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Abstract 

The Danube is a historic river with a lot of names - Istros, Danubis, Donau, Dunai ... It's 

a river with nearly 3,000 years of history. Here, on its territory, since the Antiquity untill the 

New Age, people, civilizations and states have been  formed: the civilizations of the Thracians 

and the Greco-Romans; as well as the empires of the Germans and Slavs, the Hungarians and 

the Romanians; Osterreich, German and Russian. Today the river is part of the trans-European 

water transport corridor "Rhine-Mayn-Danube", which crosses the continent diagonally from 

the North Sea and Atlantic to the Black Sea and the Orient. The Bulgarian coast i organically 

connected with centuries of commercial shipping in Central and Southeast Europe. The main 

topic of this article is to reveal the past, present and future of this important waterway, 

identified as "Corridor 7". 
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Дунав е една историческа река, с много имена – Истрос, Данубис, Донау, Дунай… 

Река с близо 3 000 годишна история. Тук от Древността до Новото време се формират 

народи, цивилизации и държави: цивилизациите на траките и Гръко-Римската 

цивилизация; държави на германци и славяни, на унгарци и румънци…; империи като 

Османската, Австрийската, Германската и Руската. Днес реката е част от 

Трансевропейския водно-транспортен коридор „Рейн-Май-Дунав“, пресичащ по 

диагонал континента от Северно море и Атлантика до Черно море и Ориента. 

Българското крайбрежие е органически свързано от векове с търговското корабоплаване 

в Централна и Югоизточна Европа. Какво е миналото, настоящето и бъдещето на този 

важен воден път, определян като „Коридор №7, е основната тема на тази статия.                        

Дунав, Истрос, Danubius, Donau, Duna, Дунай, Dunarea… Реката с най-много имена 

в света?! Реката с близо 3 хиляди годишна история. Европейската река, втора на 

Континента след Волга, но в същото време истинската Европейска река – свързваща 10 

европейски държави и четири столици. Емблематична река, свързана неразривно с 

историята на няколко европейски цивилизации през хилядолетията. Историческа река, 

свързваща от Древността до днес икономиката и търговията, културното и общественото 

развитие на Европа. 

         Река Дунав днес е най-важният воден транспортен коридор и търговски път, 

пресичащ Централна и Югоизточна Европа. След откриването на т. нар. „Европейски 
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канал“ – каналът Рейн-Майн-Дунав през 1992 г., реката Дунав, в общата си 

плавателна зона, става съществена част от този уникален европейски воден път (Гецов, 

2017). Той пресича по диагонал Европейския континент от Атлантика до Черно море и 

е станал един от символите на съвременна Обединена Европа. Европейският съюз 

определя Дунав, както и целия воден път, като „Трансевропейски транспортен 

коридор № 7“. За разлика от западната част на този общоевропейски воден коридор 

обаче, източната – Дунавската му част е свързана със самото формиране на 

Европейската цивилизация и икономика преди повече от две хилядолетия (Херодот, 

История, 1986-1990). Още в V век пр. Хр., Херодот – „бащата на историята“ 

споменава „Истрос“, както тогава траките и гърците наричат Дунав (Херодот, История, 

2010), като една от най-големите световни реки. „Брат на Нил и син на Океана“ го 

нарича друг древногръцки автор – Хезиод (Гочев, 2013). Херодот споменава също, че по 

време на похода си на Балканите, персийският цар Дарий I навлязъл с флота си по 

долното течение на реката (Милчев, 2012). Римският историк Клавдий Елиан през III век 

пр. Хр. определя Истрос като най-голямата река в Европа. Именно тук, в долното 

течение на реката, се формират и древните цивилизации на тракийските племена гети, 

даки, мизи, трибали…, които заедно с други тракийски племена и с античните гърци, 

слагат началото на Европейската цивилизация и икономика. Близо до устието на реката 

милетски гърци създават колонията Истрос още през VII век пр. Хр. Тя е една от 

първите гръцки колонии по черноморското крайбрежие и бързо се превръща във важен 

търговски център, който сече собствени монети. 

         Със завладяването на Балканите от Римската империя в края на миналата  и 

началото на нашата ера, Дунав („Данубиос“, както вече я наричат римляните), става част 

от северната граница на Империята – „Лимес Романус“. Граница, легнала почти точно 

по цялото продължение на сегашния транспортен коридор Рейн-Майн-Дунав. Така 

голямата европейска река за векове става важен фактор както във военната стратегия на 

Римската империя чак до VII век, така и в нейните търговски и икономически отношения 

с формиращите се европейски народи и държави. Много от римските крепости по 

течението на реката дават началото на трайни градове и дори столици. Всъщност едва 

ли има друга голяма река в света, която да е свързана с историята на толкова много 

народи и държави – от древните траки, гърци, римляни, германци, славяни, маджари… 

до днешните централно и източно-европейски държави. Когато Константинопол става 

втора столица на Римската империя, а след падането на западната й част – столица на 

Източната (Ромейската) империя, наричана в историята „Византия“, Дунав става 

постоянна транспортна връзка между големия град и Централна Европа. 

Формиращите се около реката държави се стремят да поддържат търговията си с този 

„мегаполис“ на Европейското средновековие, основният западен център на световния 

търговски път – „Пътят на коприната“. Тук – около долния Дунав и Черно море 

Исперих кан създава третата ранна Българска държава, наричана „Дунавска България“. 

Средно-дунавската равнина и българските земи са основни източници на суровини и 

аграрна продукция, тръгващи по този път. Османските завоевания и продължителните 

битки в Централна Европа обаче, силно нарушават търговските връзки и пътуването по 

реката между XIV и XVII век, когато Империята е още офанзивна. Тогава „Великият 

турчин“ е под стените на Виена – „на хубавия син Дунав“ и все още е кошмар за 

Християнска Европа! От края на XVII век обаче, Османската империя изпада в бърз 

упадък и „Великият турчин“ се превръща в „болния човек“, докато Западна Европа е 

във възхода на модернизацията си и великата река отново възвръща значението си за 

Европа (Димитър Димитров, Петър Първанов, 2018). 
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         Значението на река Дунав за Европа и европейските народи наистина е огромно и 

същевременно многозначно. В изследването си „По Дунав“ известният краевед проф. 

Васил Дойков и инж. Николай Генчев посочват, че от времето на Херодот (V век пр. 

Хр.), реката е описвана и възпявана от учени, писатели, поети, музиканти. В 

пространното си съчинение за река Дунав, граф Фернандо Марсили, пътувал и 

изследвал реката през XVII век, я нарича „реката на десетте държави, река – път, 

мост, граница, военен театър“. Както посочва съвременният изследовател на 

значението на Дунав – Михаел Вайтман, именно Марсили „отваря вратите на науката 

към реката“ (Васил Дойков, 2017). Самият Вайтман пише изследването „Дунав – 

европейска река и нейната 300 годишна история“. Писателят Клаудио Маргис 

озаглавява есеистичното си изследване „Дунав – биография на една река“, а друга 

авторка – Регина Хелвиг-Шмидт издава книгата „Дунавски светове – една речна книга“. 

Виенският писател Йозеф Курт Дармщедтер пък, пише изследване върху митологията, 

свързана с реката: „Там дето дунавските русалки плачат“. И това е естествено, та нали 

още Херодот споменава мита за речния бог Еагра, живеещ на дъното на Дунав, който 

бил баща на легендарния трако-гръцки бог-музикант Орфей. Хезиод пък, както бе 

посочено, пише че „Дунав е брат на Нил и син на Океана…“ Ако траките – гети, даки, 

мизи и трибали, живели поне  хилядолетие около долното течение на Дунав имаха своя 

писменост, какви ли още митове и легенди, свързани с реката, биха ни оставили! 

Впрочем, дали много от известните ни гръцки митове, не са дошли именно от траките?! 

Та нали и Орфей, и Дионисий (Бакхус), и Деметра, и Бендида, и богът-лечител Асклепий, 

и още, и още, всъщност са трако-гръцки божества?! Дори фантастът Жул Верн, който 

едва ли е виждал Дунава, пише романа „Дунавски лоцман“, с главен герой „русчуклията 

Стефан Владков“. Впрочем в българския превод на книгата от руски, героят е представен 

като „Сергей Ладко“!!! Друг известен „русчуклия“ – писателят Елиас Канети, също 

пише за великата река, течаща край родния му град. Един от валсовете на големия 

виенчанин Йохан Щраус – „На хубавия син Дунав“ е емблематичен в музиката... „Тих 

бял Дунав се вълнува“ и в българската поезия, възпяла подвига на великия Христо Ботев, 

а „Дунавското хоро“ е сред най-популярните в нашия фолклор…! 

         Истинското значение на река Дунав като основна артерия на водния транспорт и 

търговия между модерна индустриална Европа и Ориента, се проявява едва през XVIII 

век. Тогава повечето модерни западноевропейски държави налагат на западащата 

Османска империя т. нар. „Режим на капитулациите“ – система от договори, които 

дават преференции и привилегии на европейците за почти безмитен внос на огромните 

пазари на Империята. Всъщност те подчиняват икономиката на османлиите, без 

официално да ги колонизират. Постепенно градовете по бреговете на Дунав се 

превръщат във важни търговски центрове. Когато династията на Хабсбургите 

разширява владенията си в Централна Европа и слага началото на Австрийската 

империя, тези градове стават част от една интензивна търговия, както и важни 

пристанища на този вече оформен европейски воден път. При императрица Мария 

Терезия е създаден специален Център за регулиране на корабоплаването по Дунав. 

През 1834 г. е открита „Параходна служба“, чрез която Австрийската империя вече 

контролира търговията по реката. След Кримската война 1853-1856 г. западните Велики 

сили налагат „свободно корабоплаване по Дунав“. Малко по-късно е създадена 

„Дунавска комисия“, която контролира плаването по реката и тя окончателно се 

превръща в официален воден път, свързващ модерна капиталистическа Европа с 

Балканите, Черноморието и Проливите. След Втората световна война е подписана 

„Дунавска конвенция“ за регулиране на транспорта и търговията по Дунава. Дори 

разделянето на Европа в условията на т. нар. „Двуполюсен свят“ не прекъсва 
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интензивната търговия и транспорт по реката, макар че от страна на т. нар. 

социалистически държави това се осъществява само на държавно ниво, а движението на 

хора е едва ли не символично (Дойков, 2002)! 

         Българските градове по долното течение на реката, от края на XVIII век, също 

преживяват бързо развитие и стават неразделна част от тази търговия. Именно те се 

превръщат в един от трите основни търговско-промишлени центрове, които играят 

основна роля в модерното стопанско издигане и в Националното възраждане на 

българите. В крайдунавските градове Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, Русчук, 

Силистра, Черна вода… се съсредоточават стотици търговци и занаятчии. Те все повече 

се свързват с търговията по Дунав, а в румънските градове се формира значителна група 

от много богати български търговци и предприемачи от рода на Евлоги и Христо 

Георгиеви, чиито търговски връзки се простират от Лондон и Париж до Москва и 

Петербург! Именно тези българи и други като тях в Одеса и Болград или в самата 

османска столица – Истанбул, стоят в основата на формирането на модерните 

пазарни отношения и началото на модерния капитализъм в Османската империя. Това 

е един своеобразен втори преход на българите към Европа в нейната индустриално-

пазарна и буржоазно-демократична същност, започнал още в последните векове на 

османското владичество. Първият е осъществен от владетелите Борис I и Симеон Велики 

от края на IX и началото на Х век, когато те приобщават България към Европейската 

Християнска цивилизация. Ролята на Дунавския търговско-транспортен коридор в 

този втори преход е съществена – оттук, в най-голяма степен, идват и европейските 

стоки, и европейското модерно влияние (Димитров & Първанов, 2015)! 

         Търговското корабоплаване по Дунавския воден път до средата на XIX век се 

контролира от параходната служба на Австрийската империя. След Кримската война 

Великите сили налагат създаването на „Дунавска комисия“ за регулиране на 

търговското корабоплаване по реката. С избухването на Първата световна война 

дейността на комисията е прекратена и се възстановява едва през 1921 г. По време на 

Втората световна война търговското корабоплаване по Дунав отново спира. Едва през 

1948 г. седем крайдунавски държави отново създават „Дунавска комисия“ за 

възстановяване на корабоплаването по реката. Тя е продължение на „Дунавската 

комисия“ създадена след Кримската война и въпреки политическото разделяне на 

Европа в условията на Двуполюсния свят, изпълнява своята роля. Обединението на 

Западна и Източна Европа след разпадането на Съветския блок, създава условия за по-

свободно развитие на търговското корабоплаване, а завършването на канала Рейн-

Майн-Дунав в началото на 90-те години, вече свързва изцяло с воден коридор двете 

части на континента по диагонала северозапад - югоизток (Памукчиев, 2004).  

         Всъщност този канал не е нещо абсолютно ново за Дунавския търговски път. Още 

в края на османското господство на Балканите възниква идея за изграждане на канал, 

свързващ долното течение на Дунав и Черно море в района на Северна Добруджа. 

Идеята не е реализирана и вместо канал, с усилията на валията на „Туна вилает“ 

(Дунавската област) Ахмед Митхат паша през 1861 г. е изградена първата ж. п. линия 

на Балканите – Черна вода – Кюстенджа (Констанца) около 40 км. Три години по-

късно, пак с участието на валията, е изградена и ж. п. линията Русчук-Варна – над 200 

км. Двете железници действително скъсяват търговския път от Долния Дунав през Черно 

море до столицата Истанбул и същевременно имат голямо стопанско значение за 

развитието на Добруджа. Едва ли можем да се съмняваме, че и идеята за канала Дунав – 

Черно море, е свързана с политиката на Мидхат (Димитров & Първанов, 2015)! 

         Когато Северна Добруджа е предадена на Румъния след Руско-турската война от 

1877-1878 г., сред правителствените среди на Румъния отново се появява идеята за 
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плавателен канал от долното течение на Дунав до Черно море. До Втората световна 

война обаче, това остава само идея. След войната, когато Румъния остава в сферата на 

съветското влияние, новото комунистическо управление се заема с реализацията на 

идеята (смята се, че това става по внушение на Сталин). Строежът се осъществява с 

примитивни средства, като се използва труда на хиляди осъдени от режима хора, 

натикани в трудови лагери – пак по Сталинския модел на „Гулаг“! Комунистическата 

пропаганда нарича строежа „гробницата на румънската буржоазия“! През 1953 г. 

строежът е спрян и едва през 1976 г. е възобновен по нареждане на диктатора Николае 

Чаушеску. Завършен е през 1984 г. и остава известен като „Румънския канал Дунав-

Черно море“. В средната си част каналът се раздвоява и при Черно море достига в две 

точки – при голямото морско пристанище Констанца (Кюстенджа) и при селището 

Няводари. Общата дължина на канала е 67 км., а ширината между 70 и 90 метра. Каналът 

скъсява корабоплаването между Долния Дунав и Черно море с близо 400 км. От 

екологическа гледна точка пък, облекчаването на корабоплаването в делтата на голямата 

река, обявена за природен резерват, дава възможност да се съхранят природните 

ценности на това живописно място.   

          Изграждането на Канала Рейн-Майн-Дунав – „Европейският канал“, 

свързващ горните плавателни части на реките Рейн и Дунав, започва още през 60-те 

години на ХХ век, в началната фаза на Европейската интеграция. Строежът завършва 

през 1991 г. и на 25 септември 1992 г., в навечерието на подписването на Договора за 

Европейския съюз, Каналът официално е открит. Така Дунавският воден транспортен 

коридор става част от Трансевропейския воден път, свързващ най-голямото 

европейско пристанище – Ротердам на Атлантическото крайбрежие, с Черно море – в 

района на Сулина, с обща дължина около 3 500 км. И ако по дотогавашния Дунавски 

воден път количеството превозени стоки през 1987 г. надвишава 100 млн. тона, след 

свързването на големите реки обемът на търговските стоки нараства многократно! 

Каналът свързва също така Югоизточна Европа с най-големия индустриален район на 

Европейския съюз – Рейнския регион на Федерална република Германия (Петров, 2010). 

         Що се отнася до историята на българското корабоплаване по Дунав, бих се 

позовал основно на едно много добро изследване на Румен Тотев „Българското речно 

корабоплаване: 77 години история“. До средата на XIX век търговското корабоплаване 

край българските градове се осъществява предимно от австрийски кораби, които вече се 

нуждаят от по-сериозни пристанища. Едва от края на 50-те валията на „Туна вилает“ 

Мидхат паша – човек с европейско образование и култура, наричан „баща на 

младотурците“, слага началото на инициативи за модернизация на Османската 

империя. Той насърчава създаването на еснафски и земеделски каси, станали 

предшественици на модерното банково дело. Насърчава създаването на модерна 

съобщителна система. Както бе посочено, именно Митхат паша става инициатор на 

държавни мерки за свързване на Империята с дунавската търговия и пак с негова 

инициатива са изградени ж. п. линиите Черна вода – Кюстенджа и Русчук (резиденцията 

на Митхат) - Варна. И не е чудно, че и инициативата за създаването на Държавно 

параходно дружество – „Идарие и нахрие“ („Речно управление“) също е дело на 

валията! През 1865 г. са закупени параходи и шлепове. Параходите са назовани 

„Мидхат“, „Ниш“, „София“ и „Сепаре“. Следващата година са закупени още 4 

парахода – „Азизие“, „Видин“, „Ахмед Ариф“, „Накаллъ“, както и 15 шлепа. Така 

въпреки господството на австрийските кораби, първият европейски скроен османски 

администратор създава речен флот на Империята по Дунава. Флотът действа успешно 

до Освободителната война от 1877-1878 г.  
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         Само година след създаването на държавния флот – през 1867 г. свищовският 

предприемач Николаки Станчов става инициатор и основен акционер в създаването на 

частно параходно дружество „Дунавско вапорство“. С капитали в дружеството 

участват Халил Ага от Оряхово и цариградският гръцки търговец Зафири. Дружеството 

притежава един параход и три шлепа, които превозват предимно зърнени храни, но не 

устоява на конкуренцията и фалира. Това обаче, е вероятно първата стъпка на 

българите в дунавското корабоплаване, ако разбира се изключим българско 

корабоплаване през Средновековието.  

         Още в първите години след Освобождението младата Българска държава създава 

първия си речен флот с руска помощ. Руското командване подарява няколко предимно 

военни кораба, както и шлепове, с които се формира „Дунавска флотилия“, чието 

управление се установява в Русе. Впрочем към нея първоначално се числят и първите 

български морски кораби в Черно море. Корабите на флотилията изпълняват тогава 

както военни, така и търговско-товарни функции. Нов опит за частно корабоплаване по 

Дунава още в първата година след Освобождението – 1879 г., прави русенският търговец 

Иван Стоянов. Той купува стари параходи и след ремонт, ги използва за превоз на стоки 

до Румъния, но корабите бързо се амортизират и опитът пропада. Неуспешен е и опитът 

на видинския търговец Тома Хаджиангелов да създаде трайна частна фирма за 

корабоплаване. До края на XIX век опити за частно корабоплаване по Дунава правят и 

русенските търговци Вангели Векидис, Петко Пърпов и други. Русенската търговска 

камара и митницата в Русе предлагат Българската държава да инициира създаването на 

Българско акционерно параходно дружество, но това не се осъществява. В началото на 

ХХ век отново Русенската камара, подкрепена от Пловдивската, предлагат на държавата 

да се създаде такова дружество и през 1909 г. в Народното събрание е представен доклад 

за нуждата от Български търговски флот. През 1929 г. отново Русенската търговско-

индустриална камара, както и инициативни български предприемачи, отново настояват 

за създаване на Българско параходно дружество. До средата на 30-те години на ХХ век 

обаче, България няма своята официална институция за национално корабоплаване по 

Дунава и всъщност основно англо-румънско дружество обслужва с кораби и шлепове 

българското крайбрежие.  

         Едва през 1935 г. по Дунав тръгват първите редовни курсове на български кораби. 

Тогава към отдела „Корабоплаване“ на Главна дирекция на железниците, е сформирано 

предприятие „Речно крайбрежно плаване“. То стопанисва параходите „Искър“ и 

„Вит“, както и преработеният като пътнически кораб бивш влекач „Осъм“. През 1938 

г. с решение на Народното събрание, е отпуснат кредит за закупуване на пътнически и 

товарни кораби. Поръчани са три моторни пътнически кораба в Унгария и четири 

моторни товарни влекача и един ферибот в Германия. През 1939 г. близо 30 български 

моряци изкарват стаж за капитани на кораби и лоцмани на германски, унгарски, чешки 

и югославски кораби. Поръчаните кораби и влекачи пристигат в България през 1940-

1941 г. Пътническите кораби са назовани „Цар Борис III“, „Царица Йоана“ и „Княз 

Симеон“, товарните влекачи – „Русе“, „Видин“, „Свищов“ и „Лом“, а фериботът – 

„София“. Заедно с тях по реката плават и преработените като пътнически кораби „Княз 

Кирил“, „Княгиня Мария Луиза“ и „Княгиня Евдокия“. Едва през 1940 г. XXV ОНС 

приема Закон за Българско речно плаване и с царски указ се създава „Параходство 

Българско речно плаване“, като Държавно стопанско предприятие към Дирекцията на 

водните съобщения в състава на Главна дирекция на железниците и пристанищата към 

Министерството на железниците, пощите и телеграфите. Създаден е Управителен 

съвет на БРП, а управлението на БРП е установено в град Русе – най-големият 

български град на Дунава, с най-голямото и старо българско пристанище на реката. 
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Всъщност, Управлението на БРП близо 30 години – от 1942 до 1972 г. остава в сградата 

на ул. „Славянска“ в Русе.  

         По време на Втората световна война българското корабоплаване по Дунава е 

поставено под германски контрол. То остава доста интензивно, но търговските 

отношения на страната по реката са изключително свързани с Третия райх. Така е до 

пролетта на 1944 г., когато долното течение на Дунав става обект на англо-

американските бомбардировки. Много кораби и шлепове са разрушени, а 

корабоплаването по реката става невъзможно. От лятото на същата година пък, 

германското командване минира долното течение на реката за да попречи на руснаците 

да използват реката за превоз на войски и техника. Едва през септември започва 

възстановяването на водния път. Значителна роля в това отношение играят българските 

миночистачи. Всъщност повечето останали здрави български кораби са превърнати от 

съветското военно командване в миночистачи. Пътническият кораб „Царица Йоана“ 

пък, е превърнат в щабен кораб на Съветския дунавски военен флот.  

         След Втората световна война българското пътническо и търговско корабоплаване 

постепенно е възстановено. През 1948 г. всички български кораби са 

национализирани. Моторните пътнически кораби „Цар Борис III“, „Царица Йоана“ и 

„Княз Симеон“ отново започват нормалната си работа, макар и под нови имена – 

респективно: „Георги Димитров“, „Александър Стамболийски“, „Димитър Благоев“ 

(всъщност до 1956 г. името му е „9 септември“). Преименувани са и по-малките 

пътнически кораби на „Христо Смирненски“, „Георги Кирков“ и „Цанко Церковски“. 

Впрочем тези бивши „капиталистически кораби“ остават основни за българския 

дунавски пътнически флот едва ли не за цялата епоха на социализма. Изключение правят 

внесените през 60-те години от СССР малки скоростни пътнически кораби на подводни 

криле от типа „Ракета“ и „Метеор“ или през 80-те години – „Възход“. Последните 

обслужват само българските пристанища. Все пак в края на 60-те години започват 

плаване по Дунава, като туристически кораби и произведените в Унгария хидробуси, 

наречени „Матей“ и „Люляк“. Макар и рядко, туристически рейсове извършват  и 

големите пътнически кораби „Г. Димитров“, „Д. Благоев“ и „Ал. Стамболийски“. През 

1984 г. обаче, „Г. Димитров“ изгаря при Видин, а другите два кораба в края на 80-те 

години са превърнати в плаващи ресторанти (на котва), а малко по-късно са напълно 

амортизирани. Подобна е съдбата и на по-малките пътнически кораби – „Ц. Церковски“, 

„Хр. Смирненски“ и „Г. Кирков“. Едва през 1990 г., отново от СССР, са доставени 4 

хидробуса назовани „Шипка“, „Руен“, „Вихрен“ и „Рожен“, возещи по 200 туристи. 

Тук би било интересно да споменем странната съдба на „възстановения“ кораб 

„Радецки“. След помпозна пропагандна кампания и показно събиране на средства от 

българските пионери, комунистическото управление обявява възстановяването на 

легендарния кораб в автентичния му вид. Всъщност е преработен стар прогнил влекач, 

само дегизиран като онзи, превозил Ботевите четници до Козлодуйския бряг. В кораба 

са събрани и ценни материали и документи на Ботев и четата му. И в един сюблимен 

момент фалшивият „Радецки“ потъва като камък при Русенската корабостроителница!!! 

Този път комунистическата власт си направи гавра не само с паметта на Ботев, но и с 

чистото патриотично чувство на хиляди български деца! Но, както в повечето такива 

случаи, всичко се потули. Българинът бързо забравя, както и много търпи!  

         До края на 50-те години дунавския товарен и търговски флот също се възстановява. 

Няколко влекачи, товарни кораби и шлепове са доставени от Чехословакия, Австрия и 

Югославия. През 1956 г. започва производство на по-малки товарни кораби и 

Русенската корабостроителница. Първите нейни произведения са влекачите „Ангел 

Кънчев“ и „Стефан Караджа“, а през 60-те години по-голямата част от влекачите и 
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товарните кораби вече се строят тук. Престрояват се и някои по-стари кораби, като 

влекачите „Тодор Каблешков“ и „Филип Тотю“. Закупени са и два австрийски кораба, 

преименувани като „Никола Обретенов“ и „Захарий Стоянов“. През 1964 г. са 

построени 4 тласкача – „Георги Бенковски“, „Баба Тонка“, „Панайот хитов“ и 

„Панайот Волов“, а до средата на 70-те години общо са построени 8 тласкача. През 60 

-70-те години Русенския корабостроителен завод произвежда освен товарни кораби и 

шлепове, макар че повечето шлепове се строят в Бургаската корабостроителница. От 

Холандия, през 1983 г. са доставени 3 тласкача, назовани „Петър Караминчев“, 

„Олимпий Панов“ и „Найден Киров“, а между 1989 и 1992 г. в Русенската 

корабостроителница са построени още 3 тласкача – „Стара планина“, „Средна гора“ и 

„Витоша“. Пак през 90-те години от Германия и Румъния са доставени нови тласкачи – 

„Мадара“ и „Тайфун“, а в Бургас е построен тласкачът „Хан Кубрат“. Пак в Германия 

са построени за нашия дунавски флот самоходните товарни кораби – „Плиска“, 

„Преслав“ и „Приста“.  

         Рухването на Социалистическия блок променя съществено характера и посоките 

на българското корабоплаване по Дунава. До към 1990 г., по понятни причини, 

преобладават товарните и търговските превози за и от СССР. Тогава действа 

създаденото през 1976 г. съветско-българско транспортно дружество „Дунайтранс“, 

чиято дейност е прекратена през 1990 г. През 1978 г. пък, е създадена международна 

плавателна организация „Интерлихтер“, в духа на СИВ, между 4 социалистически 

държави: СССР, България, Унгария и Чехословакия. Тя трябва да регулира търговското 

корабоплаване на държавите от СИВ по Дунав. Вероятно вироглавата политика на 

румънския диктатор Николае Чаушеску изключва Румъния от тази организация. Така 

или иначе, тя също престава да съществува след 1990 г. През 1991 г., БРП заедно с 

германското търговско дружество „Баварски Лойд“ АД, създават търговско дружество 

„Булгар Лойд“ ООД и открива ро-ро линията „Пасау-Будапеща-Пасау“. Откриването 

на канала Рейн-Майн-Дунав обаче, налага непосилна конкуренция от западните корабни 

дружества и през 1995 г. българо-германското дружество е закрито. 

         Българският „преход“ се оказва не само мъчителен и отчайващо бавен. Той се 

оказва и разрушителен! Разрушителен не за системата, от която уж излязохме, а 

всъщност тя перверзно и упорито се възпроизвежда! Разрушителен за материалните и 

човешките ресурси на страната. Разрушителен за индустрията, аграрното стопанство и 

инфраструктурата, но и за националното самосъзнание, за стопанската и обществената 

мотивация на българина. Последните всъщност са унищожени от предишната система у 

две – три поколения и новите поколения на прехода наследяват нихилизъм и 

атавистично богомилско-сиромахомилско отрицание към държава и обществени 

организации… Но млъкни сърце, не му е тук мястото!!! Общата разруха обаче, в пълна 

степен се отразява и на Дунавския път в долната му част. Тук няма да се коментира 

евентуално подобната разруха в румънската част на Дунава, а само тази в нашата част. 

Към средата на 90-те години на миналия век състоянието на българския участък на 

реката е олицетворение на разрушителните процеси в епохата на безкрайния 

„преход“.  - Почти разрушен или разграбен е корабния парк;   -  Занемарени са 

пристанищата и инфраструктурата;      -  Българският участък от водния път почти не се 

поддържа в нормално състояние;   -  На много места бреговата линия ерозира;   -  Голяма 

част от квалифицираните кадри напускат системата, а някои емигрират на запад;   -  

Риболовът и преработката на риба са се свили до минимум;               -  Разрушени са 

много помпени станции и напоителни системи;   -  Пътнически кораби почти липсват 

(освен чуждите);   -  Почти замряла е и туристическата дейност (изключение са чуждите 

круизи по реката). Необходимо е в глобалната политика на Българската държава за 
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модернизация и по-интензивно развитие на пазарната икономика на страната в духа на 

мъчителния ни преход, да намери място и възстановяването на българската част от 

този уникален транспортен коридор. Защото ако ни приеха, очевидно малко прибързано, 

в Европейския съюз, то стана не толкова поради някакви съществени успехи на т. нар. 

ни „преход“, колкото поради две съществени обстоятелства важни за самия Съюз:  1. 

Ние, заедно с румънците, сме на западното крайбрежие на Черно море, а съвсем наблизо 

до източния му бряг започват основни райони, свързани с огромни енергийни източници 

– жизнено необходими за Европа.   2.  Ние, заедно с румънците, сме от двете страни на 

долния Дунав – югоизточната част от вече действащия основен воден път на Европа – 

Рейн-Майн-Дунав.  -  Необходими са решителни промени в отношението на 

държавата и бизнеса към водния път, дълбоко осъзнаване на неговото значение като 

жизнено важна връзка с Европа.  -  Необходима е национална стратегия за ресурсния 

потенциал на река Дунав, разбира се съобразена с политиките на ЕС, свързани с водния 

път.  -  Необходимо е разработването на прогнози – на стратегически и краткосрочни 

планове, съвместно с другите дунавски държави и европейските институции за 

укрепване и развитие на коридора №7.    -  Необходима е актуализация на 

международните конвенции и споразумения за използването на река Дунав. Новите 

конвенции и споразумения следва да бъдат гласувани в Европейския парламент, като 

неразделна част от Общите европейски политики (Тотев, 2012).  

         Очевидно трудностите във възстановяването на българския участък от 

Европейския воден път са многостранни и едва ли не непосилни за държавата и 

финансовите й възможности. С помощта на Европейската общност и една по-бърза 

координация с вече създадените общи институции и органи за управление на Дунавския 

коридор, българската държава би могла да укрепи възможностите на БРП. Явно 

това е пътят за развитието на българското корабоплаване – сътрудничеството с 

дунавските държави в рамките на Европейския съюз и превръщането на БРП във важен 

фактор в поддържането и укрепването на Дунавския път, в търговското и пътническото 

корабоплаване, както и в круизния туризъм по историческата река. Паралелно с това 

държавната политика трябва да засили изискванията към поддържане на българския 

участък от Коридора за безпрепятствено корабоплаване, на пристанищната 

инфраструктура; към екологията и нормалното състояние на българската крайбрежна 

ивица; към популяризирането на природните и културните ценности на българските 

дунавски местности и градове, изобщо към природното и културното богатство на 

страната.  

         Държавата обаче, едва ли би могла да осигури и да поддържа сама нов корабен 

парк, както и пристанищната инфраструктура. Явно в уж наложилата се демокрация и 

пазарна икономическа система партийните босове и олигархичното им обкръжение 

(рушителите на съвременна България), трябва по някакъв неизвестен начин да 

преодолеят неистовия си апетит за лично обогатяване за сметка на нормалния бизнес. 

Да се откажат, поне донякъде, от „шурейо-баджанако-бабалъкската система“ на 

монополизиране на всичко и да дадат възможност на предприемчиви и способни 

българи, докато още ги има в опосканата ни родина, да развият фирми и дружества за 

възстановяване на българското корабоплаване и българския корабен и пристанищен 

парк. Така, както са започнали да го правят предприемчиви българи още в Османско 

време. Така, както са го правили предприемчиви българи по време на заклеймявания 

дълго „буржоазен“ период в Новата ни история! Тогава когато сред управниците ни все 

пак са се срещали „строители на съвременна България“, както ги е нарекъл големият 

Симеон Радев. Онези българи, които само 25 години след Освобождението вече са 

създали най-добрата икономика в Югоизточна Европа и страната ни е наричана на запад 
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„Икономически феномен“! Е и тогава политиците са пооткрадвали това онова, но 

бидейки в условията на нормална конкуренция, са осъзнавали, че за да има какво да се 

открадне първо трябва да се създаде! Пък и тогава се е случвало да влизат в затвора за 

корупция и далавери! Има ли са и чувство за нормален патриотизъм. Имали са и добра 

пазарна мотивация. Още от турско време са били основни производители, търговци, 

дори предприемачи и първи фабриканти, които действително хранели и обличали 

азиатската империя! Къде са сега? „Социализъмът“, както казваше правешкият 

„бащица“, ликвидира у три поколения и пазарната мотивация, и трудолюбието, и 

патриотизма на българите! Направи ги иждивенци на държавата, „пролетарски 

интернационалисти“ т. е. безродници, без собственост, без нормални амбиции за лично 

развитие и просперитет, без всякакво реално участие в икономиката и обществените 

отношения, без стопанска и дори без национална мотивация!     

         „А може, по-иначе може“, както го е казал поетът-комунист, от който предишните 

и сегашните „комунисти“ някак си се конфузят! На 29 юни 1994 г. именно в София е 

подписана Конвенция за опазване на река Дунав. Създадена е също Международна 

комисия за опазване на реката, а 29 юни е обявен за „Ден на река Дунав“. Тогава се 

организират и фестивали и други инициативи, с които се пропагандира многостранното 

значение на реката за народите и държавите, през които протича реката. И наистина, 

Дунав свързва десет европейски държави и четири столици. Повечето от градовете са и 

важни исторически и културни центрове, а живописните места и природни обекти сами 

по себе си са привлекателни за милиони туристи! Всяка дунавска държава има по 

няколко природни паркове по реката. Дунавският басейн е и огромен природен 

резерват, включващ повече от 300 притока, от които 34 са плавателни, с повече от 5 000 

вида животни и растения, над 45 вида риби… Същевременно тази огромна екосистема е 

една от най-застрашените от замърсяване и общите усилия за нейното опазване са 

неотложна задача на дунавските държави, още повече, че тя вече е неразделна част от 

общия водно-транспортен коридор Рейн-Майн-Дунав. Всъщност, това е и една от 

основните задачи и на Екологичната политика на ЕС (Пейчева, 2014). 

         В една публикация в списание „Геополитика“, професор Минко Памукчиев 

нарича Транспортния коридор №7 „уникална система с континентални измерения и 

геостратегическо значение“. Това е едновременно и търговско-транспортен коридор, 

и трансевропейски воден път с огромно значение за туризма, и огромна екосистема с 

основно значение за континента, и огромен природен резерват с хиляди животински и 

растителни видове, и риболовен регион с голямо значение за няколко европейски 

държави, и грамаден воден ресурс с голямо значение за енергетиката и мелиорацията за 

големи региони в Централна и Югоизточна Европа… В същото време професорът 

изтъква и редица недостатъци в съвременното състояние на българския участък от 

реката, както и в състоянието на българското корабоплаване. Заключението му общо 

взето е, че това състояние е плачевно. И той препоръчва редица мерки за 

възстановяване на нормалното състояние на речния път в нашия участък, както и за 

възстановяване на българското корабоплаване: Обща геополитическа стратегия, 

тактика и система на управление на плавателния път; хармонизация на националното 

законодателство за корабоплаването по Дунав със законодателството на ЕС и другите 

дунавски държави; съобразяване с цялостната европейска инвестиционна програма за 

развитие на Дунавския комплекс с очертаване на основните приоритети; конкретно - 

адекватна на европейската инвестиционна програма за реконструкция и развитие на 

дунавските ни пристанища и тяхната инфраструктура; постоянно поддържане на водния 

път, което да гарантира нормална навигация в българския участък на реката; преоценка 

на досегашната приватизационна политика относно българския участък на Дунава, 
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доколкото запазването на държавната собственост върху значителна част върху 

пристанищния и корабния парк (доколкото го има), не може да бъде стратегическо 

решение; национална програма за опазване на водите и околната среда в Дунавския 

воден басейн; национална концепция за развитието на туризма по коридор №7, 

основана на международното сътрудничество на дунавските държави и Европейските 

политики в областта на транспорта и туризма… (Памукчиев, 2004) 

         Интересни идеи за възстановяване и развитие на българския участък от Дунавския 

воден басейн и водно-транспортния коридор №7 дава и архитект Михаил Петков в т. 

нар. „Проект Долен Дунав – Рейн“. Той предлага „нова икономическа структура, 

основана на европейските правила и норми, без нарушаване на съществуващите 

държавни граници“. А именно – тясно обвързване на Долния Дунав с пристанищната 

система и инфраструктурата на целия коридор „Рейн-Майн-Дунав“. Пълно свързване 

с транспортната, търговската и материалната структура на Рейнския транспортен 

коридор, с неговата многовековна практика и опит. Този коридор, около който е 

съсредоточена най-мощната индустриална и финансова зона – не само в най-

развитата държава на ЕС, но и в самия ЕС. Всъщност архитект Петков вижда в този 

проект не само възможности за интензифициране на транспортната и търговската роля 

на Трансевропейския воден коридор „Рейн-Майн-Дунав“. Той вижда и огромни 

възможности за връзка на Коридор №7 с беломорските пристанища на Гърция през 

България, както и с българските черноморски пристанища и изобщо – с Черноморския 

регион. Бихме добавили и с огромния търговски център Истанбул, с който всъщност 

Дунавския търговско-транспортен път се свързва от векове. Архитект Петков предлага 

дори създаването на „Свободна икономическа зона „Дунав-Рейн“, в която да се 

включват не само дунавските държави-членки на ЕС, но и държави извън Съюза, а и 

извън Европа… (Петков, 2015)    

         През новия ХХI век трансграничното сътрудничество между дунавските държави 

е формулирано в „Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-

2020 г.“ . Десетте дунавски държави обединяват усилията и ресурсите си за 

осъществяването на Европейски проект „DANUBE FLOOPLAN“ в рамките на 

Програмата. Първоначално в Проекта са инвестирани 3,7 млн. Евро. Българското 

участие в проекта е представено от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) 

със седалище в Плевен (защо ли, след като БРП е в Русе!?). Предвиждат се три етапа 

за реализацията на Програмата:       1.  Изготвяне на разработки и общи устройствени 

планове за цялата територия на Дунавския басейн, както и за отделните урбанистични 

територии в района на реката;      2.   Изготвяне на общи оптимални транспортни и 

комуникационни планове за воден, шосеен, железопътен и въздушен транспорт:   -  

осигуряване на връзките между четирите вида транспорт, свързани с целия съвременен 

речен път „Рейн-Майн-Дунав“ – от Атлантика до Черно море.     3.    Третият етап  на 

програмата „Дунав 2014-2020 г.“ ще финансира проекти за 59 млн. Евро.   -  Основните 

цели на Проекта  „DANUBE FLOOPLAN“  са:   - Намаляване риска от наводнения по 

Дунав и притоците й;  -  Подобряване трансграничната координация при управлението 

на водите;    -  Опазване на биоразнообразието и културните обекти на Дунавския 

ареал… Създаден е Управителен съвет по проекта (http://www.interreg-

danube.eu/approved-projects/danube-floodplain/partners, n.d.).  

         Въпросът сега е: как оптимално и по възможност бързо, да се развие една цялостна 

българска политика относно укрепването и развитието на българския крайбрежен 

участък на Дунав, на пристанищната инфраструктура, на националния корабен парк, 

на националните водно-транспортни и търговски възможности, на собствените 

национални възможности за круизен туризъм… За всичко това обаче, отстъпвам думата 
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на специалистите в тези области, запазвайки за себе си историята и сантиментите и 

носталгията си по крайдунавската ми младост!  
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