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За предисторията на Сухия док във Варна 

 

 През 2003 г. въз основа на неизвестна дотогава документация, 

засекретена през средата на ХХ в., обосновах, че строителството на Сухия 

док във Варна е замислено около 1949 г. и започва през 1951 г., а не през 

1953 г., както беше прието в историческата литература [1, с. 49]. 

Междувременно обаче в българската и руската литература, включително в 

интернет, се появиха нови сведения, които, от една страна, потвърждават 

някои предположения, от друга, допълват мозайката от събития по онова 

време. 60-ата годишнина от влизането в експлоатация на Сухия док (1 

септември 1955 г.) е повод да напомня и допълня неговата предистория. 

  Значка за Сухия док, връчвана през 1955 

г. на участниците в строителството му –  

http://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_heraldika/images/suh_doc_03

122009.jpg 

 На 27 ноември 1945 г. Сталин подписва секретното постановление на 

Совнаркома на СССР № 2988-883 „О десятилетнем плане военного 

судостроения на 1946—1955 годы” [2]. В рамките на този план трябва да 

се построят и 30 артилерийски крайцера клас „Свердлов” [3, с. 10]. От тази 

серия за Черноморския флот са построени три кораба [4], като първият от 

тях – „Дзержинский”, е заложен за строеж в гр. Николаев през декември 

1948 г., спуснат е на вода през август 1950 г. и влиза в строя през август 

1952 г. [5].  

https://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_heraldika/images/suh_doc_03122009.jpg
https://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_heraldika/images/suh_doc_03122009.jpg
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   Съветският крайцер 

„Дзержинский” по време на ходови изпитвания - 

http://flot.sevastopol.info/photos/photo_cruiser/dzerzhinskiy_01.jpg 

 Логично е да се приеме, че в Съветския съюз, натрупал огромен опит 

в току-що завършилата война, още при започването на техническата 

подготовка за строежа на серията артилерийски крайцери са обсъждали и 

планирали възможностите за техния ремонт, особено в случай на нови 

военни действия. На 11 август 1947 г. в Москва се провежда известната 

среща на българския министър-председател Георги Димитров със Сталин  

по развитието на българския военен флот. В онези години 

„Последователно българската военноморска отбранителна структура влиза 

в съветските военностратегически схеми”. През юни 1948 г. Г. Димитров 

приема „съветската морска комисия по бреговата отбрана на нашия 

черноморски бряг” и одобрява доклада й за необходимата реконструкция 

на пристанищата Варна и Бургас” [6, с. 234-235]. Напълно е възможно още 

при тези срещи да е обсъждан и въпросът за създаването на българска 

територия на материално-техническа база за ремонт на големи съветски 

бойни кораби. 

   През 1949 г. се случват няколко знаменателни събития, 

усложняващи международната обстановка: 

 1949 г., 5-8 януари. В Москва е проведено закрито Икономическо 

съвещание с участието на представители на правителствата на България, 

Полша, Румъния, Съветския съюз, Унгария и Чехословакия, което приема 

решение за създаването на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ).  

 1949 г., 1 февруари.  Югославското правителството  изразява 

удивлението си, че Югославия не е поканена за участие в Икономическото 

съвещание в Москва и за последвалото официално учредяване на СИВ [7].  

 1949 г., 4 април. Във Вашингтон е подписан Северноатлантическият 

договор за създаването на НАТО, „за да защити Европа от съветско 

влияние”. 

https://flot.sevastopol.info/photos/photo_cruiser/dzerzhinskiy_01.jpg
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 1949 г., средата. В Москва „се обсъждали планове за военно 

нахлуване в Югославия, но в последния момент се отказали от тях” [7]. 

 Около началото на септември 1949 г. в България със секретна мисия 

пристига маршал Н. Булганин – член на Политбюро на ЦК на КПСС и 

заместник-председател на Министерския съвет на СССР [8, с.113]. 

Главната цел на посещението му е състоянието и бъдещето на 

военноморските бази във Варна и Бургас [9, с. 114]. На 10 октомври с. г. 

Министерският съвет на България приема постановление за създаването на 

три съветско-български стопански дружества, включително и 

корабостроително дружество „Корбсо” [10, с. 175]. Пряка връзка между 

историята на „Корбсо” и Сухия док със сигурност има, но 

предисторията на „Корбсо” (кой е инициаторът, какви са мотивите му, кога 

е направено първото предложение за създаването на дружеството и как се е 

развивало то в хода на обсъждането му от двете страни и др.) и до днес е 

обвита във все още непрогледна мъгла.   

  Маршал Н. А. Булганин (1899–1975 г.) –  

http://1851.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2010/2/26/23/9/127bbc3d6aeg215.

jpg 

 На 29 юни 1950 г. Политбюро на ЦК на БКП приема решение за 

„утвърждаване постановлението на ЦК на БКП за състоянието и 

развитието на военноморските сили на НРБ през 1950–1953 г.” [11]. 

Оригиналът на този документ и до днес не е известен, но е запазена 

чернова на проект на строго поверително „Постановление на Политбюро 

на ЦК БКП за състоянието и развитието на Военноморските сили на 

Народна република България през 1950–1953 г.” Текстът на този документ 

съдържа и следните задължения на министъра на транспорта: 

 „д) Да бъде организиран в същия завод до края на 1950 година 

моторно-турбинен цех за ремонтните нужди на Военно-морски сили с 

производствена възможност, годишно, два турбозъбчати агрегати с 

мощност по 30 000 к.с. и десет дизел мотора с мощност по 1100 к.с. 

https://1851.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2010/2/26/23/9/127bbc3d6aeg215.jpg
https://1851.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2010/2/26/23/9/127bbc3d6aeg215.jpg


 4 

е) Към януари 1954 година да се извърши строителството на 

предвидения в перспективен план на Държавния Корабостроителен завод 

„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” в гр. Сталин десетхилядитонния сух док” (подч., 

.А.) [12, с. 10]. 

 

   

 Постановление на 

Политбюро на ЦК БКП за състоянието и развитието на Военноморските 

сили на Народна република България през 1950–1953 г., чернова, с. 1, 8 и 15 

(факсимиле). – http://www.archives.bg/politburo/bg/2013-04-24-11-12-

48/sekretnidokumenti/1950-1959/2024---13----1950-- 

https://www.archives.bg/politburo/bg/2013-04-24-11-12-48/sekretnidokumenti/1950-1959/2024---13----1950--
https://www.archives.bg/politburo/bg/2013-04-24-11-12-48/sekretnidokumenti/1950-1959/2024---13----1950--
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 За тълкуването както на подобни архивни документи, така и на 

историческата литература, свързана с историята на Сухия док във Варна, е 

необходимо обаче едно терминологично уточнение. Обикновено терминът 

Сух док неправилно се отъждествява с понятието сух док. В  

действителност обаче терминът Сух док във Варна означава понятието за 

комплекс от кораборемонтни съоръжения, който обхваща: сух док,  

основни (например моторно-турбинен цех) и спомагателни цехове, кейове 

и други кораборемонтни съоръжения, административни и битови 

постройки, селище от жилищни блокове с обслужващи ги заведения. От 

това гледище, споменатите две задължения на министъра на транспорта 

означават всъщност задачи за изграждането на  две от най-важните 

съоръжения на бъдещия Сух док. Споменатият перспективен план на ДКЗ 

„Г. Димитров”, който към края на юни 1950 г. е вече част от структурата на 

„Корбсо”, положително също е строго поверителен документ, но все още 

не е издирен и публикуван. Допускам обаче, че той е част от засекретената 

по онова време документация за подготовката на създаването на „Корбсо”, 

което официално е учредено със съветско-българско междуправителствено 

съглашение от 3 май 1950 г. 

На 17 март 1951 г. правителствата на България и Съветския съюз 

подписват строго поверително съглашение „за построяването в България 

на сух док и моторо-турбинен цех”. Оригиналът на това съглашение не е 

издирен и публикуван, но сключването му е доказано въз основа на  друг 

архивен документ [1, с. 41 и 61], [13, л. 1]. По това време обаче няма 

никаква икономическа логика България да строи за собствените си 

ремонтни потребности подобно кораборемонтно съоръжение дори и при 

най-примамливите тогава концепции за развитието на своя търговски и 

военен флот.  

Всичко изложено дотук относно пряката връзка на строежа на Сухия 

док във Варна с военностратегическите планове на Съветския съюз е 

логична обосновка. Тя се потвърждава обаче   и от архивен документ. На 1 

април 1955 г. административното, партийното и профсъюзното 

ръководство на Корабостроителните и кораборемонтни заводи „Г. 

Димитров” - Варна, изпращат до членовете на Политбюро на ЦК на БКП   

изложение относно някои важни въпроси за развитието на българското 

корабостроене. В него има отделен раздел за Сухия док и той започва така: 

„Съгласно проекта сухият док е замислен и се строи преди всичко като 

стратегическо съоръжение от изключителна важност, предназначено 
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за авариен ремонт на крупни бойни кораби” (подч., И.А.) [1, с.42 и 61, 

т.36]. Близо половин век по-късно един от авторите на това изложение, 

инж. Георги Н. Георгиев (светла му памет!), съобщава в мемоарната си 

книга: „Неговото предназначение според проекта му беше за около 40 дена 

да извършва само авариен доков ремонт на крайцери, пострадали в 

средиземноморския и черноморския театър на военните действия, след 

което да заминават за Севастопол за възстановителен ремонт и да бъдат 

приведени в бойна готовност. За тази цел изгражданият сух док имаше 

съотношение на главните размери, съответстващо на тези за определен вид 

крайцери, но неподходящо за търговски кораби” [14, с. 35]. Във връзка с 

това прилагам следната сравнителна таблица: 

Обект Дължина - м Широчина - м 

крайцери клас „Свердлов” 210 22,8 

Сухият док във Варна 240 27 

ескадрен миноносец „Георги Димитров” 117 11 

През 2014 г. беше публикувано още едно пряко архивно 

свидетелство за истинския поръчител на строежа на Сухия док. Въз основа 

на доклад от 25 декември 1950 г. на министъра на народната отбрана е 

прието Постановление П-72, съгласно което: „1. Одобрява предложението  

на Правителството на СССР за построяване на 10 000 т Сух док и 

организирането на моторно-турбинния цех да се извърши на паритетени 

начала, като след окончателното им завършване се предадат на смесеното 

съветско-българско дружество „Корбсо” за експлоатация от същото на 

паритетни начала [...]” (подч., И.А.) [15, с. 92]. Този документ доказва и 

факта, че между изграждането на Сухия док  и „Корбсо” има все пак 

пряка връзка. Към историята на съветската диря в появяването на Сухия 

док във Варна добавям и любопитния факт, че в книгата на руския автор В. 

П. Заболоцки за историята на крайцерите клас „Свердлов” между 

литературните източници фигурира и българската книга „Очерци за 

историята на КРЗ „Одесос” [3, с. 223], в която е обоснован истинският 

поръчител на строителството... 

На 8 юни 1952 г. в Москва Министерството на строителството на 

машиностроителните предприятия на СССР (наречено Главен строител) и 

Всесъюзното експортно-импортно обединение „Техноэкспорт” на СССР, 

от една страна, и Министерството на транспорта на НРБ (наречено 

Генерален инвеститор), от друга, подписват договор за строителството на 

сухия док и моторо-турбинния цех [1, с. 43].  Особено важни за 
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строителството на Сухия док са решенията, които Министерският съвет 

взема на 9 август с.г. Тогава с Постановление № 643 се урежда създаването 

на Държавното стопанско предприятие „Управление на обект 586” със 

седалище Варна, което има задачата да осигурява строителството. И до 

днес мнозина съвременници помнят Сухия док под това име – Обект 586. 

На 1 септември 1955 г. Сухият док  тържествено е открит. Още по 

време на строителството в Съветския съюз преразглеждат необходимостта 

от леките крайцери клас „Свердлов” и „през 1955 г. правителството на 

СССР приема решение за курс към създаване на ракетно-ядрен флот”, а 

през следващата година строежът на корабите от тази серия е прекратено 

[3, с. 27].   В цялата история на дока единствено през 1980 г. кораб по 

същия проект, крайцерът „Адмирал Ушаков”, постъпва на ремонт в него 

[16, с. 63], [17].  

  Съветският лек 

крайцер „Адмирал Ушаков”, 3 ноември 1981 г. – 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/AdmiralUshakov

1981.jpg/1280px-AdmiralUshakov1981.jpg 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_68-%D0%B1%D0%B8%D1%81#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_68-%D0%B1%D0%B8%D1%81#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_68-%D0%B1%D0%B8%D1%81#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_68-%D0%B1%D0%B8%D1%81#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%29
https://militera.lib.ru/h/lavrenov_popov/index.html
https://politburo.archives.bg/bg/2013-04-24-11-12-48/dokumenti/1950-1959/3377---230--29--1950--
https://politburo.archives.bg/bg/2013-04-24-11-12-48/dokumenti/1950-1959/3377---230--29--1950--
https://www.archives.bg/politburo/bg/2013-04-24-11-12-48/sekretnidokumenti/1950-1959/2024---13----1950--
https://www.archives.bg/politburo/bg/2013-04-24-11-12-48/sekretnidokumenti/1950-1959/2024---13----1950--
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 15. Даскалов, Петър. Записки от архивите на българския 

военноморски флот (1944 – 1959 г.). Варна, ИК „Морски свят – Морски 

вестник”, 2014. 200 с. 

 16. Живков, Любомир. Сухият док (Обект 586). Строителство и 

експлоатация. Варна, ИК „Морски свят”, 2005. 304 с.  

 17. Историята на Сухия док  е представена задълбочено в книгата на 

съвременника инж. Любомир Живков (светла му памет!) [17]. В нея 

строителството на дока през периода 1952–1955 г. е разгледано подробно.  

Предисторията на строителството почти не е засегната, но има две 

съществени твърдения, които са пряко свързани с нея: „Погрешно е обаче 

да се мисли, че изграждането на Доково-ремонтния комплекс е 

инициирано от ръководството на КОРБСО. [...] Причина за създаването на 

отделен доково-ремонтен комплекс, който да се занимава само с 

кораборемонтна дейност, става Студената война!” [17, с. 11]. Във връзка с 

това се виждам принуден да направя някои уточнения. 

 Първо. Напълно съм съгласен, че е изключено ръководството на 

„Корбсо” да е инициатор за изграждането на Сухия док! Такава причинно-

следствена връзка е невъзможна дори по формални причини, като се 

отчете фактът, че  междуправителственото съглашение за учредяването на 

„Корбсо” е подписано на 3 май 1950 г., дружеството е регистрирано с указ 

на Президиума на Народното събрание от 29 юни с.г., а влиза в действие 

от 1 юли 1950 г. [10, с. 175-176]. Освен това не ми е известен нито един 

автор, който както до 2005 г., така и до днес да твърди  в литературата за  

подобна инициатива на ръководството на „Корбсо”.  

 Второ. Факт е обаче, че между историята на Сухия док и 

историята на „Корбсо” има съществена пряка връзка! Докато за 

историята на Сухия док бяха издирени засекретени преди години 

документи, благодарение на които беше поне отчасти осветлен 

неизвестният период до 1953 г., смятана към 2003 г. за начало на 

строителството и начало на историята на днешния КРЗ „Одесос”–Варна 

[1],  то за „Корбсо” такава документация почти не е известна. Въпреки това 

обаче още преди 1989 г., за чест на българската академична 

историография, един мит беше документално опроверган. Имам предвид 

продължаващото и до днес твърдение:  „На 1 окт. 1954 г. СССР 

безвъзмездно (подч., И.А.) предава на НРБ своя дял от акциите си на 

„КОРБСО”. Това е цитат от солиден архивен справочник, издаден през 
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2001 г. [18, с. 102]. Каква е обаче истината, която е пряко свързана и с 

историята на Сухия док? 

 На 9 октомври 1954 г. е подписана българо-съветска спогодба за 

продажба на България на съветския дял в дружествата „Корбсо”,  „Табсо” 

и  „Совболстрой”. За нейното изпълнение е създадена българо-съветска 

комисия, която да определи стойността на съветския дял. Конкретно за 

„Корбсо” към 14 януари 1955 г. той е определен общо на 196 028 392,76 лв. 

(по курса на лева от 1952 г.), от които  106 648 503 лв. са „разноските на 

съветската страна по строителството на сухия док и моторотурбинния цех 

във Варна”.  Това на практика означава, че към разходите на българската 

държава по изграждането на доково-ремонтния комплекс трябва да се 

добавят  още  106,6 млн. лв. за съветското участие в това строителство. 

Стойността на съветския дял в трите дружества е определен общо на 

269 951 887,96 лв. и „България изплаща тази сума със стокови 

доставки в продължение на 10 години” (подч., И.А.) [10, с. 190]. Това е 

историческата истина за „безвъзмездния” съветски дар, вкл. за 

изграждането на Сухия док. За стремежа към укриването на тази истина е 

показателен и фактът, че дори в най-пълния досега сборник с документи за 

българо-съветските връзки (издаден 1981 г. от БАН), двустранната 

спогодба от 9 октомври 1954 г. за продажбата на съветските дялове в трите 

смесени дружества не е публикувана, а е представена с кратко съобщение 

за подписването на спогодбата, поместено на 13 октомври с.г. във в. 

„Работническо дело”... 

 Трето. Твърдението, че Студената война била причината за 

изграждането на Сухия док, е изтънчено покриване на истината. 

Историците нямат единно мнение относно началото на тази война: според 

англо- и немскоезичната Уикипедия – 1947 г., според българската и 

руската Уикипедия – 1946 г. Дори да приемем българо-руската версия, т.к. 

е по-изгодна за евентуална достоверност на версията за Студената война, 

според нея формалното начало на тази война е поставено с речта на У. 

Чърчил във Фултън (САЩ) през март 1946 г. и Иранската криза през 

пролетта на с.г.  В действителност обаче    Сталин още на 27 ноември 1945 

г.  утвърждава десетгодишния съветски план за военно корабостроене през   

периода 1946–1955 г., в който е предвидено и строителството на 

крайцерите клас „Свердлов”, част от които е предназначена за 

Черноморския флот и тя предопределя необходимостта от изграждането 

на кораборемонтни мощности. Засега не е известен съветски документ, 
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който да обосновава избора на Варна за изграждането на сух док с моторо-

турбинен цех за нуждите на Черноморския флот на СССР, но 

предназначението му за съветски нужди е вече доказан факт. А на 29 април 

1987 г. известният морски деец Тремол Иванов, който в онези години е бил 

член на Управителния съвет на „Корбсо”, ми обясни стратегическия избор 

на съветската страна по следния начин: „Той (Сухият док, И.А.) се намира 

на средата на пътя между Цариград и СССР и на това място (Варна) е 

необходима база за ремонт на военни кораби при евентуална война” 

(предавам разказа по точните записки в личния си дневник, направени още 

същия ден). 

 18. Пътеводител на Държавен архив – Варна (1944-1995). Варна, 

2001. 470 с.   

 Иван АЛЕКСИЕВ 

 

 Пощенската картичка 

„Варна, Сухият док” от 1960 г. - 

http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_post/suhdok.html 
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