел 

Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–

Варна, ЧП 384. 

Обр. 10 Рибарски лодки край Месемврия (Несебър). Из албум със снимки  на 

Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. 

ДА–Варна, ЧП 384. 

Обр. 11 Ученици от Практическото рибарско училище – Варна. Из албум със 

снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище 

– Варна. ДА–Варна, ЧП 384. 

Обр. 12 Параходът „Бургас” на Варненското пристанище. 1936 г. Дигитален 

архив на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна – 

http://www.libvar.bg/ 

Обр. 13 Правилник на Зоологическата станция с Аквариум при Софийския 

университет – Варна  с датата на влизането му в сила – 16 август 1932 г. ДА–

Варна Ф. 800К, оп. 1, а.е. 1, л. 1. 

Обр. 14 Първият печат на Зоологическата станция с Аквариум при 

Софийския университет – Варна и подписът на нейния пръв директор Георги 

Паспалев. ДА–Варна Ф. 800К, оп. 1, а.е. 1, л. 28. 

Обр. 15 Релефната карта на Черно море пред Аквариума. 30-те години на XX 

в. ДА–Варна Ф. 711 К, оп. 1, а.е. 29, л. 13. 

Обр. 16 Писмо от името на Лига за курорта Варна до управлението на 

Аквариума. 1933 г. ДА–Варна Ф. 800К, оп. 1, а.е. 1, л. 8. 

Обр. 17 Писмо от името на Зоологическа къща и препараторска лаборатория 

„Никола Георгиев” – София до директора на Аквариума. 1939 г.  ДА – Варна 

Ф. 800К, оп. 1, а.е. 1, л. 52. 

Обр. 18 Рибарското училище в Созопол. 30-те години на XX в. ДА – Варна Ф. 

741К, оп. 2, а.е. 18, л. 4. 

Обр. 19 Аквариумът днес. 2012 г. 

https://www.libvar.bg/
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Обр. 20 Аквариумът днес. 2012 г. 

 


