
20 Май 2016 г., ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" 

 

135-годишнина от основаването на Висше Военно Морско Училище  

"Н. Й. Вапцаров" 
 

 

На 20 Май 2016 г., в гр.Варна, с тържествена церемония беше отбелязана 135-та годишнина от 

основаването на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".  

 

      
 

ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е най-старото техническо учебно заведение в Република България. То е 

основано през 1881 г. в гр.Русе, когато се открива първото техническо учебно заведение в 

България за обучение на машинисти и огняри. 

От 03 Декември 1904 г. то е преобразувано в Машинно училище при флота - средно техническо 

училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, 

въздухоплаването и др. 

През 1942 г. се преобразува във Военноморско на Негово Величество училище, с шестгодишен 

гимназиален и висш курс на обучение: във Висшия навигационен отдел се подготвят специалисти 

с висше специално морско образование, а във Висшия технически отдел (от 1943 г.) – и кадри с 

висше специално морско техническо образование. 

През 1949 г. приемникът на българската морс"а от 1956 г. му е даден статут на висше инженерно 

морско учебно заведение и неговото име е Висше народно военноморско училище "Н. Й. 

Вапцаров". 

От 1991 г. името на учебното заведение е Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".  

Днес в Морско училище се обучават над 2 700 студенти и курсанти. Учебното заведение 

заведение разполага с 37 тренажора, които позволяват обучението на курсантите и стедунтите да 

се води при условия, близки до реалните. Тренажорите заемат сериозно място в провежданите 

курсове съгласно STCW, като удовлетворяват всички изисквания на Международната морска 

организация (IMO). 

В Морско училище са изградени и редица лаборатории участващи в учебния процес и 

повишаването на квалификацията на морските кадри. Всички лаборатории са изградени съгласно 

най-високите стандарти за обучение и използват модерна база и съвременна техническа 

реализация на водещи фирми в съответните направления. Всички преподаватели са преминали 

обучение и сертификация от производителите. 

 

Тържествената церемония на 20-ти Май започна с церемония по откриване на барелеф на капитан 

първи ранг Георги Антонов на Алеята на преподавателите, която прерастна в ритуал по 

тържествено издигане на Националното знаме по случай честване на 135 години от основаването 

на училището. 

 

 



      
 

След тържественото издигане на Националното знаме бе проведено шествие до "Паметника на 

падналите приморци в Сръбско-българската война 1885 г." и полагате на венци и цветя пред него. 

 

      
 

В ранният следедобяд, с военен ритуал на фронта на Висшето военноморско училище бе 

посрещнат Президентът на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените 

сили - господин Росен Плевнелиев. Той беше придружен от министъра на отбраната - господин 

Николай Ненчев, заместник-министъра на отбраната - господин Орхан Исмаилов, и началника на 

отбраната - генерал Константин Попов. Следвайки традицията, господин Плевнелиев се подписа в 

почетната книга на Училището. 

 

      
 



Последва брифинг на Началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Комодор проф. д.в.н. Боян 

Медникаров, началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“, запозна господин Плевнелиев с историята, 

традициите, специалностите, възможностите за обучение на курсанти и студенти, с учебната и 

материално-техническата база. 

 

      
 

Господин Плевнелиев, господин Ненчев и комодор Медникаров прерязаха трикольорната лента и 

откриха уникалната по своя характер Лаборатория за изследване и контрол на баластните води и 

замърсяване с нефтопродукти в Морско училище. Придружен от ръководството и останалите 

официални гости, Президентът разгледа специализираните кабинети, лаборатории и тренажори, 

които осигуряват отличната подготовка на обучаемите в Морско училище, след което взе участие 

в тържествената част на Събрание-концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


