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Първото участие на български корабомоделисти в международно 

състезание (1955 г., Шверин, ГДР) 

 

 През 2006 г. публикувах подробна биография на основоположника 

на корабомоделизма в България инженер Протасий Пампулов, в която 

накратко представих и първото участие на български корабомоделисти в 

международно състезание – през 1955 г. в град Шверин (тогава в ГДР) [1, 

с. 82]. При издирването на сведения за него ми направи впечатление почти 

пълното мълчание на тогавашни основни наши периодични издания за 

това събитие: в. „Народен спорт” – нито ред, варненският вестник 

„Народно дело” – нито ред, въпреки че повечето корабомоделисти в отбора 

са от Варна, в. „Работническо дело” – само няколко реда [2]. Много се 

надявах, че местен вестник в Шверин от 1955 г. е отразил подробно 

състезанията, и помолих за съдействие моя състудент инж. Буркхард 

Вецлинг, с когото през 1968 г. завършихме корабно машиностроене в 

Университета в Росток. Той е от Шверин, веднага се отзова на молбата ми 

и издири в Градската библиотека Шверин три дописки от тамошния 

всекидневник „Шверинер Фолксцайтунг” [3], [4], [5]. С безкрайна 

благодарност към Буркхард отбелязвам, че тези дописки съдържат ценни 

сведения за позабравеното от историята пионерно състезание по 

корабомоделен спорт. А от справките в интернет то наистина се очертава  

като едно от първите, ако не и първопроходец в международните 

състезания по този спорт. 

 Първият български национален отбор по корабомоделен спорт е 

съставен след подборни състезания във Варна. Не успях да определя 

точния му състав, защото разполагам само с три мемоарни свидетелства, 

които не са изчерпателни и съдържат неясноти и противоречия [6], [7, с. 

10-11], [8, с. 5-6]. Все пак въз основа на критичния им прочит, разчитайки в 

значителна степен на спомените на участника в отбора Н. Савов, 

предлагам следните имена. 

 1. Капитан-лейтенант Харалампи М. Амиорков от Варна – 

капитан на отбора. Участва с модел на радиоуправляема подводница, за 

който сам конструира и изработва радиоапаратурата. Класира се на III 

място. 

 2. Огнян Ангелов от Варна. Участва с модел на ветроходна яхта 

клас „М”, който е идеално регулиран, при трите старта поддържа прав курс 

и постига най-висока скорост. Класира се на I място и печели първия 
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златен медал за България в международни състезания по корабомоделен 

спорт [9].  

 3.  Атанас Мърлев от Варна. Участва с модел на товаропътнически 

кораб. Класира се на VII място [10]. 

  
 4. Д. Радев от Шумен. Н. Савов го посочва като член на отбора, но 

после при описанието на състезанията представя само корабомоделиста 

Митко Русев и затова допускам, че  той и Д. Радев са едно и също лице 

[11]. М. Русев участва с модел на глисер с въздушно витло. Класира се на 

II място. 

5. Петър Пандезов от София. Участва със скоростен модел. По 

неизвестна причина П. Пандезов не заминава за Шверин и моделът му е 

стартиран от М. Русев. Той предизвиква изключителни емоции, за които Н. 

Савов си спомня следното: „Третият старт обаче бе най-оригиналният и 

сполучлив в цялото състезание. Нашите момчета необичайно бързо 

запалиха двигателя и го „насвириха” до пределна възможност. Моделът 

набра скорост, вдигна нос и се понесе бясно напред [...] подхванат от по-

големичка вълна и насрещния порив на вятъра, моделът се вдигна във 

въздуха, направи пълен „лупинг”, падна правилно във водата и отново 

набра скорост. От публиката долетя взрив от овации и за наша радост 

моделът успешно пресече финала и се класира на III място. След 

приключване на стартовете се наложи по желание на всички присъстващи 

да пуснем отново това „чудо” на български отбор” [6, с. 27]. 

 6. Никола Костов от Варна. 

 7. Боян Жечев от Варна.  

 8. Николай Савов от София. 
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 Ръководител на отбора е инж. Протасий Пампулов – началник на 

отдел „Морски моделизъм” в Централния съвет на Доброволната 

организация за съдействие на отбраната (ДОСО). 

  Протасий Пампулов (1895-1957 г.). Снимката е 

направена преди 1944 г. 

 На 29 юли 1955 г. българският отбор отпътува от София за Шверин. 

През нощта след пристигането му местната Volkspolizei (Народна полиция) 

тревожно засича неизвестен радиопредавател в непосредствена близост до 

централната си сграда, който излъчва подозрителни неразбираеми сигнали. 

Вдигнатите по тревога полицаи бързо откриват местоположението и 

„вражеския” нарушител. Оказва се Х. Амиорков, който добросъвестно се 

подготвя за състезанието, като настройва апаратурата си [6].      

 На 5 август 1955 г., на езерото Пфафентайх, международното 

състезание по корабомоделен спорт е открито официално. Участват 

отборите на СССР, НРБ и ГДР, а като наблюдател – делегация от 

корабомоделисти на Китайската народна република [4]. Съдийската 

комисия е съставена предимно от съдии от ГДР и с по един представител 

на СССР и НРБ [6]. От българска страна в нея член е инж. Протасий 

Пампулов, който за това си участие е удостоен с почетна грамота за 

международен спортен съдия по корабомоделизъм [12, с. 239]. 

 Езерото Пфафентайх в 

гр. Шверин, Германия. - http://www.wikiwand.com/de/Pfaffenteich 

https://www.wikiwand.com/de/Pfaffenteich
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 На 7 август състезателната програма завършва при крайно 

класиране: СССР – 257, 6 т., България – 200,6 т. и ГДР – 161,2 т. [5]. 

      
Началото на статията на Н. Савов, публикувана в сп. Патриот, 1979, № 

8-9, 26-27. 

 В мемоарната си статия Н. Савов отбелязва само златния медал на 

Огнян Симеонов. Ако се отчетат второто място на Митко Русев и двете 
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трети места, на  Петър Пандезов и Харалампи Амиорков, спечелени са и 

един сребърен и два бронзови медала. Общ брой на медалите на 

българския отбор – пет. 

 На 7 август, след награждаването на победителите, е организиран 

парад на корабните модели, след което състезанието официално е закрито 

със спускането на флаговете на страните-участници. На 8 август е 

проведена среща за обмяна на опит между корабомоделистите [5]. За това 

Н. Савов си спомня: „На тези състезания научихме много неща от 

съветските спортисти. При скоростните модели за първи път видяхме 

полупотопен винт с голяма стъпка и по-голям диаметър. Съветските 

самоходни модели бяха предимно военни с по-нисък борд и надстройки и 

развиваха по-голяма скорост. За центриране на руля използваха 

приспособление от транспортир, което точно отчиташе необходимия 

курсов ъгъл. Някои от моделите бяха снабдени с жироскопично  

устройство за автоматично поддържане на прав курс. Всичко онова, което 

научихме тогава, по-късно оказа влияние на развитието и успехите на 

нашите корабомоделисти [...]” (подч., И.А.) [6, с. 27]. 

 

 Част от съобщението 

във в. „Schweriner Volkszeitung” от 8 август 1955 г., представящо 

крайното класиране на международното състезание по корабомоделен 

спорт 5-7 авг. с. г. в гр. Шверин, ГДР  

След завръщането на отбора в България „Моделите от тази първа 

международна проява на българския корабомоделизъм по инициатива на 

тогавашния директор на Военноморския музей (Иван Казаков, И.А.) и по 

взаимното решение на корабомоделната секция (във Варна, И.А.) и ЦММЛ 

(Централна морскомоделна лаборатория към ЦС на ДОСО, И.А.) са 
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прибрани и включени в експозицията на музея” [7, с. 10-11]. Това сведение 

е публикувано от Владимир Кондов, който към 1955 г. е началник на 

ЦММЛ, и поради това има висока степен на достоверност [13]. 

 30 години Моделклуб - Варна. Редактор-

съставител Владимир Кондов. Варна, ОВТПН–Варна, [1979]. 24 с. 

 До наши дни по чудо е запазено още едно материално свидетелство 

от тези състезания. През 2007 г. в една от варненските фирми за вторична 

хартия успях да открия и откупя една стара немска книга по 

корабомоделизъм – „Какво трябва да знае корабомоделистът” [15]. Тя не 

съдържа библиографско каре с данни за издател и година на издаването, но 

податки от текста и полиграфичното оформление категорично показват, че 

това е книга,  издадена през  50-те години на ХХ в. Естествено тутакси си 

помислих, че този рядък екземпляр е донесен  през 1955 г. във Варна от 

член на нашия национален отбор, участвал в състезанията в Шверин, но не 

разполагах с годината на изданието. Едва сега благодарение на интернет 

открих, че тя е отпечатана през 1953 г., сиреч напълно е възможно да е 

купена от варненски корабомоделист две години по-късно в ГДР. 

  Обложката и корицата на книгата 

„Какво трябва да знае корабомоделистът”, издадена 1953 г. в ГДР 

При проучванията за тази статия ми направи впечатление странният 

факт, че днешната Световна спортна организация по корабомоделизъм и 

корабомоделен спорт НАВИГА е комай твърде алергична към историята 

на този спорт в света и към собствената си история. Стигнах до този извод, 
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след като в сайт й напразно издирвах сведения за нейната предистория и 

най-вече – за първите в света международни състезания по корабомоделен 

спорт. Тази информация ми беше необходима, за да мога обективно да 

преценя мястото на международните състезания по корабомоделен спорт в 

Шверин през 1955 г. Не по-малко странен е и фактът, че понастоящем 

единствено немската Уикипедия предлага съвсем кратка статия за 

НАВИГА, в която има раздел „История”, но вместо поне някакви съвсем 

кратки исторически сведения авторът на статията съобщава: „Досега не 

намерих никакви сведения за историята. Стари моделистки списания 

определят обаче ясно една възраст над 30 години” [16], сиреч преди ... 1973 

г. (?). Нищо чудно от подобно неточно твърдение, след като точната 

година на основаването и първото наименование на организацията липсват 

в нейния сайт. Според съвременно немско изследване, НАВИГА е 

учредена през май 1959 г. в Базел, Швейцария [17, с. 174], но отначало е 

всъщност Европейска корабомоделна федерация и едва през 1977 г. е 

преобразувана в Световна спортна организация по корабомоделизъм и 

корабомоделен спорт. Първото европейско първенство по корабомоделен 

спорт в рамките на НАВИГА е организирано през 1960 г. във Виена. 

Въпреки проучването на немско-, англо-, френско- и рускоезични сайтове 

не успях да открия международно състезание по корабомоделен спорт 

преди състезанието в Шверин през 1955 г. Ако не първото в света от този 

род, то е едно от първите. От това гледище, българските 

корабомоделисти са едни от основоположниците на  първите 

международни  състезания в този спорт.  
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