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На 7 декември 2014 година се на-
вършват 105 години от рождението 
на патрона на Висшето военноморско 

училище в гр. Варна, България, поета 
– Никола Йонков Вапцаров, когото не-
говите съвипускници, преподаватели 
и командири наричат Моряка, а себе 
си наричат Вапразовци. и носят 
Вапцаровската вяра в душите си  
при плаванията в Световния оке-
ан!
Едва ли има български моряк, възпи-
таник на Морското училище, в което 
се е учил Никола Вапцаров, който да 
не знае емблематичното Вапцарово 
стихотворение „Вяра”:

Х
За него – Живота –

направил бих всичко. –
Летял бих

със пробна машина в небето,
бих влезнал във взривна

ракета, самичък,

ВОЕННО ДЕЛО
Нови идеи за културата на безопасност
в корабоплаването и потребността от 
учредяване на Вапцаровска 
международна морска премия

(По случай 105 годишнината от рождението на Поета и Моряка Никола Йонков 
Вапцаров (7.12.1909 - 23.7.1942) - патрон на Висшето военноморско училище в гр. 

Варна)

Професор д.пс.н. инж. Илия Пеев, капитан I ранг о.р.
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, България
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бих търсил
в простора

далечна
планета.

Може би искате
да я сразите
моята вяра

във дните честити,
моята вяра,

че утре ще бъде
живота по-хубав,

живота по-мъдър?

А как ще щурмувате, моля?
С куршуми?

Не! Неуместно!
Ресто! – Не струва! –

Тя е бронирана
здраво в гърдите

и бронебойни патрони
за нея

няма открити!
Няма открити!

Преди 5 години във Варна беше 
издадена от професор Илия Пеев 
монографията Никола Йонков 

Вапцаров – Моряка. 
ISBN: 9789544494506.

Също преди 5 години Органи-
зацията на Обединените нации 
по въпросите на образованието, 
науката и културата (ЮНЕСКО) 
обяви 2009 г. за година на Поета 
Моряк Никола Йонков Вапца-
ров, носителят на Межуднародна 
награда за мир.

Никола Йонков Вапцаров е роден на 
7 декември 1909 г. в гр. Банско. Моти-
виран от любовта към техниката и мо-
рето и по волята на своя баща Йонко 
Вапцаров, през 1926 г. той постъпва 
на обучение в най-старото техниче-
ско училище на България – Морското 
училище, основано през 1881 г.

ВОЕННО ДЕЛО
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В продължение на 6 години – до 1932 
г., Никола Вапцаров изучава теоре-
тическите основи на морското дело и 
овладява корабните машини и систе-
ми по време на плавателната практи-
ка на военните и търговски кораби.
Благодарение на голямата му любов 
към литературата, наследена от майка 
му Елена Вапцарова, и вродения пое-
тичен талант, Никола Вапцаров бързо 
спечелва любовта на своите другари, 
командири и преподаватели, които 
подкрепят развитието на неговата по-
етическа дарба.
Никола Вапцаров се влюбва в морето 
и машините, посвещава им първите 
свои литературни творби – стихотво-
рения, есета, пътеписи, разкази. По 
време на обучението си в Мор-
ско училище Никола Вапцаров 
написва над 150 художествени 
творби, които му отреждат мяс-
тото сред най-известните мари-
нисти в света. Като израз на призна-
ние за дарбата му на поет-маринист, 
неговите съвипускници от училището 
започват да го наричат ласкаво Моря-
ка, което най-добре отразява неговия 
харизматичен моряшки характер и 
дарование на знаменит млад талант.
Литературните произведения на Ни-
кола Вапцаров са не само един висок 
връх в световната поезия за морето и 
моряшкия живот. Никола Вапцаров 
внася нещо ново в световната литера-
тура – той сродява човешката душа с 
морето и машините!
Никола Вапцаров като личност и поет 
се отличава със смелост и борбен дух, 
воюва срещу социалната несправед-
ливост, със слово и дело се бори за сво-

бодата на своята родина и своя народ. 
Както много български и световни 
поети и писатели, борци за свобода и 
независимост, той е съден от офици-
алните власти за своите прогресивни 
идеи. Поетът е разстрелян на 23 юли 
1942 г. в гарнизонното военно стрел-
бище в София.
Десет години по-късно, Никола Йон-
ков Вапцаров получава най-високо 
национално и международно призна-
ние! През 1952 г. Световния съвет на 
мира му присъжда най-престижното 
отличие – Международната награда 
за мир, която през 1953 г. е връчена на 
неговата майка на многохилядно тър-
жество, на което участват поети и пи-
сатели от десетки държави.
Произведенията на Никола Йонков 
Вапцаров са преведени на 64 езика 
в 92 страни и се четат по всички кон-
тиненти на Земята.
На името на Никола Вапцаров са кръ-
щавани учебни и товарни кораби, учи-
лища, читалища и театри. Десетки па-
метници са издигнати в негова чест, 
улици и площади носят неговото име.
В памет на великия поет Моряк Ни-
кола Вапцаров на Антарктида е кръс-
тен връх на неговото име - Вапцаров 
Връх (410 м, координати 62°37‘15“ 
ю.ш., 59°54‘25“ з.д.) – разположен 
върху планинската верига Тангра, ос-
тров Ливингстън от архипелага Южни 
Шетлъндски острови [Указ на Прези-
дента на Република България № 243 
от 6 юли 2004 г., Държавен вестник, 
бр. 64, 23.7.2004 г.].
Особено популярни сред моряците са 
неговите произведения за морето и 
корабите, за моряшкия живот: есето 
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“Морето”, есето “Спомени от минонос-
ците”, импресии от параход „Бургас“ 
(Александрия, В открито море, Ми-
тилин (Лесбий) - островът на Сафо, 
О-в Марма, Черно море), пътеписите 
“Ключът на Суец” и “За силно впеча-
тлителните вход забранен”, стихотво-
ренията “Рибарски живот”, “В кубри-
ка”, “Жажда”, “Марш на 26 випуск на 
Морското училище”, “Моряци” и мн. 
др. Като ярко и изключително смело 
литературно произведение можем да 
оценим и неговата реч, произнесена 
при завършване на Морското учили-
ще през 1932 г.
Морското техническо образование на 
Никола Вапцаров и големите му по-
знания по литература го правят но-
ватор в световната поезия, успявайки 
да улови ритъма на новото време, на 
машините, на техническия прогрес. 
Вапцаров става носител на нова ро-
мантика – свързана с постиженията 
на техниката и технологиите.
Съчетанието на безспорната поети-
ческа дарба, огромните литературни 
познания и придобитото елитно тех-
ническо образование в Морско учи-
лище през първата половина на XX 
век, който светът определи като век на 
научно-техническия прогрес и век на 
информационното общество, са онази 
синергетична сплав, която позволи 
на Никола Вапцаров да прозре силата 
и бъдещето на машините, да одухо-
твори машините и да свърже човеш-
кия дух с духа на машините, а от там 
да прозре и новият етап в развитието 
на човешкото общество!
Това художествено творение и откри-
тие на Никола Вапцаров е нов връх в 

световната поезия и нова витка в спи-
ралата на познанието!
С приемането на Манилските 
поправки в Конвенцията STCW 
през 2010 г. настъпиха редица зна-
менателни събития във водния 
транспорт и морското образование 
в целия свят, които свидетелстват за 
ново мислене и нова визия към 
безопасността на корабоплава-
нето:
Първо: За ознаменуване историче-
ската роля на Манилските поправки 
та Конвенцията STCW, по идея на Ге-
нералния секретар на Международ-
ната морска организация (Secretary-
General) Mr. Koji Sekimizu беше обявен 
Международен моряка – 25 юни.  Глав-
ната цел на празника е да се повишава 
престижността на моряшката профе-
сия и да се отдаде световна благодар-
ност на моряшкия труд. За това има 
основание – над 90 % от всички това-
ри в света се превозват по море благо-
дарение на моряците.
Манилските поправки та Конвенция-
та STCW от 2010 година целят пови-
шаване културата на безопасност на 
корабоплаването чрез издигане роля-
та на човешкия фактор и ценностната 
система на моряците и корабните еки-
пажи.
За реализирането на тези стратеги-
чекки цели в корабопаването са нуж-
ни нови идеи в обучението на команд-
ни морските кадри, някои от които се 
предлагат в настоящата статия.
Второ: В Санкт Петербург от 19 до 21 
септември 2009 г. в Държавната мор-
ска академия „Адмирал Степан Оси-
пович Макаров“ се проведе Десетата 
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юбилейна асамблея на Международ-
ната асоциация на морските универ-
ситети (IAMU).
Асамблеята си постави достойни цели 
- да развива и поддържа високите 
стандарти в морското образование, 
да осигурява корабоплавателната ин-
дустрия с квалифицирани кадри на 
международно ниво, да съдейства за 
безопасността на корабоплаването. В 
рамките на Асамблеята за представи-
телите на морските администрации 
и корабоплавателната индустрия се 
проведе Международен форум - Кръг-
ла маса на тема: “Морските кадри: ка-
чество, количество и кариерен ръст. 
Формиране на единно образователно 
пространство за подготовката на мо-
ряците като ответна стъпка на проце-
сите на глобализацията на XXI век”.
Десетата юбилейна асамблея ще 
способства за по-успешното из-
пълнение на основните задачи 
на International Association of 
Maritime Universities(IAMU):
- Създаване и поддържане на високи 
стандарти на морското образование в 
света;
- Решаване на проблемите по практи-
ческата подготовка на курсантите и 
студентите на учебните, търговските и 
военните кораби;
- Осигуряване на световната корабо-
плавателна индустрия с квалифици-
рани кадри от международно ниво;
- Способстване за безопасно корабо-
плаване от екологическа, техническа 
и хуманитарна гледна точка.
Трето: В съответствие със своите ос-
новни цели и приоритети Междуна-
родната морска организация разрабо-

ти нова концепция за безопасността 
на корабоплаването, основаваща се на 
нова култура на морската безопасност. 
Този качествено нов възглед има реди-
ца аспекти: политически, географски, 
геополитически, научно-технически и 
технологически, социални, психоло-
гически, ценностни, морални, духов-
ни, икономически, кадрови, правни и 
др.
Новата концепция за морска безо-
пасност се базира на качествено нови 
принципи:
- Висока морска култура;
- Добра морска практика;
- Поддържане на кораба в изправност 
и чистота;
- Акуратност и висок професионали-
зъм;
- Култура на общуването;
- Психо-физическа устойчивост и из-
дръжливост на екипажа;
Новата култура на морска безопасност 
беше специално обсъждана през 2000 
г. по време на Третия международен 
семинар от поредицата семинари на 
тема: “Субстандартното корабоплава-
не: проблеми и пътища за решаване 
чрез сътрудничество”.
Основната идея на тази концепция се 
заключава в разбирането, че всички 
аварии в крайна сметка могат да бъдат 
преодолени!
Преодоляването на авариите чрез 
внедряването на културата на безо-
пасността е свързана и с осъзнаване-
то на “културата на оцеляването”, т.е. 
изпълнение на действия за опазване 
човешкия живот на море и огранича-
ване щетите от авариите, а също така и 
с управление на риска и кризите, кое-
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то лежи в основата на безаварийната 
работа на флота.
В изпълнение на тези цели е насочен 
и предстоящия XII Международен се-
минар, организиран от Руския морски 
регистър по корабоплаване (РС) на 21 
и 22 октомври 2009 г., също в Санкт 
Петербург, на тема: “Качественото ко-
рабоплаване: стандартите на XXI век. 
Безопасност и защита на морската 
среда – бъдещи предизвикателства”.
Четвърто: Парламентът на Евро-
пейския съюз на 11 март 2009 г. прие 
Пакет Erika III, предназначен да регу-
лира корабоплаването в европейски 
води, състоящ се от 8 предписания и 
директиви. Те са породени от това, че 
в международното и националното 
мореплаване се изпитва остър недос-
тиг от квалифицирани морски спе-
циалисти, което е свързано с редица 
негативни тенденции в глобалната и 
националните икономики.
Главната стратегическа задача на па-
кета е повишаване безопасността на 
мореплаването в европейски води, не-
допускане на катастрофи, подобни на 
гибелта на танкерите Erika и Prestige. 
Приемането на този пакет е голяма 
победа за Европарламента и за светов-
ното корабоплаване.
Тези три знаменателни събития бяха 
предшествани от приемане на два 
фундаментални документа от Евро-
пейския съюз за издигане ролята и 
безопасността на корабоплаването:
- На 10 октомври 2007 г. Европейската 
комисия прие Синята книга, предла-
гаща Интегрирана морска политика за 
Европейския съюз (ИМП) и подробен 
план за действие. На 14 декември 2007 

г. Европейският съвет одобри Интег-
рираната морска политика (ИМП) и 
плана за действие;
- На 7 юни 2006 г. Комисията на Ев-
ропейската общност прие Зелената 
книга “Към бъдещата морска полити-
ка на Евросъюза: Европейска визия за 
океаните и моретата”.
Целта на тези стратегически доку-
менти е:
- Издигане конкурентоспособността 
на морската индустрия;
- Оставане върху острието на позна-
нието, науката и технологията;
- Развиване на европейските морски 
умения и разширяване на трайната 
морска заетост;
- Издигане ролята на човешкия фак-
тор в корабоплаването.
Изброените знаменателни събития 
и новите предизвикателства пред ко-
рабоплаването в края на краищата се 
фокусират в човешкия фактор в 
мореплаването.
XXI век изисква нова визия за под-
готовката на морски управленски 
кадри с висше образование. Освен 
традиционното опиране на разума, 
съзнателността, дисциплината, от-
говорността и интелигентността на 
морските специалисти, вниманието 
се насочва и към формиране на нова 
ценностна система, нова духовност, 
висока емоционална интелигентност, 
социална компетентност и управлен-
ска култура на морските кадри.
За решаването на тази предизвикател-
на задача за морското образование на 
XXI век, освен науката, положителна 
роля ще изиграе литературата, поези-
ята, музиката и изкуството.
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В този смисъл поезията на мариниста 
Никола Йонков Вапцаров ще способ-
ства за формиране на нова духовност 
и нова професионална култура у мо-
ряците от всички страни.
Никола Вапцаров по един художест-
вен начин свърза морето и машини-
те с човешката душа, като придаде на 
машините духовна същност. Това е 
особено важно да се подчертае, защо-
то векове наред научно-техническата 
и художественотворческата интели-
генция твърде едностранчиво е раз-
глеждала проблема „Човек-Машина”, 
без да го види и като социален про-
блем, като отношение на Човек към 
Човека, като Духовен проблем!
Морето изисква духовни сили! 
Новата култура на безопасност е въз-
можна само при нова ценностна систе-
ма на моряците и корабните екипажи!
Сложният свят на моряците, на летци-
те и космонавтите настойчиво изис-
ква да привлече към себе си не само 
инженерите, конструкторите, проек-
тантите, технолозите, лекарите и пси-
холозите, но и писателите, поетите, 
драматурзите, живописците, скулпту-
рите, композиторите.
Мощният научно-технологичен и пси-
хологичен заряд, натрупан през XX 
век, даде нов тласък в развитието на 
човешката цивилизация в началото 
на XXI век, който стартира с разработ-
ването на нови, още по-сложни нрав-
ствено-психологически проблеми на 
моряците, летците и космонавтите.
В първото десетилетие на XXI век на-
уката достигна до психологическите 
основи на духовността и културата на 
безопасността на Човека летящ (Homo 

Volans), Човека космически (Homo 
cosmicus, Homo Cosmodromo) и Чо-
века мореплавател (Seaman), Човека-
амфибия (Homo aquaticus), Човека 
подводен - акванавт (Merman).
Никола Вапцаров е сред първите в све-
та поети, които възпяха и одухотвори-
ха машините. С литературното си 
творчество през първата половина 
на XX век той свърза духовно хора-
та, морето и машините, вдъхна на 
машината Душа. По този начин Ва-
пцаров с помощта на художестве-
ните методи изпревари с повече от 
половин век, онова, което модерните 
изследователи на XXI век разрабо-
тиха с научните методи - Теорията 
за духовността на професионалисти-
те с опасни професии (летци, моряци, 
космонавти) и разкриха същността 
на Душата на летеца, на моряка и на 
космонавта, откриха съдържанието на 
емоционалната и духовната интели-
гентност.
Това е един уникален принос на Нико-
ла Вапцаров в световната литература, 
който следва още по-пълно да се оце-
ни, популяризира и внедрява в учеб-
но-възпитателната дейност на мор-
ските университети!

ВОЕННО ДЕЛО

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_cosmicus&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_cosmicus&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_aquaticus&action=edit&redlink=1
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Отчитайки всички тези обстоятелства, 
знаменателни събития, мотиви и ар-
гументи, целесъобразно е Междуна-
родната морска организация на ООН 
(IMO) да учреди ежегодна индиви-
дуална и колективна Вапцаровска 
морска премия, която да се връчва 
на преподаватели и морски универси-
тети за най-високи резултати в подго-
товката на новите морски командни 
кадри с висше образование – светов-
ните лидери на моретата и океаните 
през XXI век!
Вапцаровската морска премия да 
съдържа грамота, медал (вимпел, ста-
туетка, плакет) и парична премия.
При оценката на номинираните кан-
дидати от морските университети, ак-
цент да се постави върху техния при-
нос за формирането на духовността и 
развитието на ценностната система на 
морските специалисти и тяхната ду-

ховна връзка с морето и машините!
Статутът на Вапцаровската морска 
премия, регламентът за връчването 
й, определяне на журито, степените и 
размерите на премията да бъдат опре-
делени допълнително.

Адрес за кореспонденция:

проф. д.пс.н. Илия Петров Пеев
ул. „Васил Друмев” № 73
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
Катедра „Социални, стопански и прав-
ни науки”
9026 Варна
сл. тел.: (052) 552236
централа: (052) 552222

ВОЕННО ДЕЛО


