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История на Випуск 80-ти (1961–1966 г.) 
на ВнВму „никола Й. Вапцаров“ – Варна

През 1961 г. обявените специалности за прием в Морско училище бяха 3: навигатори, 
механици и корабостроители, като последната специалност беше с две направления 
– корпусници и механици. Всичките бяха за инженерно образование с 5-годишен срок 
при военен режим на обучение. Подборът се извършваше на основата на подадените 
автобиографии, конкурсни изпити по български език и математика и медицински преглед. 
Всички кандидат-курсанти трябваше да се явим в Морско училище на 14 август. Но една 
част от всички кандидати, около 56 човека, сред които бях и аз, получихме телеграма да се 
явим предсрочно, на 21 юли.

На тази дата извиканите кандидати се събрахме в зала № 1 на училището. Началникът, 
кап. I ранг Дичо Узунов, обяви, че ни се предлага обучение в съветско военноморско 
училище, без да даде повече подробности. Никой не се отказа от предложението и всички 
издържахме успешно конкурсните изпити, но няколко младежи отпаднаха по медицински 
причини. В началото на август бяха приети 45 човека, които под командването на кап. лейт. 
Васил Апостолов преминаха минимална единична подготовка и в края на август заминаха 
на обучение за офицери ракетчици (корабни и брегови) в Каспийското висше военноморско 
училище „Сергей М. Киров“ в гр. Баку, СССР. Военна клетва те положиха в края на м. 
декември в присъствието на българския военноморско аташе от посолството ни в Москва.

В основната група бяха над 1000 човека, т.е. кандидатите бяха по 7–8 души за 1 място. 
След провеждането на изпитите и медицинския преглед в последните дни на август списъкът 
на приетите и резервите беше обявен. Всеки един от този списък бе приет за интервю от 
Началника на училището.

На 1-ви септември 1961 г. приетите 130 нови курсанти се събрахме във ВНВМУ „Никола 
Й. Вапцаров“ и започна обучението ни. Специалностите бяха разпределени по класни 
отделения така: навигаторите в кл. отд. 101, 102 и 103 – общо 55 човека; механиците в кл. отд. 
121 и 122 – общо 35 човека; корабостроителите в кл. отд. 111 – корпусници и 112 – механици 
по 20 човека всяко. Ротен командир ни бе кап. лейт. Васил Апостолов, батальонен командир 
– кап. II ранг Юли Илиев. След проведената единична подготовка в края на м. септември 
положихме военна клетва и от 1 октомври започнахме нормалните учебни занятия.

В началото на 2-ри курс учебният батальон беше разделен на два – I-ви „Навигатори“ 
и II-ри „Механици“, в резултат на това и нашият випуск беше разделен на 2 роти. В края на 
2-ри курс, т.е. лятото на 1963 г., станаха две събития. Първото – прекратено бе обучението 
на групата в КВВМУ, Баку. След няколкомесечна агитация да продължат обучението си 
във ВНВМУ – Варна или да дослужват една година като матроси във флота, всички бяха 
освободени от Морско училище и Военния флот и продължиха обучението си в различни 
граждански ВУЗ-ове, като им бяха признати двете години обучение. Един от тях – Петър 
Дамянов Кирилов, две години по-късно, през 1965 г., кандидатства отново за навигатор за 
ВМФ, бе приет и записан направо в III-ти курс. Той завърши две години след нас – през 
1968 г. Второто събитие бе разделяне на навигаторите и механиците от всички курсове за 
военния и гражданския флот. В резултат на това разделение в нашия випуск навигаторите 
бяха групирани по класни отделения така: в 101 отидоха навигаторите за ВМФ, останалите 
се разделиха в кл. отд. 102 и 103; кл. отд. 121 и 122 се обединиха в кл. отд. 121, а Драгомир 
Янев премина от кл. отд. 111 в кл. отд. 121 с цел да се учи за механик за ВМФ. С годините 
напредвахме не само в учението, а израствахме и като личности. Отговорно изпълняваха 
своите задължения назначените за младши командири в курсовете след нас. Със „СНИМКА 
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ПРЕД РАЗГЪРНАТОТО ЗНАМЕ НА ЧАСТТА“ бяха наградени: гл. ст. Дончо Донев – за 
отлична служба и успех, ст. I ст. Александър Първанов – за добра работа като младши 
командир, и гл. ст. Иван Ламбов – за проявени високи морално-волеви сили и професионални 
умения на кораб при сложна хидро-метеорологична обстановка.

В резултат на 5-годишното ни обучение на 25 септември 1966 г., като част от първия 
именуван випуск на висшите военни училища – „Великотърновски-1966“, завършиха 53 
навигатори и 33 механици, от тях за военния флот по 14 навигатори и механици (един 
механик – Цветан Нинов, завърши поради болест 1 година по-късно с разпределение за БМФ 
и Петър Кирилов от КВВМУ завърши 2 години по-късно с направление навигация за ВМС) 
и 38 корабостроители – по 19 от двете специалности. На почетната дъска с първенците на 
випуските на ВВМУ зае своето място отличникът на випуска – Драгомир Кирилов Янев от 
кл.отд.121, по разпределение за ВМФ и служил първите си години като командир на електро-
моторна група на ПЛ в 8 ОДПЛ. От навигаторите първи по успех бе Иван Лозанов Филипов 
от кл. отд. 101, по разпределение за ВМФ и служил първата си година като командир на 
БЧ-3 на СКР „Дръзки“ в 1 ОДПЛК. Ще добавя, че тези колеги, които бяха за гражданския 
флот и промишлеността, бяха освободени в началото на август от Морско училище, без 
да им се дават дипломите. След кратък отпуск, само със служебна бележка за завършено 
обучение, те бяха назначени в гражданското корабоплаване и промишлеността – заводи и 
институти; от тях няколко човека започнаха работа като учители в професионални училища 
и техникуми. А останалите, които бяха за военния флот, след 20-дневен отпуск заминаха 
за Велико Търново, на 25.IX.66 г. бяха произведени в звание „лейтенант-инженер“ и от 
следващия ден започна службата им в редиците на Военноморския флот.

Всички ние имахме различна съдба във Военноморския флот, Параходство БМФ 
и БРП, Океанския риболов, корабостроителната промишленост – заводите и научните 
институти и в професионалното образование за корабостроене и корабоплаване. Някои от 
нас в различни моменти излязоха от морските професии, но всички се чувствахме дълбоко 
свързани с флота и морето, всички дадохме своя принос за осъществяването на Морската 
идея на Родината ни – да превърнем България в успешна морска страна! Точно в годините на 
нашето обучение и непосредствено след това в България ускорено се развиваше гражданският 
флот и корабостроенето, а военният флот крепнеше и се подготвяше за защита на морските 
граници на Родината ни в рамките на Варшавския договор – такова бе времето. През 1968 
г. България бе призната за морска държава с търговски флот над 1 млн. БРТ и нейното 
име се произнасяше с уважение. Морско училище имаше признание сред държавите и 
световните корабопритежатели – през 1960 г. то бе записано в списъка на международната 
морска организация (IMO), а в последните години авторитетът му нарасна още повече. Тук 
ще спомена за пътя на някои от нас.

От военните механици на първо място е кап. II ранг о.р. Драгомир Янев, първенец 
на випуска, механик на подводна лодка, а по-късно и на дивизиона, по-късно служи в 
техническия отдел на ВМФ и след уволнението си през 1985 г. от ВМФ плава като главен 
механик в БМФ; кап. I ранг о.р. Тодор Куртев завърши службата си като началник на отдел 
„Кадри“ в Щаба на ВМФ. Отличник на навигационната специалност е кап. I ранг доц. д-р 
Иван Филипов – дългогодишен преподавател и по-късно началник на катедра „Обществени 
науки“; кап. I ранг о.р. Захари Димитров завърши службата си като щурман на бригадата 
катери в Созопол; кап. I ранг о.р. Ташо Ташев бе командир на дивизиона десантни кораби в 
Бургас (Атия).

От гражданските моряци почти всички механици бързо стигнаха до длъжност главен 
механик на кораб и дълги години плаваха с наши и чужди кораби. От тях Валентин Русев 
стана заместник-генерален директор по техническата експлоатация на БМФ; Никола 
Николов (сега Дековски) завърши трудовата си кариера в Морска администрация – Бургас; 
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Цветан Нинов премина на работа в промишлеността и приключи жизнения си път като 
заместник-директор на завода за автобуси „Чавдар“ в Ботевград. Почти всички навигатори 
плаваха като капитани на наши и чужди кораби. К.д.п. Димитър Мавров много години 
работи на високи длъжности в БМФ и известно време бе негов генерален директор; 
к.д.п. Александър Първанов бе несменяемият заместник-директор на ДИК, Варна, сега 
ИА „Морска администрация“; к.д.п. Иван Ненчев беше един от успешните ръководители 
на Параходство „Балканшип“, а по-късно и в ръководството на Параходство БМФ; к.д.п. 
Манол Манолов завърши кариерата си като генерален директор на Бургаското пристанище. 
В гражданския флот първи защити правоспособност „капитан далечно плаване“ през 1973 
г. Живко Магдичев, а първи придоби правоспособност „механик I степен“ през 1971 г. 
Недялко Пенев.

От корабостроителите на първо място е ст.н.с. д-р Костадин Йосифов, който от 
основаването на Института по корабна хидродинамика през 1977 г. (понастоящем и по 
аеродинамика) е в неговия състав и е дългогодишен негов директор; Михаил Бъчваров се 
реализира като преподавател в Техникума по корабостроене и корабоплаване и достигна до 
директор на техникума, а по-късно бе и преподавател във ВВМУ; Никола Андреев работи 
само в Корабостроителния завод „Г. Димитров“ – Варна и почина като негов генерален 
директор; Любомир Живков бе на различни ръководни длъжности в Кораборемонтния завод 
„Одесос“ – Варна и почина като негов главен инженер; проф. д.т.н. Богдан Угърчински, д-р 
хонорис кауза на МГУ „Ломоносов“, Москва, работи на различни ръководни длъжности в 
информационни институти на България и СИВ.

Достойно място в историята на випуска и на ВВМУ заемат и тези от нас, които дълго 
или кратко възпитаваха следващите поколения курсанти след нас. Това са: доц. д-р Иван 
Филипов – преподавател и началник на катедра „Обществени науки“; Стефан Нейколов 
– преподавател и заместник-началник на катедра „Електротехника“; доц. д-р Георги 
Финджеков – преподавател и началник на катедра „Техническа механика“; Михаил Бъчваров 
– преподавател в катедра „Техническа механика“; Димитър Стамов – преподавател по КСУ 
и заместник-началник на „Учебен отдел“; Васил Василев – преподавател по тактика и 
морски оръжия; Кънчо Бонев – преподавател по корабно чертане и теория и устройство на 
кораба; Марко Ванков – преподавател по морска практика; Веселин Райков – преподавател 
по навигация; Иван Брадов – преподавател по навигация; Евгени Христов – преподавател 
по обществени науки; Александър Първанов – преподавател по превоз на опасни товари на 
море и сигурност на корабоплаването и морско право, преподава и във ВУЦ; Теню Тенев 
– преподавател във ВУЦ; Богдан Николов – преподава във ВУЦ и заместник-директор на 
Морската учебна школа.

От нашите редици си отидоха вече доста другари, някои твърде рано, други по-късно. 
Вечна им памет, да сведем глава и да ги помним – те заслужават това! В живота това е в 
определен смисъл нормално – всичко има край, жалко е, когато той идва твърде рано.

Румен Тотев, кл. отд. 121, кап. I ранг о.р.
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СпИСък  
на ВИпуСк 80-ти ВнВму „н. Й. ВапЦароВ“ 

(1961–1966 г.)

клаСно отДеленИе 101 –  
наВИгаторИ за ВмС

Атанас  
Колев  
Атанасов

19.12.1943, с. Изворско, Хасковско. ВмС: МПК – Созо-
пол; ВКР в Бургас, Началник ВКР – ВМФ; Началник уп-
равление ГЩ – БНА (ВКР). Кап. I ранг о.р. Пенсионер, 
живее във Варна.

Богомил  
Колев  
Бонев

27.08.1942, с. Каспичан, Шуменско. ВмС: Дивизион ПЛ; 
Командир взвод и рота ВНВМУ; Хидрографска служба 
– ВМС; Курс ВМА Ленинград, СССР. Кап. I ранг о.р. Пен-
сионер, живее във Варна.

Ботьо  
Марков  
Ганчев

02.09.1942, с. Градина, Великотърновско. ВмС: Кап. лейт. 
о.р. БРП: От 1977 г. в Параходство БРП – Русе като капитан, 
зам.-директор експлоатация. Работи като капитан в частни 
фирми. Пенсионер. Починал.

Васил  
Николов  
Василев

11.01.1943, Ямбол. ВмС: Дивизион тралчици – Бургас, 1 
ОДПЛК – Варна, преподавател артилерия ВНВМУ; фла-
гмански специалист Щаб ВМФ. Кап. I ранг о.р. БмФ: плава 
като пом.-капитан. Пенсионер, живее във Варна.

Васил  
Филипов 
Цолчовски

14.01.1944, с. Борован, Врачанско. ВмС: МПК – Созопол; 
Комендант пристанище Варна. Кап. II ранг о.р. Починал през 
1995 г.

Веселин  
Василев 
Райков

23.04.1943, Ловеч. ВмС: МПК – Созопол; ОД ВМС. Кап. II 
ранг о.р. БмФ: Плава като пом.-капитан. Починал.
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Георги  
Динев  
Динев

19.02.1941, с. Тенево, Ямболско. ВмС: ТЩ – Варна; Флагман-
ски миньор ВМБ – Варна; командир дивизион ТЩ – Балчик. 
Кап. II ранг о.р. Починал през 1991 г.

Евгени  
Борисов 
Христов

11.12.1942, с. Долно Минево. ВмС: Командир БЧ и ком-
сомолски секретар на БТЩ – Бургас; ЗКПЧ дивизион РКА 
– Созопол; преподавател партийно строителство във ВНВ-
МУ; началник отдел „Социология“ към ГлПУНА (същото 
по-късно Управление „Социологически проучвания на БА“ 
към ГЩ). Кап. I ранг о.р. Пенсионер, живее в София.

Захари  
Димитров 
Димитров

15.07.1943, Провадия. ВмС: Командир ТКА – Созопол; 
командир РКА; флагмански щурман на Бригадата катери в 
Созопол. Кап. I ранг о.р. Починал през 2010 г.

Иван  
Колев  
Брадов

01.10.1942, с. Паскалево, Добричко. ВмС: 1 ОДПЛК; ХР 
ВМБ – Варна; флагмански щурман ВМБ – Варна; зам.-на-
чалник ХС – ВМС. Кап. I ранг о.р. БМФ: Началник карто-
графско отделение БМФ. Пенсионер, живее във Варна.

Иван  
Лозанов  
Филипов

14.05.1943, София. ВмС: 1 ОДПЛК (БЧ-3 СКР „Дръзки“); 
политотдел ВМФ; завършва философия в СУ „Кл. Охрид-
ски“; преподавател, по-късно Началник катедра „Обществе-
ни науки“ във ВВМУ „Вапцаров“ доцент, доктор кап. I ранг 
о.р. Пенсионер, живее във Варна.

Михаил  
Борисов 
Мишев

25.05.1943, Казанлък. ВмС: дивизион ПЛ; РУ – ГЩ МНО. 
Кап. I ранг о.р. Починал през 1989 г.

Ташо  
Славов 
Ташев

08.09.1942, Каварна. ВмС: Пом.-командир и по-късно ко-
мандир на десантен кораб в Бургас; командир дивизион Де-
сантни кораби в Атия. Кап. I ранг о.р. Пенсионер. Починал 
през 2012 г.
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Христо  
Василев  
Цанев

02.04.1942, с. Горица, Търговищко. ВмС: МПК – Созопол; 
ДК – Бургас; Щаб ВМС. Кап. I ранг о.р. БмФ: Плава като 
пом.-капитан. Пенсионер, живее във Варна.

клаСнИ отДеленИЯ 102 И 103 –  
наВИгаторИ за гражДанСкИЯ Флот

Александър 
Цветков 
Първанов

15.08.1943, Монтана. БмФ: Правоспособност КДП при-
добива през 1974 г. Длъжността капитан изпълнява на раз-
лични кораби към ПБМФ. Участва в изработване на На-
редбата за компетентност на морските лица; Автор на пет 
морски книги. От 1977 г. зам.-началник ДИК – Варна; през 
1979 г. – следдипломна квалификация по международно 
морско право; от 1998 г. е ръководител на направление 
„Квалификация и регистрация на морските лица“ при ИА 
„МА“ – Варна; Зам.-началник ИА „МА“ – Варна. Награден 
с трудови ордени. Живее във Варна.

Ангел  
Манолов 
Колчев

29.03.1943, с. Горна Василица, Софийско. БмФ: Правоспо-
собност КДП придобива през 1973 г. Длъжността капитан 
изпълнява на различни кораби към ПБМФ; Началник Фери-
ботен комплекс – Варна. Освободен през 2000 г. Пенсионер, 
живее във Варна.

Атанас  
Димитров 
Панчаревски

02.05.1943, с. Изворите, Благоевградско. БмФ: Правоспо-
собност КДП придобива през 1972 г. Длъжността капитан 
изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Освободен от 
ПБМФ през 2004 г. Пенсионер, живее във Варна.

Атанас 
Петров  
Великов

03.12.1942, с. Ряхово, Русенско. Брп: плава като капитан 
на кораби от БРП; зам.-директор БРП – Русе. Пенсионер, 
живее в Русе.

Благой  
Костов  
Вангелов

30.08.1942, Плевен. БмФ: плава като пом.-капитан; пре-
подавател в Морската учебна школа към СО „Воден транс-
порт“. Пенсионер, живее във Варна.
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Валентин 
Иванов  
Бойчев

28.03.1944, Разград. Изключен през 1963 г. поради слаб ус-
пех.

Богдан  
Димитров 
Николов

02.08.1942, Добрич, БмФ: Правоспособност КДП придоби-
ва през 1974 г. Длъжността капитан изпълнява на различни 
кораби към ПБМФ; пилот в пристанище Варна. Освободен 
2003 г. Пенсионер, живее във Варна.

Борис 
Петров  
Колев

22.02.1942, Варна. БмФ: плава като пом.-капитан, специ-
алист в отдели „Сигурност на корабоплаването“; „Контей-
нерни превози“ – БМФ; ВТО „Корабоимпекс“. Пенсионер, 
живее във Варна.

Борислав 
Христов 
Цветков

03.09.1943, с. Долни Луковит, Плевенско. БмФ: плава като 
пом.-капитан и капитан; диспечер и началник отдел в БМФ; 
инструктор в отдел „Транспорт“ в ОК на БКП – Варна. За-
вършва Дипломатическата академия към МИД – Москва; 
помощник на I секретар на БКП – Варна; директор на Ин-
ститута по Воден транспорт. Починал през 2016 год..

Владимир 
Николов  
Гунев

02.06.1942, с. Телиш, Плевенско. Изключен през 1962 г. по 
политически причини.

Генчо  
Веселинов 
Генчев

11.10.1943, с. Градище, Плевенско. БмФ: Правоспособност 
КДП придобива през 1984 г. Длъжността капитан изпълня-
ва на различни кораби към ПБМФ; Околосветски рейс с м/
к „Гоце Делчев“ 1988–1989 г. Освободен от ПБМФ 2002 г. 
Пенсионер, живее във Варна.

Димитър 
Николов 
Мавров

11.09.1943, Скопие, Македония. БмФ: Правоспособност 
КДП придобива през 1980 г. Длъжността капитан изпълня-
ва на различни кораби към ПБМФ; назначен на различни 
ръководни длъжности в ПБМФ, а от 1989 до 1992 г. е ге-
нерален директор на ПБМФ; отново капитан на кораб; от 
1995 до 2000 г. е представител на ПБМФ в „Балкан енд Бляк 
Сий Шиппинг-Ко“ в гр. Анверс, Белгия; отново е капитан 
на кораб; от 2005 г. е капитан в резерв. Пенсионер, живее 
във Варна.
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Димитър 
Цветков  
Димитров

29.09.1943, с. Дерманци. Ловешко БмФ: Правоспособност 
КДП придобива през 1979 г. Длъжността капитан изпъл-
нява на различни кораби към ПБМФ; Работи в ДСО „Во-
ден транспорт“; От 1990 г. е назначен за суперинтендант в 
ПБМФ. Освободен от ПБМФ 2007 г. Пенсионер, живее във 
Варна.

Дончо  
Иванов  
Меледжиев

27.01.1943, Ямбол. БмФ: Правоспособност КДП придоби-
ва през 1972 г. Длъжността капитан изпълнява на различни 
кораби към ПБМФ; представител на СО „Воден транспорт“ 
в Сингапур. Освободен през 1994 г. Пенсионер, сега – ди-
ректор на фирма „Нептун менинг“. Живее във Варна.

Енчо  
Манолов 
Якимов

09.07.1943, Стара Загора. БмФ: Правоспособност КДП 
придобива през 1972 г. Длъжността капитан изпълнява на 
различни кораби към ПБМФ. Освободен през 2000 г. Пен-
сионер, живее във Варна.

Желязко  
Танев Ъков

10.07.1943, Ямбол. БмФ: Правоспособност КДП придоби-
ва през 1981 г. Длъжността капитан изпълнява на различни 
кораби към ПБМФ – основно в Танкерен флот – Бургас и 
на чужди кораби. Освободен през 2004 г. Пенсионер, живее 
във Бургас.

Живко  
Горчев  
Магдичев

15.12.1943, с. Станевци, Видинско. БмФ: Правоспособност 
КДП придобива през 1973 г. Длъжността капитан изпълня-
ва на различни кораби към ПБМФ; от 1979 г. е началник на 
„Портови флот и пилотска дейност“ – Варна; от 1984 г. – ди-
ректор на ДПЧМВ; след това пак е капитан. Награден с тру-
дови ордени. От 1999 до 2001 г. е председател на Българската 
асоциация на морските капитани. Освободен през 2007 г. От 
2010 г. е секретар в Морската камара. Пенсионер, живее във 
Варна.

Иван  
Ламбов  
Петков

03.06.1942, Варна. БмФ и ДСп „океански риболов“: 
Правоспособност КДП придобива през 1973 г. Длъжността 
капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ и ДСП 
„ОР“, а също и на чужди кораби; пристанищен флот и пилот 
в пристанище Варна. Освободен през 1995 г. Пенсионер, 
живее във Варна.

Иван  
Матев  
Ненчев

21.04.1943, Сопот. БмФ: Правоспособност КДП придоби-
ва през 1976 г. Длъжността капитан изпълнява на различни 
кораби в ПБМФ и на чужди кораби; по-късно преминава на 
ръководна работа в ПБМФ и Параходство „Балканшип“; От 
1985 г. е на работа в МСКП „Интерлихтер“ – Будапеща. На-
граден с трудови ордени. Освободен през 1993 г. Пенсионер, 
живее във Варна.
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Иван  
Пеев  
Воински

09.05.1942, с. Медово, Старозагорско. БмФ: Правоспособ-
ност КДП придобива през 1978 г. Длъжността капитан из-
пълнява на различни кораби към ПБМФ; Представител на 
ПБМФ в Жданов, СССР (сега Мариупол, Украйна). Награ-
ден с трудови ордени; почетен работник на МТранспорта на 
НРБ и на СССР (1986 г.). Пенсионер, живее във Варна.

Иван  
Петров  
Балканджиев

25.01.1943, с. Бутово, Велико Търновско. БмФ: плава като 
пом.-капитан; Началник отдел дирекция „Фериботно плава-
не“ – ПБМФ; Заемал е различни ръководни длъжности в СО 
„Воден транспорт“ – Варна. Имал е частен бизнес. Пенсио-
нер. Починал през 2014 г.

Илия  
Михайлов 
Вангелов

13.06.1942, Варна. БмФ: През 1970–1991 г. работи в ДСП 
„Океански риболов“. Правоспособност КДП придобива 
през 1980 г. Длъжността капитан изпълнява на различни 
кораби в ДСП „Океански риболов“ и в ПБМФ. Награден с 
трудови ордени. Освободен е през 2001 г. Пенсионер, живее 
във Варна.

Костадин 
Янков  
Николов

12.02.1942, с. Крумово, Пловдивско. БмФ: Правоспособ-
ност КДП придобива през 1972 г. Длъжността капитан из-
пълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. 
Освободен от ПБМФ през 2003 г. Пенсионер, живее във Ва-
рна.

Манол  
Георгиев 
Манолов

03.11.1942, Бургас. БмФ: Правоспособност КДП придоби-
ва през 1973 г. Длъжността капитан изпълнява на различни 
кораби към ПБМФ и на чужди кораби; От 1975 г. е пилот в 
пристанище Бургас, от 1985 до 1989 г. е Директор на приста-
нище Бургас; През 1990 г. е избран за народен представител в 
VII ВНС; От 1993 г. е капитан на ро-ро кораб „Преслав“. Ос-
вободен от ПБМФ през 1999 г. През 2005 отново е Изпълни-
телен Директор на пристанище Бургас. Пенсионер. Починал 
през 2013 г.

Марин  
Илиев  
Делистоянов

24.04.1943, Разград. БмФ: Преминава на работа в ДСП 
„Океански риболов“. Пенсионер, живее във Варна.

Марко  
Цонков  
Ванков

12.01.1944, с. Хирево, Габровско. БмФ: Правоспособност 
КДП придобива през 1974 г. Длъжността капитан изпъл-
нява на различни кораби в ПБМФ; Освободен през 1972 г.; 
Старши асистент по корабно товарно дело в катедра „Мор-
ска практика“ при ВВМУ; преподавател БМКЦ. Плава на 
кувейтски танкери. Сега е на брегова работа в Кувейт.
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Мирослав 
Василев  
Насалевски

16.02.1944, Варна. БмФ: Правоспособност КДП придоби-
ва през 1974 г. Длъжността капитан изпълнява на различни 
кораби към ПБМФ. Освободен през 2001 г. Пенсионер. По-
чинал през 2012 г.

Найден  
Георгиев 
Никулкин

19.04.1943, с. Якоруда, Благоевград. БмФ: Правоспособ-
ност КДП придобива през 1975 г. Длъжността капитан из-
пълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби; 
капитан е на най-големия български кораб – м/т Хан Аспа-
рух. Освободен през 2002 г. Починал през 2003 г.

Ненчо  
Димитров 
Стрелчев

07.06.1943, Варна. БмФ: Правоспособност КДП придоби-
ва през 1978 г. Длъжността капитан изпълнява на различ-
ни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен през 
2004 г. Пенсионер, живее във Варна.

Николай 
Милчев  
Врабевски

12.12.1943, с. Лесидрен, Ловешко. БмФ: КДП, плавал и на 
чужди кораби; пилот в Пристанище Варна. Пенсионер, жи-
вее във Варна.

Пенко  
Серафимов 
Перчев

21.04.1943, с. Ново село, Видинско. БмФ: плава като пом.-
капитан. Пенсионер, живее във Варна.

Петко  
Иванов  
Русинов

09.09.1943, Созопол. БмФ и ДСп „океански риболов“ 
– Бургас, Завършва „Външна търговия“. Директор на ДСП 
„Океански риболов“. Бизнесмен, живее в Бургас.

Петър  
Иванов 
Стайков

16.01.1943, Варна. БмФ: Правоспособност КДП придоби-
ва през 1972 г. Длъжността капитан изпълнява на различни 
кораби към ПБМФ; пилот в пристанище Бургас. Освободен 
през 1993 г. Пенсионер, живее във Варна.
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Румен  
Кирилов 
Атанасов

05.04.1943, с. Войвода, Шуменско. БмФ: Правоспособност 
КДП придобива през 1985 г. Длъжността капитан изпълня-
ва на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Осво-
боден през 2004 г. Пенсионер, живее във Варна.

Румен 
Стефанов 
Генчев

30.04.1943, Варна. БмФ: плава като пом.-капитан. Пенсио-
нер, живее във Варна.

Стефан  
Наумов  
Йорданов

23.09.1943, с. Кардам, Добричко. БмФ: Плава като пом.-
капитан. По-късно преминава на работа в МВнР на дипло-
матическа работа, посланик в Румъния. Пенсионер, живее 
във София.

Стоян 
Атанасов 
Петров

30.01.1943, Добрич. БмФ: плава пом.-капитан; дълги годи-
ни работи в ДИК – Варна. Пенсионер, живее във Варна.

Теню  
Желев  
Тенев

01.06.1943, с. Гледка, Хасковско. БмФ: Преподавател в 
МУШ и БМКЦ. Правоспособност КДП придобива през 
1978 г. Плава като капитан на различни кораби в ПБМФ и на 
чужди кораби; Първи капитан обучен в Англия за обучаващ 
на радарния тренажор, закупен от СО „Воден транспорт“ 
(ПБМФ Варна) – преподавател във ВУЦ към ДСО „ВТ“. Ос-
вободен от ПБМФ през 1996 г. Пенсионер, живее във Ва-
рна.

Янаки  
Христов  
Бараков

10.07.1943, Елхово. БмФ: Загинал като старши пом.-капи-
тан на м/т Лом при сблъскването му със съветския сухото-
варен кораб Моздок на 13 януари 1972 г. пред пристанище 
Одеса (заедно с капитана на кораба кдп Бончев и всички 
други помощници, радистите и вахтените на мостика, вклю-
чително и съпругата на втория помощник-капитан в сватбе-
ния им рейс – всичко 9 човека).

Янко  
Николов  
Димов

20.04.1943, Варна. БмФ: Правоспособност КДП придо-
бива през 1972 г. Плава като капитан на различни кораби 
към ПБМФ; Пълномощник на ПБМФ в гр. Рощок, ГДР (сега 
Германия); СО „Воден транспорт“ – Варна; дирекция Ро-Ро 
към СО „МАТ“ София; по-късно капитан на Ро-Ро кораб. 
Освободен през 2003 г. Пенсионер, живее в София.
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Янчо  
Манолов 
Николов

14.12.1943, с. Бял бряг, Шуменско БмФ: Правоспособност 
КДП придобива през 1973 г. Длъжността капитан изпълня-
ва на различни кораби в ПБМФ и на чужди кораби. Пълно-
мощник на ПБМФ в гр. Рощок, ГДР (Германия); ръководни 
длъжности в ПБМФ; началник ДИК – Варна. Награден с 
трудови ордени и медал за заслуга към БНА. Председател 
на Асоциацията на морските капитани. Освободен през 
2003 г. Пенсионер, живее във Варна.

клаСно отДеленИе 121 (В I-ВИ И II-рИ курС И кл. отД. 122) –  
кораБнИ механИЦИ

Атанас  
Андонов 
Киндеков

17.12.1943, Пловдив. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БмФ: 
Плава като механик. Напуска БМФ през 1970 г. Работи в 
завода за пишещи машини „Марица“ Пловдив. Пенсионер, 
живее в Пловдив.

Атанас 
Дамянов 
Чираков

25.08.1942, с. Лесово, Ямболско. Изключен в края на 1961 
г. по политически причини, дослужва в 1 ОДПЛК – Варна 
(електрик на СКР „Дръзки“). Завършва МЕИ – София, жи-
вее в Сливен.

Бойчо  
Иванов 
Бойчев

18.10.1943, Бургас. БмФ: Плава като механик; След това 
работи в БКР – Бургас като инспектор, по-късно Началник 
БКР – Бургас. Пенсионер. Починал през 2013 г.

Валентин 
Атанасов 
Папазов

18.01.1942, Варна. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БмФ: 
Правоспособност механик I степен придобива през 1972 г. 
Длъжността главен механик изпълнява основно на големите 
пътнически кораби на ПБМФ. Освободен през 1980 г. Пенси-
онер, живее във Варна.

Валентин 
Веселинов 
Русев

24.08.1942, Варна. БмФ: Правоспособност механик I сте-
пен придобива през 1972 г. Длъжността главен механик из-
пълнява на различни кораби в ПБМФ; СТФ – Варна; групов 
механик; супервайзор в Сингапур при строежа на влекачи; 
суперинтендант; от 1992 до 97 г. Председател на Надзорния 
съвет; от 1994 г. зам.-генерален директор на ПБМФ по „Тех-
ническа експлоатация на флота“; след 1997 суперинтендант в 
дирекция „Старши суперинтенданти и суперинтенданти“ при 
направление „Техническа експлоатация на флота“. Освободен 
през 2001 г. Награден с трудови ордени. Починал през 2010 г.
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Величко  
Кирилов 
Маринов

02.06.1941, с. Тополовец, Видинско. В I-ви и II-ри курс в кл. 
отд. 122. БмФ: Плава като механик. През 1970 г. преминава 
на работа в Корабостроителен завод „Г. Димитров“ – Варна 
като сдатъчен механик. По-късно в завод „Вида“ – Видин 
като енергетик; по-късно – преподавател в Техникума по 
корабостроене и корабоплаване „Кирил Халачев“ – Варна. 
Пенсионер. Починал през 2013 г.

Георги  
Йорданов 
Колев

15.02.1943, Поморие. Изключен през 1963 г. поради слаб ус-
пех. Дослужва в дивизион МПК – Созопол.

Димитър 
Динев  
Димитров

27.03.1942, с. Бял Извор, Старозагорско. ВмС: Механик 
десантен кораб – Бургас; Ремонтна база – Созопол; ВМБ 
– Варна. Кап. II ранг о.р. БмФ: Плава като механик. Почи-
нал през 2006 г.

Димитър 
Златев  
Майсторов

01.11.1942, Бургас, БмФ: Правоспособност механик I ст. 
придобива през 1985 г. Длъжността главен механик изпъл-
нява на различни кораби към ПБМФ и ДСП „Океански ри-
болов“. Освободен през 1995 г. Работи в кувейтската танкер-
на компания КОТС; в частни български фирми като главен 
механик и суперинтендант. Починал през 2014 год.

Димитър 
Йорданов 
Величков

25.02.1941, София. ВмС: Механик влекач „Христо Ботев“ в 
ДОХР – Варна; механик ТЩ – Варна; ВМБ – Варна. Кап. II 
ранг о.р. Пенсионер, живее във Варна.

Димитър 
Крумов  
Стамов

29.09.1943, с. Веселиново, Ямболско. В I-ви и II-ри курс в кл. 
отд. 122. ВмС: Механик учебен кораб „Вапцаров“; препо-
давател в катедра КСУ ВВМУ, по-късно в учебния отдел. 
Кап. I ранг о.р. Починал през 2005 г.

Димитър 
Славов  
Миладинов

12.09.1942, с. Гиген, Плевенско. Брп после БмФ: Правос-
пособност механик I степен придобива през 1977 г. Длъж-
ността главен механик изпълнява на различни кораби към 
ПБМФ и на чужди кораби. Освободен през 2004 г. Пенсио-
нер, живее във Варна.
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Димитър 
Стоянов 
Брандийски

09.01.1943, с. Оборище, Пазарджишко. ВмС: Механик ко-
раб в ДОХР – Варна; командир ФTБ „Декилиташ“. Кап. II 
ранг о.р. Починал през 2014 год.

Димитър 
Стоянов 
Димитров

25.12.1942, Стара Загора. БмФ: Плава на различни кора-
би като механик; по-късно преминава на работа в Портови 
флот – Варна. Пенсионер, живее във Варна.

Димитър 
Тодоров 
Игнатов

05.11.1942, Велес, Македония. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. 
ВмС: Механик група хидрографни кораби ХС-ВМС; хидро-
графен СКОЗ във ВМА – Ленинград, СССР; Пом.-началник 
Хидрографен отдел Щаб-ВМС. Кап. I ранг о.р. БмФ: Пор-
тови флот – Варна. Пенсионер, живее във Варна.

Драгомир 
Кирилов 
Янев

24.04.1941, с. Окоп, Ямболско. Приет в кл. отд. 111 (корабо-
строене-корпусници), преминава в кл. отд. 121 в началото 
на 3-ти курс. ВмС: Командир ел. моторна група ПЛ; курс 
КСУ ВМА Ленинград, СССР; механик дивизион ПЛ; Тех-
нически отдел Щаб ВМС. Кап. II ранг о.р. БмФ: От 1985 г. 
Правоспособност механик I степен придобива през 1995 г., 
електромеханик – през 1978 г. Длъжността главен механик 
изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Освободен през 
2002 г. Пенсионер, живее във Варна.

Емил  
Георгиев 
Неделчев

24.10.1943, Харманли. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БмФ: 
Правоспособност механик I степен придобива през 1974 г. 
Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби 
към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен поради болест 
през 1994 г. Пенсионер. Починал през 2011 г.

Жечо  
Спасов  
Вълков

22.01.1943, Карнобат. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. ВмС: 
механик десантен кораб-Бургас, приема първия построен в 
Русе ДК 68-69 г.; механик БТЩ; главен инженер ремонтна 
работилница база Атия. Кап. II ранг о.р. БмФ: От 1986 г. 
механик на различни кораби, както и на чужди кораби (ку-
вейтски и гръцки). Пенсионер, живее в Бургас.

Кирил 
Стойчев 
Сапунджиев

12.11.1942, Елхово. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БмФ: Пла-
ва като механик; с м/к „Васил Левски“ през войната 1967 г. 
между Израел и Египет е блокиран в Суецкия канал – Голя-
мото горчиво езеро. По-късно преминава във ВТО „Трансим-
пекс“, Варна. Пенсионер, живее във Варна.
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Колю 
Василев 
Колев

01.01.1943, Варна. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БмФ: 
Плава като механик; напуска през 1969 г. Работи като ин-
женер в Либия 2 години, после в завода за двигатели „Ва-
сил Коларов“ – Варна, в специализирана лаборатория; през 
1991 год. се връща в БМФ и плава като 2-ри механик. Напус-
ка след инцидент с нападение на кораба, при който е ранен. 
Починал през 2009 г.

Константин 
Стефанов 
Вагараков

07.09.1942, Пазарджик. БмФ: Правоспособност механик I 
степен придобива през 1976 г. Длъжността главен механик 
изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Освободен през 
2003 г. Пенсионер, живее в Бургас.

Кръстьо 
Симеонов 
Гергьовски

19.02.1942, Плевен. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. ВмС: 
механик БО; Командир взвод и рота ВНВМУ; Началник 
ЕИЦ ВМБ – Варна. Кап. II ранг о.р. Пенсионер, живее във 
Варна.

Любомир 
Петров 
Димитров

26.06.1942, Варна. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БмФ: 
Механик в ПБМФ; от 1972 г. на работа в МВР на различни 
длъжности, завършва службата си през 1997 г. като Дирек-
тор Областно управление МВР – Варна, полковник. Пенси-
онер, живее във Варна, частен бизнес.

Недялко 
Тенев 
Пенев

09.08.1943, Ямбол. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БмФ: 
Правоспособност механик I степен придобива през 1971 г. 
Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби 
към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен през 2003 г. Пен-
сионер, живее във Варна.

Никола 
Борисов 
Николов 
(сега Деков-
ски)

26.11.1943, с. Лешница, Благоевградско, БмФ: Правоспо-
собност механик I степен придобива през 1974 г. Длъж-
ността главен механик изпълнява на различни кораби към 
ПБМФ и на чужди кораби; суперинтендант; Морска адми-
нистрация – Бургас до 2009 г. Пенсионер, живее в Бургас.

Николай 
Йорданов 
Мирчев

01.01.1943, с. Камен, Велико Търновско. В I-ви и II-ри курс в 
кл. отд. 122. ВмС: механик десантен кораб в Бургас, увол-
нява се 1976 г. Кап. л-т о.р. Работи в Корабостроителен завод 
„Г. Димитров“ – Варна. Пенсионер, живее в село Камен.
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Петър 
Горянов 
Венков

21.05.1942, София. БмФ: Правоспособност механик I сте-
пен придобива през 1972 г. Длъжността главен механик из-
пълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби; 
Групов механик; старши суперинтендант. Награден с тру-
дови ордени. Освободен през 2003 г., Пенсионер, живее във 
Варна, работи в частна буксирна компания до 2012 год.

Румен 
Тодоров 
Тотев

14.05.1943, София. ВмС: механик ППК в 96 ДОХР – Бургас; 
завършва специалност „Средства на автоматизирани систе-
ми за управление“ с квалификация инженер по електроника 
в КВИРТУ-ПВО – Киев, СССР; научен сътрудник, началник 
секция ВНИИ-ГЩ София. Уволнен през 1991 г. Кап. I ранг 
о.р. Работи в частни фирми. Пенсионер, живее в София. За-
нимава се с обществено-полезна дейност в СОСЗР.

Симеон 
Иванов 
Линчев

10.10.1943, Дупница. ВмС: механик МПК – Созопол; пре-
подавател в старшинско училище. Кап. II ранг о.р. БмФ: 
плава като механик. Пенсионер, живее във Варна.

Стефан 
Христов 
Нейколов

14.12.1943, с. Търничене, Старозагорско. ВмС: командир 
ел. моторна група СКР; командир взвод и рота във ВНВ-
МУ; преподавател електротехника във ВНВМУ, д.т.н. Кап. 
II ранг о.р. БмФ: плава като ел. механик. Пенсионер, живее 
във Варна.

Стоян 
Стойков 
Козарев

06.08.1943, с. Росица, Добричко. В кл. отд. 122. Изключен 
през 1962 г. поради слаб успех.

Тодор 
Димитров 
Куртев

11.01.1943, с. Било, Добричко. ВмС: механик в ДОХР 
– Варна; командир взвод и рота ВНВМУ; Началник отдел 
„Кадри“ Щаб ВМС. Кап. I ранг о.р. Пенсионер, живее във 
Варна.

Христо 
Иванов 
Василев

13.08.1942, с. Караш, Врачанско. ВмС: 1 ОДПЛК, 3 
ОДБТЩ; КРЗ „Флотски арсенал“; НИПТИ филиал Варна; 
МНО-ГУВТ-УДП – София. Кап. I ранг о.з. к.т.н. Завърш-
ва ВИНС „Д. Благоев“ – Варна по специалността ОМОИИ. 
След уволнението си от ВМС (1990 г.) плава под чужд флаг 
(танкери, хладилни и сухотоварни кораби), по-късно е су-
перинтендант във фирмата на Тодор Василев в Истанбул. 
Пенсионер, живее във Варна.
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Христо 
Тодоров 
Дамянов

19.07.1942, Русе. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. Брп после 
БмФ: Плава като механик на кораб в БРП и като главен 
механик. Починал.

Цветан 
Атанасов 
Нинов

21.09.1943, с. Правешка Лакавица, Софийско. В I-ви и II-ри 
курс в кл. отд. 122. Завършва ВНВМУ през 1967 г. поради 
болест. БмФ: плава като механик, напуска през 1970 г. Ра-
боти в завода за автобуси „Чавдар“ Ботевград; зам.-дирек-
тор. Починал през 1978 г.

Цветан 
Данаилов 
Цонков

05.04.1943, Лом. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БмФ: Пра-
воспособност механик I степен придобива през 1974 г. 
Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби 
към ПБМФ; През 1973–1974 г. е сдатъчен механик в КРЗ 
„Одесос“; след това отново главен механик. Освободен от 
ПБМФ през 1983 г. Пенсионер, живее във Варна.

клаСно отДеленИе 111 –  
кораБоСтроИтелИ-корпуСнИЦИ

Анастас 
Вълканов 
Николов

31.07.1943, Бургас. Корабостроителен и кораборемонтен 
завод „И. Бояджиев“, Бургас; „Трансимпекс“, София; Ми-
нистерство на транспорта; СО МАТ – София, където стига 
до зам.-генерален директор, след приватизацията – изпъл-
нителен директор. Основава фирма за спедиторски услуги. 
Починал през 2010 г.

Ангел 
Георгиев 
Владимиров

16.06.1942, с. Осеново, Варненско. Корабостроителен завод 
„Г. Димитров“, Варна (Варненска корабостроителница, сега 
„Булярд“ – Варна). Пенсионер от 2005 г. Продължава да ра-
боти в „Булярд“ – Варна. Живее във Варна.

Велеслав 
Николов 
Лозенски

02.12.1943, Шумен. Корабостроителен завод „Г. Димитров“, 
Варна; БКР – Варна; Варненска корабостроителница; Мор-
ска администрация – Варна. Пенсионер от 2006 г., живее 
във Варна.

Георги 
Григоров 
Ватралов

04.07.1943, с. Хаджи Димитрово, Старозагорско. Институт 
по корабостроене (НИПКИК); Корабостроителен завод „Г. 
Димитров“ – Варна (Варненска корабостроителница, сега 
„Булярд“ – Варна). Пенсионер от 2009 г., живее във Варна.
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Георги 
Николов 
Иванов

16.06.1942, с. Стефаново, Добричко. Корабостроителен за-
вод „Г. Димитров“, Варна (Варненска корабостроителница, 
сега „Булярд“ – Варна). Пенсионер от 2004 г. Продължава 
да работи до 2008 г. – в „Булярд“; ККЗ „Делфин 1“, Варна. 
Живее във Варна.

Георги 
Петков 
Титев

20.05.1943, Търговище. Корабостроителен завод „Г. Ди-
митров“ – Варна; КРЗ „ Флотски арсенал“ – Варна; СМК; 
Агрострой и Гражданска защита, Търговище. Пенсионер, 
живее в Търговище.

Дончо 
Иванов 
Донев

16.04.1943, с. Драгижево, Велико Търновско. Институт по 
корабостроене (НИПКИК); началник отдел АСУ в Изчисли-
телен център по корабостроене, Варна; началник отдел „Ад-
министративен“ и пом.-директор в Института по хидро- и 
аеродинамика (ИХАД) – Варна. Пенсионер от 2010 г. Про-
дължава да работи в Института (сега Център). Живее във 
Варна.

Драгомир 
Кирилов 
Янев

24.04.1941, с. Окоп, Ямболско. Приет във ВНВМУ в кл. отд. 
111, прехвърля се в кл. отд. 121 в началото на 3-ти курс за 
механик във ВМС.

Иван 
Атанасов 
Ганев

30.11.1942, Пазарджик. Учител в СПТУ по корабострое-
не „Ст. Павлов“ – Варна. Пенсионер от 2001 г., живее във 
Варна.

Иван 
Гьонов 
Иванов

19.05.1942, Казанлък. Корабостроителен и кораборемонтен 
завод „И. Бояджиев“ – Бургас; Трансимпекс – София; през 
1968 г. преминава на работа към научно-техническия отдел 
на Министерството на външните работи, по-късно преми-
нава на дипломатическа работа; работи в посолствата на 
България в Австрия и Холандия. Починал през 1995 г.

Константин 
Симеонов 
Господинов

04.03.1943, с. Суворово, Варненско. Корабостроителен за-
вод „Г. Димитров“ – Варна, Институт по корабостроене. За-
вършил второ висше образование КММ; работи в БМФ и 
др. частни фирми. Пенсионер от 2006 г., живее във Варна.



      �0      

Костадин 
Йосифов 
Йосифов

14.03.1943, Горна Оряховица. Институт по корабостроене 
(НИПКИК), от 1977 г. в Институт по корабна хидродина-
мика към ДСО „Корабостроене“, преобразуван през 1990 г. 
в Институт по хидро- и аеродинамика към БАН, а от 1 юли 
2010 г. в Център по хидро- и аеродинамика към Институт по 
металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балев-
ски“. Директор на института от 1993 г.; ст.н.с. д-р . От 2015 
год. пенсионер, живее във Варна.

Кънчо  
Петков  
Бонев

03.11.1943, с. Нейковци, Габровско. ККЗ „Иван Димитров“, 
Русе; През 1968 г. се военизира и е военен представител в 
завода; старши инженер по новото строителство в Техниче-
ски отдел ВМФ; преподавател във ВНВМУ по ТУК; Мор-
ски отдел на ГЩ-БА. Кап. I ранг о.р. Уволнен през 1990 г., 
реабилитиран и отново назначен в БНА. Окончателно увол-
нен през 1995 год. Активен участник в много граждански 
движения. Пенсионер, живее във Варна.

Михаил  
Боянов  
Бъчваров

30.09.1943, Варна. Последователно учител и директор на 
Техникума по корабостроене и корабоплаване „Кирил Ха-
лачев“, Варна; началник учебен център при Кораборемон-
тен завод „Одесос“, Варна. Пенсионер от 2007 г. Продължа-
ва да работи като преподавател във ВВМУ и ККЗ „Делфин“ 
– Варна. Живее във Варна.

Михаил  
Тодоров 
Бояджиев

20.01.1943, Разлог. Институт по корабостроене (НИПКИК); 
Институт по воден транспорт; Кораборемонтен завод „Оде-
сос“, Варна; д.т.н. Пенсионер от 2008 г., живее в Сейнт Пи-
търсбърг – САЩ и във Варна.

Панайот 
Пеев  
Зафиров

14.02.1941, с. Генерал Кантарджиев, Варненско. Корабостро-
ителен завод „Г. Димитров“ – Варна; БКР – Варна; Кораборе-
монтен завод „Одесос“ – Варна. Починал през 1996 г.

Стоян  
Димитров 
Симов

25.04.1943, Балчик. Институт по корабостроене (НИПКИК); 
Варненска корабостроителница; гост-преподавател в Техни-
чески университет – Варна. Пенсионер от 2006 г. Понастоя-
щем работи като водещ одитор по разработване и внедряване 
на системи за качеството. Живее във Варна.

Христо  
Иванов  
Калев  
(Кънев)

07.12.1941, Варна. Корабостроителен завод „Г. Димитров“ 
– Варна; последователно е учител и директор на СПТУ по 
корабостроене „Ст. Павлов“ – Варна; зам.-директор на Тех-
никума по корабостроене и корабоплаване „Кирил Халачев“ 
– Варна. Пенсионер от 1998 г., живее във Варна.
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Христо  
Ценов  
Милов

27.11.1943, с. Галиче, Врачанско. Корабостроителен и ко-
раборемонтен завод „И. Бояджиев“ – Бургас; хладилен ме-
ханик в ДСП „Океански риболов“; след сдаване изпити за 
КММ – механик в ДСП „Океански риболов“ и БМФ; Порто-
ви флот – Бургас. Починал през 1991 г.

Янко  
Йорданов 
Водев

08.09.1943, с. Огнен, Бургаско. Корабостроителен и корабо-
ремонтен завод „И. Бояджиев“ – Бургас; помполит в БМФ, 
механик ЖБ работилница към БМФ. Пенсионер от 2003 г. 
Понастоящем развива частен бизнес. Живее в Бургас.

клаСно отДеленИе 112 –  
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Александър 
Атанасов 
Делистоянов

20.01.1944, с. Станчово, Благоевградско. Изключен през 
1963 г. поради слаб успех. Завършва архитектура. Живее 
във Варна.

Богдан  
Василев 
Угърчински

25.10.1943, г. Долни Дъбник. Учител в Техникум по корабо-
строене и корабоплаване – Варна (6 мес.), корабен механик 
в ИГ „Български търговски флот“ – (3 г.). Специализира ин-
формационни технологии – ст.н.с, доктор на техническите 
науки. Работи и ръководи информационни служби в Бълга-
рия и чужбина. Президент на консорциум от частни фирми 
(www.velgraf.biz). Професор хонорис кауза на Московския 
университет „М. В. Ломоносов“. Бизнесмен на България 
2008 г. Живее в София.

Върбан 
Петров 
Байчев

06.04.1943, Бургас. Корабостроителен и кораборемонтен за-
вод „И. Бояджиев“ – Бургас. След това преминава на рабо-
та в партийните и държавни органи в гр. Бургас; последно 
– зам.-кмет на града Починал през 2010 г.

Георги  
Иванов 
Финджеков

01.03.1943, Пазарджик. Институт по корабостроене (НИП-
КИК), ст. н.с. д-р. Има сериозни разработки в областта на 
звуко- и шумоизолациите. Преподавател в Технически уни-
верситет – Варна и по-късно във ВВМУ, доцент. От 1995 до 
2010 г. работи като доцент и началник на катедра във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“. Пенсионер, живее във Варна.
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Димитър 
Георгиев 
Кърлиев

16.01.1943, с. Ново село, Хасковско. Корабостроителен за-
вод „Г. Димитров“ – Варна. Починал през 2006 г.

Димитър 
Георгиев 
Петков

20.08.1943, с. Кричим, Пловдивско. Корабостроителен за-
вод „Г. Димитров“ – Варна. БмФ: От 1968 г. Правоспособ-
ност механик I степен придобива през 1988 г. Длъжността 
главен механик изпълнява на кораби към ПБМФ и на чужди 
кораби. Пенсионер, живее във Варна.

Иван  
Неделчев 
Шинев

12.11.1943, Варна. Корабостроителен завод „Г. Димитров“ 
Варна. ВТО „Корабоимпекс“, по-късно там директор на ди-
рекция. Пенсионер, живее във Варна.

Красимир 
Иванов 
Николов

10.03.1944, с. Славяново, Търговищко. Корабостроителен 
завод „Г. Димитров“ – Варна. БмФ: механик в портовия 
флот – Варна. Починал през 2011 г.

Любомир 
Живков 
Георгиев

30.03.1943, с. Орсоя, Монтанско. Работи в Корабостроите-
лен завод – Варна като технолог, тех. ръководител, начал-
ник ОТКК, Началник обособено комплексно производство 
(ОКП-2), Зам.-директор по производствените въпроси, 
Главен инженер КРЗ „Одесос“ АД – Варна. Починал през 
2010 г.

Никола  
Георгиев 
Андреев

10.06.1942, с. Цар Самуил, Силистренско; Корабостроите-
лен завод „Г. Димитров“ – Варна; Директор на завода. По-
чинал 1987 год.

Никола 
Славчев 
Сариев

26.06.1943, Момчилград. Институт по корабостроене 
(НИПКИК); по-късно в „Корабоимпекс“. Починал.
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Павел  
Генов 
Рашев

21.06.1942, с. Попица, Врачанско. Корабостроителен завод 
„Г. Димитров“ – Варна, по-късно началник цех. БмФ: Пла-
ва като механик. Пенсионер, живее във Варна.

Петър 
Емилов 
Тончев

21.08.1943, Лом. Кораборемонтен завод „Одесос“ – Варна. 
БмФ: от 1977 г. Правоспособност механик I степен придо-
бива през 1983 г. Длъжността главен механик изпълнява на 
различни кораби към ПБМФ. През 1990–2008 г. работи във 
фирма Zodiac Maritime, Лондон, като главен механик и су-
перинтендант по ремонт и строеж на корабите. Освободен 
през 1990 г. Пенсионер, живее във Варна.

Румен  
Костов 
Андонов

21.10.1943, Враца. Институт по корабостроене (НИПКИК) 
Варна. След 1972 год. – инженер в завод в гр. Враца. Пенси-
онер, живее във Враца.

Светослав 
Илиев 
Юрекчиев

30.11.1942, Провадия. Корабостроителен завод „Г. Дими-
тров“ Варна: БмФ: от 1966 г. Правоспособност механик I 
степен придобива през 1972 г. Длъжността главен механик 
изпълнява на различни кораби в ПБМФ; групов механик; 
през 1970 г. за спасяване на съветска подводница К-8 награ-
ден с орден „За заслуги към БНА“; 1980–1985 г. зам.-дирек-
тор завод „Чайка“ – Варна; отново главен механик. Освобо-
ден през 1991 г. Плава на кораби на частни корабособстве-
ници. Пенсионер, живее във Варна.

Стефан  
Янков  
Кудин

14.10.1943, с. Широка лъка, Смолянско. Институт по кора-
бостроене (НИПКИК) – Варна. Пенсионер, живее във Ва-
рна.

Тинко  
Станчев  
Колев

14.05.1943, Добрич. Учител в Техникума по корабостроене 
и корабоплаване – Варна. Пенсионер, живее във Варна.

Тодор 
Иванов 
Кюркчиев

21.04.1943, с. Якоруда, Благоевградско. Преподавател в 
Професионално училище по корабостроене, по-късно в 
Техникума по корабостроене и корабоплаване. Работи и в 
строителния флот. Пенсионер, живее във Варна.
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Христо  
Иванов  
Досев

24.08.1942, Елена. Корабостроителен завод „Г. Димитров“ 
Варна; Институт по корабостроене (НИПКИК); ДСО „Ко-
рабостроене“; частна кораборемонтна фирма като главен 
инженер. Пенсионер, живее във Варна.

Христо  
Стоянов 
Иванов

07.10.1943, Варна. Корабостроителен завод „Г. Димитров“ 
Варна. БмФ: от 1966 г. Правоспособност механик I степен 
придобива през 1983 г. Длъжността главен механик изпъл-
нява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Ос-
вободен през 2003 г. Пенсионер, живее във Варна.

Изпратени за обучение в  
каспийското висше военноморско училище „Сергей м. киров“, гр. Баку, СССр,  

за офицери-ракетчици. прекратено обучението им след II курс и 
освободени от Бна в края на 1963 г.

Александър 
Костадинов 
Димчев

25.08.1942, с. Бяла, Варненско. Живее във Варна.

Богдан  
Борисов  
Караденчев

03.02.1943, с. Асеновци, Плевенско. Продължава да учи в 
СССР за нуждите на Водния транспорт. Пристанище Варна 
– началник отдел, по-късно зам.-директор и директор; Зам.-
председател на ОНС – Варна; Кмет на район Аспарухово; 
Кмет на Варна. Пенсионер, живее във Варна, частен бизнес.

Бранимир 
Грозданов 
Добрев

05.04.1944, Сливен. Пенсионер, живее в София.

Васил 
Петров  
Димитров

21.11.1943, Варна. Продължава образованието си в СССР, 
за нуждите на БМФ. Началник отдел „Свързочен“ в БМФ. 
Пенсионер, живее във Варна, частен бизнес.
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Венелин 
Георгиев 
Узунов

16.07.1943, Плевен. Изключен през 1962 г. поради слаб ус-
пех. Живее в Плевен.

Веселин 
Паунов  
Филипов

08.01.1943, с. Брегово, Пловдивско. Изключен през 1962 г. 
поради слаб успех. Живее в Пловдив.

Вълкан  
Цветков 
Цветков

10.01.1943, с. Бързица, Варненско. Пенсионер, живее в Со-
фия.

Георги  
Русинов  
Ребров

15.01.1943, Елхово. Пенсионер, живее в Пловдив.

Господин 
Тодоров  
Тодоров

22.01.1943, с. Комунари, Варненско. Пенсионер, живее в 
София.

Григор  
Стефанов 
Хинов

09.01.1943, Велико Търновско. Пенсионер, живее във Вели-
ко Търново.

Димитър 
Маринов 
Тончев

11.05.1943, Оряхово. Починал.



      ��      

Димо  
Димитров 
Димов

23.07.1943, с. Бисер, Хасковско. Пенсионер, живее в Со-
фия.

Добрин  
Денев  
Добрев

26.03.1943, с. Плачковци, Габровско. Пенсионер, живее във 
Велико Търново.

Иван  
Генчев 
Димитров

21.06.1943, Чирпан. Пенсионер, живее в Пловдив.

Йордан  
Георгиев 
Фотев

09.04.1943, Плевен. Продължава да учи в СССР за нуждите 
на водния транспорт. Живее в Одеса, Украйна.

Йордан  
Митев  
Генев  
(Йорданов)

08.10.1943, Хасково. Пенсионер, живее в Хасково.

Йосиф  
Тодоров 
Марков

30.10.1943, Сливен. Пенсионер, живее в Сливен.

Камен  
Димитров 
Тодоров

08.07.1943, Севлиево. Зам.-директор на РТЦ – Варна. Пен-
сионер, живее във Варна.
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Кирил  
Тодоров  
Киряков

25.01.1943, София. Починал.

Любомир 
Василев  
Маслинков

07.06.1943, Бургас. Продължава да учи в СССР Корабна ра-
диоелектроника за нуждите на Водния транспорт. Починал 
през 1973 г. при нещастен случай (битов инцидент).

Милан  
Кирилов 
Мартинов

09.07.1942, Плевен. Починал.

Митко  
Добрев  
Георгиев

26.07.1943, с. Кривини, Варненско. Диспечер РВД – летище 
Варна. Пенсионер, живее във Варна, частен бизнес.

Младен  
Ганев  
Минчев

15.07.1943, Разград. Пенсионер, живее в Разград.

Николай 
Асенов  
Ачков

16.07.1942, София. Починал.

Николай 
Иванов  
Косев

27.05.1943, Хасково. Пенсионер, живее в Хасково.
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Николай 
Станев 
Петров  
(Амзов)

14.11.1943, с. Свети Петър, Видинска. Пенсионер, живее 
във Видин.

Огнян  
Трайков 
Стоилов

Пенсионер, живее в София.

Павел  
Боянов  
Владимиров

01.07.1941, с. Церов, Софийско. Продължава да учи в 
СССР за нуждите на водния транспорт. Работи в Приста-
нище Варна. Пенсионер, живее във Варна.

Петко  
Кънчев  
Кънчев

24.12.1943, Бяла, Русенско. Пенсионер, живее в София.

Петър  
Галитионов 
Серев

25.02.1944, Пазарджик. Живее в чужбина.

Петър  
Дамянов  
Кирилов

31.05.1943, с. Гроздьово, Варненско. Отново влиза курсант 
във ВНВМУ през 1965 г. направо в III-ти курс, профил на-
вигация (кл. отделение 301). Завършва през 1968 г. ВМС. 
Починал.

Първан 
Марков  
Маринов

13.02.1943, Созопол. Продължил учението си в СССР за 
нуждите на водния транспорт. Пристанище Варна – начал-
ник отдел, по-късно зам.-директор. Пенсионер, живее във 
Варна, частен бизнес.
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Румен  
Симеонов 
Симеонов

09.10.1943, Варна. Продължил учението си в СССР за нуж-
дите на водния транспорт. Работи в Министерството на 
транспорта – специалист, по-късно зам.-началник на ДИК 
– София. Пенсионер, живее в София, частен бизнес.

Светлозар 
Крайчев 
Петров

04.05.1944, с. Горна Митрополия, Плевенско. Починал.

Стамен  
Георгиев 
Георгиев

10.11.1942, с. Желязна, Монтанско. Пенсионер, живее в Со-
фия.

Станю  
Райков  
Станев

30.08.1943, с. Гложене, Ловешко. Пенсионер, живее в Со-
фия.

Стефан  
Василев 
Аврамов

15.04.1943, Нови Пазар. Пристанище Варна – началник от-
дел, по-късно зам.-директор. Пенсионер, живее във Варна, 
частен бизнес.

Стефан  
Иванов 
Филчев

03.11.1943, Бургас. Пенсионер, живее в Бургас.

Стефан  
Цанов  
Маринов

08.05.1943, с. Български извор, Ловешко. Изключен по здра-
вословни причини. Живее в Ловеч.
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Стойчо 
Петров  
Стефанов

07.12.1942, с. Мадара, Шуменско. Починал.

Страшимир 
Симеонов 
Урдарски

09.06.1943, с. Лешко, Благоевградско. Живее в чужбина.

Тодор 
Петров  
Стаменов

15.03.1943, София. Пенсионер, живее в София.

Христо  
Атанасов 
Градинаров

12.06.1942, Плевен. Пристанище Русе – зам.-директор и по-
късно директор; директор на „Дунарит“ – Русе. Починал 
през 2001 г.

Христо  
Денев  
Христов

20.10.1943, Карнобат. Пенсионер, живее в Карнобат.

Цветан  
Славов  
Иликов

13.03.1942, Варна. Живее в чужбина.

Основата на списъка е взет от „Алманах на възпитаниците на Морско училище 1881–
2000 г.“. Данните за кариерата на всеки един от нас са събрани с помощта на Иван Филипов, 
Янко Димов, Живко Магдичев, Борислав Цветков, Никола Дековски, Димитър Игнатов, 
Драгомир Янев, Петър Венков, Костадин Йосифов, Михаил Бояджиев, Богдан Угърчински 
и Христо Досев. За капитаните далечно плаване и главните механиците са използвани и 
данните от „алманах на капитаните и главните механици от параходство БмФ от 
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1892 до 2007“, съставен от к.д.п. Коста Костов, мнм инж. Христо Христов, мнм инж. Атанас 
Николов и Георги Йолов, издаден от Параходство БМФ, Асоциацията на капитаните и Клуба 
на главните механици, 2007 година, Варна. 

В „Списъка на випуска“ са поместени всички приети за обучение през 1961 г. 
във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“, изключвайки изпратените в КВВМУ „Киров“, Баку, а в 
плакета са поместени само завършилите обучението заедно с Началника на ВНВМУ, 
част от командирите и преподавателите ни.

Румен Тотев, кл. отд. 121, кап. I ранг о.р.




