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Резюме: Представени са управленски решения и резултатите от тях
на национално отговорни институции, и хора, довели до началото на
системното техническо образование у нас. Цитирани са имена на личности,
отдадени на градивното в полза на отечеството и на изследователи, които ги
спасяват от забрава.
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През 2019 г. се навършват 115 години от откриването на първото
техническо училище в системата на българското образование. Това е
колкото вярно, толкова и невярно, защото с Княжески указ № 90 от 30-ти
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декември 1904 г. за „средно техническо учебно заведение“ е обявено
съществуващото от почти четвърт век Машинно училище при Флота. Друго
такова преди него в страната не е имало, по обясними причини. По това
време развиващата се българска индустрия вече изпитва нужда от
квалифицирани кадри, далеч надхвърляща потребностите на скромните
военноморски сили за огняри, специалисти по експлоатацията на корабни
машини и механизми, и майстори по кораборемонта, за които е създадена
морската школа в гр. Русе.
Далечното начало, онова „Окръжно № 7“ от 1881 г., с което се
обявява първият Правилник за Морското училище в гр. Русе, е коментирано
многократно. Социалният ефект, реализиран през следващите няколко
десетилетия, е забележителен и безспорен. Успехът на този проект е отразен
с публикациите в Официалния раздел на сборника, издаден през 1931 г. по
повод половин вековния юбилей на училището: над 500 негови възпитаници
са гръбнака от кадри на тогавашната национална индустрия. По повод 120годишнината на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ доцент Величко Янакиев издава
брошура, отразяваща пътя на Машинното училище при флота, от неговото
създаване до сливането му с Морското училище през 1931 г.
Днес можем само да гадаем как се е стигнало до това решение,
инициирано от офицерите от „Морската част“ в Русе, на които е възложено
и неговото реализиране. Техният капацитет очевидно не е бил достатъчен за
пълноценна образователна дейност за подготовка на специалисти-техници,
поради което българското правителство паралелно стартира и други
инициативи.
Руските морски офицери на българска служба са познавали добре
възможностите на учебните структури в родината си и са насочили
българските младежи, подходящи за военноморска служба, за обучение в
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лидера на морското образование по това време, Кронщат. Правителството,
също доминирано от руски възпитаници, отпуска немалка годишна
издръжка, срещу която младежите да бъдат обучавани там. Всичко това се
случва в началото на 80-те години на ХIХ век, преди Съединението на
Княжеството с Източна Румелия и последвалия разкол между Русия, и
България.
Обстоятелствата около пребиваване на българи в чуждестранни
инженерни училища и кариерното им развитие у нас са изследвани от
историците доктор Ради Боев, доцент Владимир Павлов и доцент Иван
Танчев. В последните 10-15 г. доцент Асен Кожухаров е творчески
продуктивен по темата, нарочна статия в авторитетно българско списание
през 2018 г. публикува и доцент Янчо Бакалов.
За появата и развитието на системно техническо образование у нас от
голямо значение е успехът и особено придобитият опит в морското учебно
дело от българските стипендианти в инженерното училище в Кронщат.
Очевидно е общото в проблемите, както и стремежът към усъвършенстване,
с които е съпроводено развитието на Морското инженерно училище и
динамиката на растежа на Машинното училище в България. По думите на
един от изследователите му, И. Н. Наймушин, сред сериозните проблеми тук
е набирането на качествен контингент обучаеми.

Но това не касаело

кандидатите от България, той определя появата им в инженерното училище
като „уникален случай в неговата история“. Първоначално „кандидати“ са
българските младежи Тодор Соларов и Димитър Карамаждраков, които през
1885 г. са приети за обучение като стипендианти на Княжеството, както и
живеещият в Русия Димитър Чучулев (Чучугин), останал сирак след клането
в Батак, и осиновен от руски офицер.
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Разривът в отношенията между Русия и България през 1887 г. не
повлиява чувствително върху положението на българите тук като обучаеми,
а през 1889 г. постъпва и още един - Страшимир Кисимов.
През 1880 г. инженерното училище в Кронщад е имало четири
отдела:

щурмански,

артилерийски,

за

корабни

механици

и

корабостроителен, което напълно удовлетворявало перспективите за
развитие на българските военноморски сили, и нуждите им от офицериспециалисти. Доцент Кожухаров е публикувал данни за успеха на първите
български възпитаници в инженерното училище и други четирима българи,
изпратени през 1880 г. в елитния командирски Морски кадетски корпус.
„Инженерите“ имат трима успешно дипломирали се и един с уволнително
свидетелство, даващо му права като морски офицер. От „командните“ кадри
един напуска корпуса още на другия ден след постъпването си, други двама
отпадат по различни причини без да получат квалификация и само
Владимир Кисимов, брат на инженера Страшимир Кисимов, завършва
успешно, и става строеви морски офицер във флота на България.
Първи

от

възпитаниците

в

България

се

завръща

Димитър

Карамаждраков, който дълго е боледувал и успява да премине само два
класа на инженерното училище. Това му дава право на свидетелство с
обозначени

успешно

завършените

учебни

дисциплини.

С

него

Карамаждраков е приет на военноморска служба и е назначен в Морската
унтерофицерска школа в гр. Русе – едно от превъплъщенията на нашето
„Морско училище“ през годините.
Със завършването на техническото си образование през 1890 г.
другият възпитаник, Тодор Соларов, получава „Атестационен лист“ и е
назначен като офицер на служба в българския военен флот. По-късно
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атестацията му ще бъде основание той да влезе в списъка на гражданските
морски инженери у нас.
След десет годишна офицерска служба Соларов е назначен за
началник на Машинното училище, което става повратен момент в
развитието на образователната институция.
Със заемането на ръководния пост той инициира ревизия на
програмите на Машинното училище. Заедно с общообразователните
предмети, изучавани към 1900 г., се преподават и „морско дело“, „машинно
дело“, „кочегарно дело“, „машинно чертане“, „морска хигиена“. През 1901 г.
са добавени „механика“, „съпротивление на материалите“, „електротехника“
и „газови двигатели“. През следващата учебна година започва изучаването и
на „локомотиви“, а през 1904 г. – „технология на материалите“.
В навечерието на обнародването на Княжеския указ за обявяването на
Машинното училище за „средно техническо“, учебните програми напълно
отговарят на нивото на развитие на техниката по това време и на
изискванията за целева квалификация на обучаваните техници. За
илюстрация – по предмета „Машинно дело“ се изучават „сухата и водна
ненаситена пара“, определяне налягането на котлите, описание на парните
машини и на техните части, и принадлежности, „парни цилиндри,
пароразпределител, поршен, щок и за какво служат, поползушки, паралел,
вал, коленчати вал, центробежна помпа, кулиса, салници, лубрикатори,
спринцовки, фундамент и рама на машината, класификация на системите
машини според налягането им…“ Всичко това е истинско откровение за
обучаемите, 14-15 годишни ученици, в бита на които досега не е имало и
следа от изучавания материал. Всяка стъпка в усвояването на способности и
умения зависела изцяло от системата на подготовка, конструирана в
училищната среда.
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Двамата първи випускници на инженерното училище в Кронщат са в
редиците на новаторите, които имат ясна идея за методиката на преподаване
на теоретични знания, и практическата подготовка на учениците. През 1906
г. изготвените тук и утвърдени от военния министър учебни програми,
съдържащи и кратки методически указания, са издадени в книжка с 52
страници. Тодор Соларов поставя задача на подчинените си да започнат да
издават учебници и пособия по преподаваните от тях предмети, като лично
дава пример.
Периодът на средното техническо образование в училището
приключва достойно през 1943 г., когато със закон са му присъдени права да
дава висше специално морско техническо образование.
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