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Една полузабравена страница от историята на ВВМУ „Никола Й. 

Вапцаров“ 

Всичко започна с появяването в София, всред редиците на клуб 

„Военни моряци“ към СОСЗР и в Софийската секция на АВМУ един от 

флотските ветерани – кап. I ранг о.з. Григор Петков Григоров. Това стана в 

края на 2016 г. И понеже той се появи след откриването блога на 

софийските моряци в интернет от неговата дъщеря – д-р Валентина 

Григорова-Генчева, тя се свърза с мен и първи аз научих за тази 

полузабравена страница от историята на Морско училище. Започнах да 

разпитвам кап. Григоров, той доста неща си спомни – имена на повечето от 

колегите си, учили с него в Морско училище, доста факти и случаи от 

онова славно време. Естествено в паметта на 86-годишния ветеран някои 

неща бяха полузабравени и размесени в пластовете на времето. Но не 

допусна никакво изопачаване на съществени неща. И с помощта на дъщеря 

му, историк по професия, успяхме да получим от ДВИА - Велико Търново 

доста документи, хвърлящи светлина върху тази страница. 

Каква е тази полузабравена страница? 

Всички ние знаем, че първите години след 1947 година, когато 

започва бурното увеличаване на броя кораби на Военноморския флот на 

България, правителството и ръководството на МНО и ВМФ вземат мерки 

за екстрено увеличаване на обучаваните в Народното военноморско 

училище младежи. Били са приемани така наречените „студентски“ 

випуски. Но сега научавам, че е взето решение и от Народното военно 

артилерийско училище „Георги Димитров“ са откомандировани за 

обучение в НВМУ определена група курсанти. Дали по необходимост за 

бързо обучаване на артилеристи за флота – корабни и брегови, или някаква 

друга причина, трудно е да се разбере сега. В тази група е и младши 

курсанта от НВАУ Григор Григоров, приет в НВАУ през 1949 г., а 

заминаването им става в края на 1950 г. Т.е. тази група курсанти-

артилеристи са вече с определени познания, а и навици, за работа като 

артилеристи. Неговият спомен от това заминаване е, че старшината, който 

е трябвало да ги съпровожда в пътуването от София до Варна (тогава град 

Сталин), закъснял за влака и те като пристигнали във Варна го чакали до 

гарата и ритали топка на някаква прашна поляна. С пристигането си в 

Училището от тях сформират „артилерийското“ класно отделение 711. И 

след едногодишно обучение в Морското училище са произведени в края на 

м. декември 1951 г. на борда на новия тогава ескадрен миноносец „Георги 

Димитров“. 

Какво научавам от получените документи? Получих следните 

документи: 

1. Заповед № 332/23.10.1950 г. на Началника на НВАУ „Г. Димитров“ 

относно превеждане в НВМУ, Варна на курсанти. ДВИА Ф. 1529, Оп. 

1, а.е. 145; 
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2. Списъци с оценките за проведените 9 випускни изпита на кл.отд. 711 

през учебната 1951/52 г. ДВИА Ф. 1141, Оп. 1, а.е. 345; 

3. Един лист от списък на възпитаниците на НВМУ през учебните 1950, 

1951, 1952 и 1953 г. ДВИА Ф. 1041, Оп. 1, а.е. 305; 

4. Заповед на министъра на НО на НР България № УК 1/29.12.1951 г. 

относно присвояване първо офицерско звание и назначаване на 

длъжност във ВМС на курсанти от НВМУ. ДВИА Ф. 7, Оп. 3, а.е. 17. 

От заповедта на Началника на НВАУ научаваме, че тя е издадена на 

основание заповедта на командира на артилерията  - МНО. Командироват 

се курсанти от 1-ва батарея на 2-ри КАД (предполагам Курсантски 

Артилерийски Дивизион), випуск 72 – всичко 23 човека. Заповедта е от 

23.10.1950 г., понеделник, но най-долу е уточнено, че те са заминали в 

четвъртък, на 19.10.1950 г. Имената им са дадени в приложената заповед 

(Приложение № 1). 

Списъците от проведените 9 изпита на курсантите от кл. отд. 711 са 

напълно еднакви. Това са „випускни“ изпити, т.е. с тях е завършило 

обучението на курсантите. Естествено – разликите са в имената на 

дисциплините, по които са проведени изпитите и оценките на курсантите. 

От тези списъци научаваме, че всички командировани курсанти от НВАУ 

са включени в състава на кл. отд. 711 на НВМУ с изключение на Яко 

Маринов Георгиев. Данни за него отсъстват в тези списъци и във всички 

други получени документи. Може да се предположи, че той по някаква 

причина е прекратил обучението си в НВМУ. Но състава на класното 

отделение 711 включва 31 човека, т.е. в него са включени още 9 курсанта, 

които до този момент са обучавани в НВМУ. Списъка на курсантите от кл. 

отд. 711 е даден в приложения списък на един от изпитите (Приложение № 

2). 

Дисциплините са 3 политически, което е напълно естествено за онези 

години: История на ВКП(б), История на БКП и Партийно-политическа 

работа; 5 изпита по специалността: Теория на артилерийската стрелба, 

Артилерийска материална част, Прибори за управление на стрелбата, 

Тактика на ВМС и Тактика на Бреговата Артилерия; и един изпит по 

устави: КУ, ДУ, УВС и УГС. Оценките са различни, което тук не ни 

интересува, но от тях разбираме, че един от курсантите, Петко Стойков 

Петров, не се явява на повечето изпити поради болест и неговото име 

липсва в заповедта на Министъра на НО за произвеждане в първо 

офицерско звание. Той не е от командированите от НВАУ курсанти. 

В списъка на възпитаниците на НВМУ през учебните 1950, 1951, 1952 

и 1953 г. долу е записано, че той съдържа 62 листа. Не е отбелязана датата 

на издаване на списъка. Но ни е изпратен само един от тези листове и той 

напълно повтаря списъка на кл. отд. 711. От него не може да се научи 

нищо повече. 
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От заповедта на Министъра на НО на Н.Р. България ген. полк. Петър 

Панчевски № УК-1, издадена на 29.12.1951 година научаваме първото 

офицерско звание на всеки един от тях и неговото първо назначение – 

място и длъжност. Освен болния курсант Петко Стойков Петров в 

заповедта не намираме и името на още един курсант от артилерийското 

класно - Мирчо Йотов Минов. Той е от командированите от НВАУ 

курсанти. Защо той не е включен в заповедта, въпреки че на положените 9 

випускни изпита той има 7 оценки „добър“ и 2 „отличен“, сега ние не 

можем да разберем. Заповедта съдържа 69 имена, т.е. освен произведените 

29 курсанти от кл. отд. 711 в него са включени още 40 курсанта от 

поредния випуск. От всички произведени четирима от тях получават 

първото си офицерско звание и веднага се отчисляват от редиците на 

армията и са зачислени в запаса, а 10 млади офицери преминават на 

служба в Министерството на вътрешните работи. От кл. отд. 711 двама 

преминават в запаса и те са от командированите от НВАУ; четирима 

преминават на служба в МВР, като двама от тях са от командированите от 

НВАУ. Заповедта е показана като Приложение № 3. 

Интересно е да се погледне какви назначения получават курсантите от 

„артилерийското“ кл. отд. 711. От 23-мата курсанти, получили назначение 

във ВМС, 16 са назначени на длъжност с „артилерийска“ насоченост: в 

артилерийските бойни части на корабите и в бреговата артилерия на флота; 

от останалите седем трима са помощник командири или командири на 

катери, трима са оператори в бойния команден пункт на е/м „Г. Димитров“ 

и един е назначен за командир на взвод в НВМУ, като само той не е от 

командированите от НВАУ. И като краен резултат от 23-мата курсанти от 

НВАУ, изпратени за обучение в НВМУ, само 11 получават „артилерийски“ 

назначения във ВМС – 6 на кораби и 5 в бреговата артилерия. В това число 

е и тогавашния лейтенант Григор Григоров – той получава назначение за 

командир БЧ-II на преследвач на подводници „БО“ (Большой охотник), 

предполагам на типа „Артилерист“, проект 122А, но по-късно е назначен  в 

артилерийската бойна част на е/м „Г. Димитров“ (командир на башня, 

командир ГУАО и последно командир БГК – виж бележка 1), с който 

участва в историческия поход на есминеца до Албания през 1957 г. Но и 

един от не „артилерийското“ класно отделение 711 получава 

„артилерийско“ назначение - Людмил Георгиев Средков е назначен за 

командир на БЧ-II в е/м „Г. Димитров“, вероятно само като командир на 

башня на есминеца. 

Последното, което извърших, е търсенето на имената на курсантите от 

кл. отд. 711 в „Алманаха на възпитаниците на Морско училище 1881-2005 

г.“, издание на АВМУ, 2006 г., Варна. Това го направих, защото след като 

се появи кап. I ранг Григоров установих, че неговото име отсъства от 

Алманаха. Резултата от това подробно търсене в страниците на Алманаха 

е, че от кл. отд. 711 може да се види единствено Елия Несим Калдерон, 

който е станал взводен командир в НВМУ. И тук ще добавя един от 
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спомените на кап. I ранг Григоров: двамата са били добри другари от 

времето на обучението им в Морско училище, тази дружба е останала и 

във времето. Но той имал един малък „морски“ недостатък – на море 

повръщал непрекъснато, което и било една от причините да бъде оставен 

за взводен командир в НВМУ. От останалите 40 произведени курсанти, 

включени в заповедта на Министъра на НО от 29.12.1951 г., в Алманаха 

може да се намерят 37 имена. Тези 38 имена са включени в списъка на 

Алманаха под името „Випуск 1947“ (на стр. 153-162), който съдържа 203 

имена. 

Капитан I ранг о.з. Румен ТОТЕВ 

 

(1). Контраадмирал Иван Николов, „Ескадреният миноносец „Георги 

Димитров“ във Военноморските сили на България (20.02.1950-

14.05.1961)“, София, ВИ-2004, стр. 30. 

 

Приложение № 1 

Заповед № 332/23.10.1950 г. 

на Началника на НВАУ „Г.Димитров“ 

В изпълнение на заповед на командира на артилерията  - МНО, се 

привеждат за следване курса на НВМУ „Никола Вапцаров“ следните 

курсанти от 1-ва батарея на 2-ри КАД, при училището, випуск 72. 

 Мл. курсант Григор Петков Григоров 

 Мл. курсант Гено Иванов Кривинедев 

 Курсант Георги Славов Георгиев 

 Мл. курсант Дамян Димитров Средовски 

 Мл. курсант Димитър Илиев Бутарски 

 Мл. курсант Димитър Тодоров Господинов 

 Мл. курсант Иван Василев Писарски 

 Мл. курсант Иван Наумов Стринкин 

 Мл. курсант Илия Трифонов Младенов 

 Мл. курсант Калин Гочев Калинов 

 Мл. курсант Кирил Генчев Петров 

 Мл. курсант Кольо Георгиев Колев 

 Мл. курсант Костадин Генов Иванов 

 Мл. курсант Марко Димитров Кунев 

 Курсант Мирчо Йотов Минов 

 Мл. курсант Петко Стоянов Ангелов 

 Мл. курсант Петко Стоянов Гърненков 
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 Мл. курсант Първан Кирков Йотов 

 Мл. курсант Стефан Иванов Станойков 

 Мл. курсант Стойко Илиев Николов 

 Мл. курсант Тодор Сергеев Толкачев 

 Мл. курсант Яко Маринов Георгиев 

 Мл. курсант Яне Панчев Николов 

Заминали на 19.10.1950 г. за НВМУ 

 

Вр. Началник НВАУ полк. Ангелов 

Вр. Зам. Началник по полит. част  кап. Влахов 

Началник СОО подполк. Събев 

   
 

 

Приложение № 2 

Списъци за проведени изпити на кл. отд. 711 

по дисциплините: История на ВКП(б), История на БКП, ППР, ТАС, 

Тактика ВМС, Артил. мат. част, ПУС, Тактика БА, ПУС, Устави 

(КУ, ДУ, УВС, УГС) 

 Курсант Апостол Ангелов Терзиев 

 Курсант Боню Иванов Бонев 
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 Курсант Гено Иванов Кривинедев 

 Курсант Георги Славов Георгиев 

 Курсант Георги Матеев Георгиев 

 Курсант Григор Петков Григоров 

 Курсант Дамян Димитров Средовски 

 Курсант Димитър Тодоров Господинов 

 Курсант Дафин Ангелов Димитров 

 Курсант Димитър Илиев Бушарски 

 Курсант Елия Нисим Калдеров 

 Курсант Иван Василев Писарски 

 Курсант Иван Наумов Стринкин 

 Курсант Иван Боянов Крачолов 

 Курсант Илия Трифонов Младенов 

 Курсант Искрен Николов Генов 

 Курсант Кольо Георгиев Колев 

 Курсант Калин Гочев Калинов 

 Курсант Кирил Генчев Петров 

 Курсант Костадин Генов Иванов 

 Курсант Марко Димитров Кунев 

 Курсант Марин Динев Костадинов 

 Курсант Петко Стоянов Ангелов 

 Курсант Петко Стоянов Гърненков 

 Курсант Първан Кирков Йотов 

 Курсант Стефан Иванов Станойков 

 Курсант Стойко Илиев Попниколов 

 Курсант Тодор Сергеев Толкачев 

 Курсант Яне Панчев Николов 

 Курсант Петко Стойков Петров 

 Курсант Мирчо Йотов Минов 
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Приложение № 3. 

СЕКРЕТНО 

ПОВЕРИТЕЛНО 

Екз. № 1 

ЗАПОВЕД 

на Министъра на народната отбрана 

на Народната Република България 

29.12.1951 г. № У.К. 1 София 

 

 

     Съдържание: 

     Присвояване звание и назначаване на курсанти по Военно Морските Сили. 

   

ПРИСВОЯВАМ ЗВАНИЕ И НАЗНАЧАВАМ СТАРШИ 

КУРСАНТИТЕ, УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ РЕДОВНИЯ КУРС НА 

НАРОДНОТО ВОЕННО МОРСКО УЧИЛЩЕ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“ 

ПРЕЗ 1951 ГОД. КАКТО СЛЕДВА: 

ЗВАНИЕ „ЛЕЙТЕНАНТ“ 

 Петър Ангелов ПЕНЕВ - за командир на БЧ-1 в е/м „Г.Димитров” - ВМС. 

 Людмил Георгиев СРЕДКОВ - за командир на БЧ-II в е/м „Г. Димитров” - 

ВМС. 
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 Димчо Енчев ДИМОВ - за помощник командир на преследвач на 

подводници тип „МО” от Охрана Водния Район - Сталин. 

 Костадин Ангелов АТАНАСОВ - за временен взводен командир в Народно 

Военно Морско Училище „Н. Й. Вапцаров”. 

 Пенчо Иванов ПАНЕВ - за командир на катер в отделен дивизион 

патрулни катери - ВМС. 

 Пенчо Стефанов БУМБАЛОВ - за командир на катер в отделен дивизион 

патрулни катери ВМС. 

 Иван Ангелов ПАШУНКОВ - за временен взводен командир в Народно 

Военно Морско училище „Н. Й. Вапцаров" 

 Йордан Димов ЙОРДАНОВ - за временен взводен командир в Народното 

Военно Морско Училище „Н. Й. Вапцаров". 

 Любен Иванов ЙОВЧЕВ - за временен взводен командир в Народно 

Военно Морско Училище „Н. Й. Вапцаров" 

 Митко Димитров МИТЕВ - за временен командир на преследвач на 

подводници тип „МО” от Охрана Водния Район - Сталин. 

 Павел Василев ПАНАЙОТОВ - за помощник командир на преследвач на 

подводници тип „МО” в Охрана Водния Район - Сталин 

 Райко Димитров РАЙКОВ - за помощник командир на преследвач на 

подводници тип „МО” в Охрана Водния Район - Сталин. 

 Неделчо Христов МАРИНОВ - за дивизионен миньор в отряд катерни 

миночистачи при Военно-морска база Бургас. 

 Борислав Христов ЙОТОВ - за помощник командир на преследвач на 

подводници „ОД – 200” от Военно Морска база Бургас. 

 Евгени Иванов ГРИГОРОВ - за командир на електромагнитен миночистач 

в Дунавската Флотилия. 

 Васил Николов ЦВЕТКОВ - за командир на спомагателен кораб № 61 от 

Охрана Водния Район - Сталин. 

 Йото Тодоров ЙОТОВ - за помощник командир на стражеви катер тип 

„Люрсен“ от Военно Морска база Бургас. 

 Станимир Костов ДЕНКОВ - за пом. командир на преследвач на 

подводници тип „МО” в Охрана водния район - Сталин. 

 Стефан Николов КОВАЧЕВ – за пом.командир на преследвач на 

подводници тип „МО“ в Охрана водния район - Сталин 

 Янчо Атанасов ПЕРЧЕМЛИЕВ - за пом. командир на преследвач на 

подводници тип „МО” в Охрана водния район - Сталин. 

 Гено Иванов КРИВИНЕДЕВ - за командир на бойна артилерийска част на 

преследвач на подводници тип „БО” в Охрана Водния Район - Сталин. 

 Калин Гочев КАЛИНОВ - за пом. командир на бронекатер в дивизион 

бронекатери при Дунавската Флотилия. 

 Елия Енсим КАЛДЕРОН - за вр. командир на взвод в Н.В.М. училище „Н. 

Й. Вапцаров”. 
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 Димитър Тодоров ГОСПОДИНОВ - за командир на БЧ-II в дивизион 

базови тралчици при Военно Mорска база - Бургас. 

 Апостол Ангелов ТЕРЗИЕВ - за командир на взвод в бригада брегова 

артилерия - Бургас. 

 Боню Иванов БОНЕВ - за командир на бойна част II в дивизион базови 

тралчици при Военно Морска база - Бургас. 

 Георги Славов ГЕОРГИЕВ - за взводен командир в бригада брегова 

артилерия - Сталин. 

 Григор Петков ГРИГОРОВ - за командир на бойна артилерийска част в 

преследвач на подводници тип „БО” от Охрана Водния район - Сталин. 

 Димитър Илиев БУШАРСКИ - за взводен командир в Бригада брегова 

артилерия - Сталин. 

 Иван Наумов СТРИНКИН - за вр. командир на БЧ-II в дивизион базови 

тралчици при Военно морска база - Бургас. 

 Илия Трифонов МЛАДЕНОВ - за командир на артилерийска бойна част в 

преследвач на подводници тип „БО” от Охрана Водния Район - Сталин. 

 Георги Матеев ГЕОРГИЕВ - за взводен командир в бригада брегова 

артилерия - Сталин. 

 Искрен Николов ГЕНОВ - за вр. командир на БЧ-II в дивизион базови 

тралчици при Военно морска база - Бургас. 

 Колю Георгиев КОЛЕВ - за взводен командир в бригада брегова артилерия 

- Бургас. 

 Кирил Генчев ПЕТРОВ - за взводен командир в бригада брегова артилерия 

- Сталин. 

 Марин Динев КОСТАДИНОВ - за взводен командир в бригада брегова 

артилерия - Бургас. 

 Кирчо Йотов МИИОВ - за помощник командир на бронекатер от дивизион 

бронекатери при Дунавската флотилия. 

 Петко Стоянов АНГЕЛОВ - за, командир на преследвач на подводници тип 

„ОД – 200“ във Военно Морска база Бургас. 

 Петко Стоянов ГЪРНЕНКОВ - за помощник командир на стражеви катер 

тип „Люрсен“ във Военно Морска База - Бургас. 

 Първан Кирков ЙОТОВ - за командир на група управление в БЧ- II от е/м 

„Г. Димитров” ВМС. 

 Стойко Илиев НИКОЛОВ - за взводен командир в бригада брегова 

артилерия - Сталин. 

 Дамян Димитров СРЕДОВСКИ - за оператор по подводна и надводна 

обстановка в е/м „Г. Димитров” ВМС. 

 Костадин Генов ИВАНОВ - за оператор по подводна и надводна 

обстановка в е/м „Г. Димитров“ ВМС. 

 Стефан Иванов СТАНОЙКОВ - за оператор по въздушна обстановка в е/м 

„Г. Димитров” ВМС. 
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ЗВАНИЕ „ТЕХНИЧЕСКИ ЛЕЙТЕНАНТ“ 

 Матю Колев МАТЕВ - за вр. корабостроителен техник в техническата 

служба при военно морска база - Бургас. 

 Иван Крумов АТАНАСОВ - за механик на електромагнитен миночистач в 

Дунавската флотилия. 

 Иван Георгиев КУНИН - за вр. началник на учебни кабинети във флотския 

полуекипаж ВМС. 

 Георги Радев МИНКОВ - за вр. командир на взвод в Народно Военно 

Морско Училище „Н. И. Вапцаров“. 

 Иван Василев ДАМЯНОВ - за механик на катер в отделен дивизион 

патрулни катери ВМС. 

 Иван Русев х.РУСЕВ - за механик на кораб за обезпечаване на учебния 

процес във Военно Морското Нахимовско у-ще. 

 Момчил Георгиев РУСЧЕВ - за командир на техническия взвод във 

флотския полуекипаж ВМС. 

 Николай Петков ВЕЛЕВ - за механик на катер в отделен дивизион 

патрулни катери ВМС. 

 Христо Станков СТАЙКОВ - за вр. командир на котелната група в БЧ-V в 

е/м „Г. Димитров“ ВМС. 

ЗВАНИЕ „МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ“ 

 Стоян Пейчев КОРАЛОВ - за пом. командир на бронекатер от дивизион 

бронекатери при Дунавската Флотилия. 

 Христо Илиев ХРИСТОВ - за командир на миночистачен катер в Охрана 

Водния Район - Сталин. 

 

ПРИСВОЯВАМ ЗНАНИЕ И ОСВОБОЖДАВАМ ПОРАДИ 

ПРЕМИНАВАНЕ НА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТН СТАРШИ КУРСАНТИТЕ, УСПЕШНО 

ЗАВЪРШИЛИ РЕДОВНИЯ КУРС НА НАРОДНОТО ВОЕННО 

МОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1951 

ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА: 

 

ЗВАНИЕ „ЛЕЙТЕНАНТ“ 

 Иван Илиев САВОВ 

 Марко Василев МАРКОВ 

 Дафин Ангелов ДИМИТРОВ 

 Иван Боянов КРАЧОЛОВ 

 Благой Иванов ГАНЕВ 

 Иван Василев ПИСАРСКИ 

 Марко Димитров КУНЕВ 

  

ЗВАНИЕ „ТЕХНИК ЛЕЙТЕНАНТ” 

 Слави Марков ПРОДАНОВ 
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 Димитър Борисов СТАНКОВ 

 Василий Александров ЯКОВЛЕВ 

  

ПРИСВОЯВАМ ЗВАНИЕ И ОСВОБОЖДАВАМ ПО ЗАПАСА 

СТАРШИ КУРСАНТИТЕ, УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ РЕДОВНИЯ 

КУРС НА НАРОДНОТО ВОЕННО МОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. 

ВАПЦАРОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1951 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА: 

 

ЗВАНИЕ „ЛЕЙТЕНАНТ“ 

 Стефан Николов КОЖУХАРОВ 

 Тодор Сергеев ТОЛКАЧЕВ 

 Яни Панчев НИКОЛОВ 

ЗВАНИЕ „ТЕХНИК ЛЕЙТЕНАНТ“ 

 Христо Илиев ПЕТКОВ. 

 

МИНИСТЪР НА НАРОДНАТА ОТБРАНА: 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК: ........................................................... /Панчевски/ 

НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „КАДРИ” - М. Н. О: 

ПОЛКОВНИК: ............................................................................... /Вълев/ 
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