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ОСНОВПОЛОЖНИК НА ХИДРОГРАФСКОТО ДЕЛО В 

БЪЛГАРИЯ КАПИТАН I РАНГ БОРИС РОГЕВ (1898–1976) 

 

Венета Коцева 

РЕЗЮМЕ 

Представени са животът и научнитe публикации на основоположника на хидрографското 

дело в България – капитан I ранг Борис Рогев (1898 – 1976). Описани са неговите приноси за 

развитието на хидрографската наука и практика у нас, за математическата подготовка на 

българските военни специалисти, както и за развитието на математическата геодезия, 

математическата картография и изследванията върху астрономическите основи на 

прабългарското летоброене.  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: БОРИС РОГЕВ, ХИДРОГРАФ, МАТЕМАТИЧЕСКА ГЕОДЕЗИЯ, 

МАТЕМАТИЧЕСКА КАРТОГРАФИЯ, ПРАБЪЛГАРСКО ЛЕТОБРОЕНЕ  

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В геодезическите издания у нас е писано сравнително малко за живота и научните 

публикации на основоположника на хидрографското дело в България – капитан I ранг Борис 

Димов Рогев. Моят изследователски интерес към светлата му личност и неговото научно 

присъствие във висшата геодезия у нас е отразен в публикации [4], [5] и [31]. За мястото и 

приносите на капитан I ранг Борис Рогев в историята на българската военна интелигенция 

като високообразован морски офицер и военен преподавател е писано в [6] и [7]. За неговата 

личност, дело, духовна привързаност към „Бялото братство” и срещите му с Петър Дънов е 

писано в [3], [28] и [30]. Заедно с това той е бил тясно свързан с геодезията, а за известен 

период е ръководил най-високата в държавната администрация геодезическа институция – 

Държавен географски институт (ДГИ) у нас. В ИНТЕРНЕТ пространството на български 

език има над 5500 публикации, свързани с името на Борис Димов Рогев. 

       

        2. БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ 

Борис Димов Рогев е роден на 21.09.1898 г. в някогашното с. Пашаит Дереси (от турски – 

„Юнашка речна долина”), преименувано през 1934 г. на с. Войводино, сега в община Вълчи 

дол, област Варна. Прадядото на Борис Рогев по бащина линия е Димо Рогев. Неговото  име 

носи бащата на Борис Рогев. Прадядото - Димо Рогев е участвал във Велчовата завера 

(заговор) срещу Османската империя през април 1835 г. След предателството за готвените 

военни действия на българските дюлгери от Силистренско и Великотърновско и заради това 

свое участие Димо Рогев е бил осъден и изпратен на заточение в Диарбекир – крепостта на 

ужасите в Турция. По майчина линия родът на Борис Рогев е от Сливен и е свързан с един от 

най-значимите български войводи - Хаджи Димитър – Димитър Николов Асенов (1840 – 
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1868), загинал с оръжие в ръка в престрелка с турска потеря. За детско-юношеските години 

на Б. Рогев до 1920 г. има запазени родово-биографични спомени от неговия брат Христо. В 

юношеските си години Б. Рогев бил много добър декламатор и е бил включен от Константин 

Кисимов (1897-1965), талантлив актьор и режисьор, който също е бил ученик в Търновската 

гимназия, в училищната театрална трупа. 

 

Снимка 1. Капитан I ранг Борис Димов Рогев (1898-1976) 

Част от личния архив на Борис Рогев се съхранява във Военноморския музей във Варна. 

Рогев учи и завършва двата класа на Военното на Негово Величество (Н.В.) училище в 

София [25]. Със Заповед № 7 от 1920 г., 22-годишен, той постъпва в Специалния теоретичен 

и практически курс при флота по пълната програма на Руския морски корпус. На 20.02.1920 

г. е бил удостоен със званието „Мичман II ранг”, а през 1923 г. и със званието „Мичман I 

ранг”. Животът и дейността на Борис Рогев като морски офицер и водещ специалист по 

хидрография са били неизбежно свързани с военно-политическите промени в България. След 

загубата на България в Първата световна война, на 27.11.1919 г. във Франция е подписан 

унизителният за България Ньойски мирен договор, ратифициран на 15.02.1920 г. Съгласно 

една от наказателните клаузи на Ньойския договор, българският флот е разформирован и е 

сведен до Морска и Дунавска пристанищни и крайбрежни полицейски служби. Тези две 

служби са изведени извън системата на Министерството на войната и са прехвърлени към 

Министерството на търговията, промишлеността и труда, а по-късно – към Министерството 

на железниците, пощите и телеграфите. Именно поради тези факти и обстоятелства, от 1921 

до 1925 г. Борис Рогев служи в  Морските специални школи, на миноносците и на моторни 

кораби, а през 1925 г. е бил приведен, заедно с кораба, който е командвал, в гр. Русе. В 

Русенската пристанищна стража е служил през 1925 и 1926 г. През 1927 г. поема 

командването на същия кораб, с който е дошъл в Русе [25].  

Със Заповед на Министерството на железниците, пощите и телеграфите № 6529 от 

29.09.1927 г. е командирован за специализация по „Астрономия и навигация” във Факултета 

на Университета (Сорбоната) в Париж. От м.10.1927 г. до м.11.1931 г. е следвал и положил 

всички полагащи се изпити по науките „Обща математика”, „Обща физика” и „Астрономия” 

на ниво „Еtudes approfondies” (фр. – задълбочено обучение; във френските университети в 

ония години такава диплома се е издавала след 5-годишно следване, което дава право за 

подготовка на докторска дисертация [5] и [6]; сега се приравнява на „магистър”). Рогев се е 

справил не за 5, а за 4 години. За същите три науки е получил диплома и звание [6] и [25] 
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„лисансие” по тези науки (бел. авт. – „лисансие” от френски – „човек с университетска 

диплома”).  

        3. БОРИС РОГЕВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК НА ХИДРОГРАФСКОТО 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ ДЪРЖАВНИЯ ГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ И КАПИТАН І 

РАНГ В БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ФЛОТ  

След завръщането си в България през 1932 г. Б. Рогев е бил приведен в Морското училище, 

където е лектор в курс „Корабоначалнически”, който дава висше военноморско образование 

и е предвестник на съвременния факултет „Навигационен”. Началник-щабът на флота – 

капитан II ранг Георги Славянов (1893–1966), който е бил известен морски авторитет до края 

на дните си, му предлага да поеме организирането на Хидрографско отделение в Държавния 

географски институт (ДГИ) при Министерството на войната. Б. Рогев приема това 

предложение и е командирован в София с тази изключително важна и отговорна  задача [25].  

Както е написал през 1975 г., когато е 77-годишен, в своята автобиография [25]  Борис Рогев, 

за работата на бъдещите хидрографи са отпуснати средства и са закупени: „необходимата 

литература, ъгломерни инструменти (секстанти), дъномери, включително и дъномер-риба 

(plomb-poisson - френско изобретение), както и плавателни средства: хидрографна лодка и 

хидрографен кораб „Камчия”. С това новоорганизирано отделение можа през 1933 г. да 

(се) пристъпи към първата хидрографска оригинална снимка в мярка 1:10 000 във 

възприетата от Географския институт Гаус-Крюгерова проекция на сухопътната и водна 

ивици на крайбрежието на Аладжа манастир, днес място, познато като Златни пясъци.” 

[7]. Поради смяна в командването на флота, командировката му в София в ДГИ е била 

прекратена и той се е върнал във флота. През 1934-1935 г. Хидрографското отделение на 

ДГИ е извършило хидрографско заснемане на ивицата до Варна и устието на р. Камчия. 

През периода от 1934-1939 г. Борис Рогев, поради недостиг на квалифицирани морски 

офицери, служи като командир на кораба „Камчия”, началник отдел в Морското училище, 

командир на миноносец и в Щаба на морската и речната отбрана. През 1938 г., заедно с 

капитан I ранг д-р Георги Пецов (1899-1970), е лектор в Морския метеорологичен курс в 

Морската учебна част в гр. Варна и Началник на разузнавателна, хидрографска и 

метеорологична секция в Морската дивизия, както тогава са се наричали Българските 

военноморски сили. Рогев ръководи учебни хидрографски заснемания и написва първия си 

научен труд: ”Лунно-слънчеви приливи и отливи на Черно море”, който е публикуван през 

1939 г. в книжка 59 от „Списание на БАН” [9]. 

Бил е командир на кораб – капитан І ранг (полковник) в Черноморския ни флот от 1933 до 

1937 г. Бил е Началник на океанографската, хидрографската и хидрометеорологичната 

секция от 1937 до 1947 г. Заради началото на Втората световна война и след нова смяна в 

командването на флота, е била възстановена дейността на Хидрографското отделение в 

Държавния географски институт и Борис Рогев е назначен отново за негов началник, считано 

от 05.04.1940 г. Под негово ръководство и с личното му участие са извършени хидрографски 

снимки на няколко големи залива: Бургаския залив, Атия, Созополския и Поморийския. 

Заради българското присъствие в Беломорието през периода 1942–1944 г. са направени 

хидрографски снимки на: устието на р. Струма, целия залив на гр. Кавала, заедно с 

проливчето Тасос, и залива на с. Порто Лагос (беломорско пристанище на Бистонското 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%BB
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езеро (ез. Буругьол) в Западна Тракия (днешна Гърция) [25]. Селото Порто Лагос е 

разположено на 25 km югоизточно от гр. Ксанти, до залив на брега между Бяло море и 

обширната езерна лагуна Буругьол (Вистонида). 

 

Снимка 2. Капитан I ранг Борис Рогев на борда на торпедоносеца „Храбри”, 1932-1938 г. 

През 1942 г. за нуждите на хидрографските заснемания Борис Рогев лично разработва, а ДГИ 

публикува „Условни знаци за хидрографско снимане в мярка 1:25000 [27]. През 1942-1943 г., 

когато е 45-годишен, Рогев отново е командирован на специализация по „Астрономия и 

навигация” в Германската хидрографска служба. Борис Рогев е от малцината български 

морски и сухопътни офицери с толкова високо образование и завидна научна ерудиция, 

получени у нас и в чужбина. Владеел е перфектно френски и немски. По-късно, когато 

работи в Централната лаборатория по геодезия (ЦЛГ) при БАН, част от научните му трудове 

са  публикувани на тези два езика. Част от направените измервания на Хидрографското 

отделение на ДГИ през периода 1941-1944 г. са анализирани, систематизирани и 

публикувани в: „Приливи и отливи пред северното беломорско крайбрежие” през 1946 г. 

[11], издадените през 1949 г. „Мореходни таблици”, съвместно от Б. Рогев и Ангел Симеонов 

[26], и през 1959 г. в статията на Б. Рогев „Колебания на нивата пред Бургас и Варна”, когато 

той е бил щатен математик и научен сътрудник в ЦЛГ при БАН [25]. Борис Рогев е пионерът 

в изучаването на физиката на Черно море у нас. Поради изключителната му скромност и 

сдържаност, той остава дълго време слабо и само частично познат на съвременното 

наукознание у нас. След края на Втората световна война, през 1945-1946 г. продължават 

хидрографските работи по българското Черноморие от гр. Поморие до Черни нос. Черни нос 

се намира на 3,5 km южно от устието на р. Шкорпиловска. Височината му е около 80 m, а в 

морето до него се наблюдава магнитна аномалия. Заснети са за пръв път източният залив 

Поморие, ивицата пред селата Равда и Чимос, заливите на Несебър, както и самият град 

Несебър, включително с. Влас, ивиците пред н. Емине, с. Обзор, гр. Бяла и Черния нос [25]. 

        4. БОРИС РОГЕВ – НАЧАЛНИК НА ДЪРЖАВНИЯ ГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВОЙНАТА, СЪЩИЯТ И НАЧАЛНИК НА 

ХИДРОГРАФСКОТО ОТДЕЛЕНИЕ В НЕГО 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Тук е мястото да се отбележи един важен политически факт, а именно за издадения т. нар. 

„Списък № 4”, съгласно който голям брой български морски офицери са били  уволнени „в 

интерес на службата“ по Закона за ръководство и контрол на войската от 02.07.1946 г. 

Капитан I ранг Борис Рогев не е сред тях. Със Заповед от 16.09.1946 г. до 09.09.1947 г. 

капитан I ранг Борис Рогев е назначен за временен Началник на ДГИ. На 09.09.1947 г. е бил 

удостоен за Началник на ДГИ и служи като такъв до 17.04.1951 г. [25]. Едновременно с това 

той остава и Началник на Хидрографското отделение в ДГИ. Под негово ръководство е 

изпълнена нелеката хидрографска задача да се състави морска карта в М 1:100 000 от 

Босфора до Калиакра, т.е. от границата на България с Турция до границата й с Румъния, в 

подходящата за морска навигация Меркаторова проекция.  

Един интересен и малко известен факт е следният. През 1927 г. съветът на Физико-

математическия факултет при Софийския университет приема Правилник на Дарителския 

Фонд на името на асистента по астрономия „Венцислав Черноколев (1896-1927)“ – таланлив 

млад учен, завършил астрономия в Сорбоната. Предназначението на фонда е на всеки 3 

години от лихвите му да се дава премия за отпечатани трудове по астрономия и геодезия. В 

началото на 1934 г. наградата е връчена на частния доцент при Агрономо-лесовъдния 

факултет инж. Илия Попов, а в края на 1946 г. е поделена между двама кандидати – д-

р Разум Екимов Андрейчин и капитан I ранг Борис Димов Рогев – за публикациите им в 

областта на астрономията и геодезията.  

В доклад от 1945 г. командирът и виден строител на Военноморските сили на България 

капитан I ранг Стефан Цанев (1898-1976) пише следното: „В Морските войски 

организационно не съществуваше никаква собствена хидрографна служба. За целта, обаче, 

се използваше Хидрографното отделение при Географския институт на Министерството 

на войната. Действително, до 1933 г. по българското Черноморско крайбрежие не са били 

извършвани системни хидрографски снимки. Почти всички морски карти и планове, 

засягащи същото крайбрежие, са имали главно руски, английски и отчасти германски 

произход. Руски произход има морската карта Босфора-Калиакра, снимана през периода 

1825-1836 г. Въпреки че и днес тази карта има сравнително най-голяма употреба у нас и в 

чужбина, тя е най-неточната карта.” [7]. От гледна точка на военно-оперативните нужди 

на българския морски флот е била недопустима липсата на национално хидрографско и 

картографско осигуряване. Именно в организацията и провеждането на актуално 

хидрографско заснемане и изработване на надеждни морски карти на българското 

Черноморие е най-голямата научна и организационна заслуга на Началника на 

Хидрографското отделение, същият и Началик на ДГИ - капитан I ранг Борис Рогев.  

         5. БОРИС РОГЕВ – ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАТА И 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАТА АКАДЕМИИ У НАС. НАУЧЕН СЪТРУДНИК В 

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ И В ЦЕНТРАЛНАТА 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИСША ГЕОДЕЗИЯ ПРИ БАН 

От 17.04.1951 г. до пенсионирането си през 1954 г., когато е 56-годишен, Борис Рогев е 

ръководител на катедра „Математика”, с ранг на командир на дивизия, и преподава 

„Топография” във Военно-техническата и Военно-политическата академии в София [25]. По-

късно, през 1958 г. тези две академии се сливат във Военна академия „Георги Стойков 

http://daritelite.bg/topic/sakrashtenia/#sakrashtenie-3786
http://daritelite.bg/topic/sakrashtenia/#sakrashtenie-3786
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Раковски”. Тя е най-старото висше военно училище у нас, създадено със закон през 1912 г. в 

София. По покана на тогавашния член-кореспондент на БАН д-р Владимир Христов (избран 

за академик на БАН през 1958 г.) Борис Рогев, след пенсионирането си през 1954 г., постъпва 

и работи до 1970 г. като научен сътрудник в Секция „Геодезия” при Техническия институт 

на БАН. Тази Секция през 1955 г. прераства в Централна лаборатория по геодезия (ЦЛГ), а 

през 1972 г. в Централна лаборатория по висша геодезия (ЦЛВГ) при БАН. Тя е неизменно 

ръководена до 01.07.1974 г. (до пенсионирането му) от акад. Вл. Христов (1902-1979), който 

е син на големия български поет и писател  Кирил Христов (1875-1944). 

По стечение на житейски, професионални и научни обстоятелства животът и научните 

интереси на тези двама видни българи ги събира за решаването на важни държавни и научни 

проблеми. От 1946 г. до 1948 г. капитан I ранг Борис Рогев е началник на полк. д-р Владимир 

Христов в ДГИ, който по това време е бил Началник на Астрономическото отделение. По-

късно, от 1954 г. до 1970 г., акад. д-р Вл. Христов е директор на ЦЛГ при БАН и ръководи 

капитан I ранг Борис Рогев, който  работи като научен сътрудник по проблеми на 

навигацията, математическата геодезия и математическа картография [12, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 21 и 22]. Отношенията между тях, независимо от това кой на кого, къде и кога е бил 

началник, винаги са били съвсем коректни и колегиални. Такива ги описват и помнят 

техните колеги – военните геодезисти от Военно-топографската служба при Министерството 

на народната отбрана (бел. авт. - МНО – от 1947 до 1990 г.) и учените от ЦЛГ и ЦЛВГ (бел. 

авт. - ЦЛВГ – от 1972 до 2010 г., когато се влива към Националния институт по геофизика, 

геодезия и география) при БАН. 

Рогев работи и публикува последователно свои изследвания върху кривите при 

радионавигацията [12] и на радионавигационните картни мрежи при криволинейно 

разпространение на електромагнитните вълни [14]. Прави анализи и изследвания на: 

повторни изравнения [15]; конформни картни проекции, мащабът на които приема зададени 

стойности в дадени точки [16]; получаване на картни проекции с успоредни образи на 

паралелите [17]; преобразувания на координатни системи по формулата на Лагранж [18] – 

съвместно с проф. Любен Димов от Висшия минно-геоложки институт (ВМГИ) в София; 

едно конформно кръгово преобразувание с приложение на формулата на Лагранж [20] – 

съвместно с проф. Л. Димов; конформни преобразувания от математическата геодезия и 

картография и изследване сходимостта на техните редове [19]; конформно изображение на 

земния елипсоид в картната равнина посредством интерполационни полиноми [21]; 

образуване на конформни картни проекции по метода на интегриращия множител [22] – 

съвместно с проф. Л. Димов, на френски в Швейцария - самостоятелно [33] и др. 

 

          

6. БОРИС РОГЕВ – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА АСТРОНОМИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ НА 

ПЪРВОБЪЛГАРБАРСКОТО ЛЕТОБРОЕНЕ 

В продължение на дълги години Борис Рогев е изследвал задълбочено и подробно календара 

на прабългарите въз основа на Именника на българските ханове, Чаталарския надпис, 

Приписката към словата на Атанаси Александрийски и други писмени извори. Този Именник 

е бил обект на голям изследователски интерес от редица наши учени с различни 

специалности – историци, филолози, балканисти и др. Единственият астроном у нас, а и в 
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чужбина, който анализира Именника и другите исторически извори от гледна точка на 

астрономията, при това с многобройни математически формули от аналитичната и небесната 

механика, изчисления и сравнения, ефемериди (таблици) с координатните положения на 

главните звезди, на планетите от Слънчевата система и на самото Слънце, и др., е Борис 

Рогев. По-долу цитирам части от Увода на монографията на Б. Рогев „Астрономически 

основи на първобългарското летоброене” [24]: „Целта е да се покаже, че първобългарското 

летоброене произлиза от древността и първобългарските исторически писмени 

извори...Тези наши далечни предци са имали големи познания, за да почувстват нуждата от 

календар. Древните българи не са полудиви азиатски племена. Те, ведно със своята 

храброст в устрема си към нашите сегашни земи, са носели и своята висока култура.” 

Забележителен факт е, че 4 години преди монографията [24] да бъде издадена, Борис Рогев 

написва авторско резюме за нея и го публикува в периодичния печат [23]. Редакционната 

бележка към статията му го представя на читателите си като „виден учен от областта на 

геодезията, хидрографията и астрономията, имащ своите публикации не само в български, 

но и в немски, френски и швейцарски академични издания”. Рогев установява, че 

прабългарският календар предхожда всички известни в Азия календарни системи. 

Календарът е признат от ЮНЕСКО за един от най-точните в историята. С тази своя 

конкретна хипотеза Рогев прави голям принос не само към българската, а и към световната 

наука. Монографията от 1974 г. [24] е разширение и допълнение на едноименната статия, 

публикувана през 1969 г. на френски [34] у нас. Рецензенти на монографията [24] са световно 

известния наш астроном, геодезист и математик акад. Вл. Христов и 

видният български историк, палеограф и архивист проф. Иван Дуйчев (1907-1986). 

Благодарение на техните положителни рецензии книгата на Б. Рогев бива издадена. Има 

твърдения, че този труд е бил публикуван  през 1969 г. във Франция, а през 1979 г. - и във 

Великобритания. Статията [23] и монографията [24] на Б. Рогев са широко дискутирани и 

дори оспорвани, но и досега те не са били опровергани от позициите на геодезическата 

астрономия, с която той си е служил и е използвал строг матератически апарат, който е 

недостъпен за широкия читателски кръг. Категорично може да се твърди, че Б. Рогев прави 

сериозни изводи с прилагането на интердисциплинарен подход, каквито липсват в 

българската историография. Трудът му е оригинална научна основа за по-нататъшни 

изследвания, анализи и сравнения.  

         7. ОТЗИВИ ЗА БОРИС РОГЕВ  

Най-силни отзиви и признание за научните приноси на Б. Рогев са от чуждестранни и наши 

учени и касаят разработките му в областта на математическата геодезия и математическата 

картография, както и за астрономическите основи на прабългарския календар, наричан още 

„Аспарухов”. Цитатите са от [1, 6 и 7]: 1/ Проф. д-р Волф – директор на Института по 

теоретична геодезия при Университета в Бон: „Досега на мен не ми беше известно, че 

формулата на Лагранж може да служи за съставяне на геодезически формули за 

преобразуване”; 2/ Проф. д-р инж. В. Г. Зданович – геодезист от Ленинградския минен 

институт „Г. В. Плеханов”: „По този начин Вие сте показали нов път за извеждане на 

формули за преминаване от една система изометрични координати към друга.” ; 3/ Проф. 

Спас Манолов – за трудовете му с проф. Л. Димов [18], [20] и [22]: „Получени са по един по-

бърз начин формули за трансформация на две Гаусови координатни системи. Освен това 

методът на авторите дава възможност за едно бъдещо разширение на техните резултати 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
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в теоретичен и приложен смисъл.”; 4/ Чл.-кор. проф. д-р Кирил Серафимов: „Борис Рогев 

доказва математически, че първобългарският календар е близо до най-модерните 

схващания за правилно летоброене и началото му трябва да се постави в 4768 г. пр. Хр.; 

той може да се счита за основа на китайския календар.”; 5/ Проф. Мишел Понгон от 

Франция: „Прабългарите са притежавали в далечното минало един от най-съвършените 

календари в света. Създаденият преди векове от прабългарите календар ще послужи като 

модел и източник на идеи за изработването на такова календарно леточисление, което да 

бъде прието от всички народи, населяващи земното кълбо.” 

Характерът на учения и морския офицер Борис Рогев е нестандартен. Бил е изцяло отдаден и 

предан на работата си; добросъвестен, последователен, колегиален; лоялен и дистанциран от 

политиката, безпартиен; с ясна и точна представа за професионализма си като математик, 

астроном и опитен морски офицер. Винаги е бил отдалечен от амбициите за кариерно 

израстване, научни титли, почести и награди. Човек с изграден авторитет и стоицизъм. Има 

само един жест, когато публично е показал своята чест и достойнство. През 1950 г., когато е 

Началник на ДГИ и Началник на Хидрографското отделение в него, той си подава писмено 

оставката в знак на обида и несъгласие, тъй като ръководството на Софийския държавен 

университет (СДУ) „Климент Охридски” отказва да запише дъщеря му Виолета Рогева за 

студентка с аргумента: „Дъщеря на царски офицер”. Оставката му не е била приета, 

авторитетът му е бил безспорен, приносите към България – също. Намесата от страна на 

МНО в работата на СДУ е била навременна и резултатна. Дъщеря му е била записана за 

студентка. Борис Рогев е имал и син Добромир, който е съхранявал личния му архив и е 

предал част от него на Военноморския музей във Варна. 

Малко известен факт е, че Борис Рогев е споделял духовните ценности на „Бялото братство” 

и е бил един от близките хора до Петър Дънов (1864-1944), наричан от последователите си 

„Учителя“ или „Беинсá Дунó”. Той е български философ, основател на религиозно-

философско учение, наричано „Всемирно бяло братство”, което се самоопределя като 

езотерично християнство и окултизъм. Друг необичаен факт за Борис Рогев като човек на 

точните науки е, че се е занимавал и с астрология, която е възникнала и се е развивала в 

древността заедно с астрономията. 

        8. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ 

Борис Рогев е кавалер на ордена „Св. Александър” двукратно през 1940 г. и 1943 г., който е 

втори по старшинство в наградната система в Царство България; на кралския орден 

„Югославска корона” IV клас през 1936 г. Най-голямото му признание като морски офицер и 

учен-хидрограф е удостояването му с ордена и званието „Кавалер на ордена на Почетния 

легион” (на френски: chevalier d’Ordre national de la Légion d'honneur)  на Франция през 1939 

г. Това е френски национален орден (организация), учреден от Наполеон Бонапарт през 

1802 г. по примера на рицарските ордени. Съгласно кодекса на Почетния легион тази 

почетна организация има статут и права на юридическо лице. Принадлежността към ордена е 

висш знак за отличие, почит и официално признание за особени военни и граждански 

заслуги. За да се оцени стойността на тази висока награда на Борис Рогев, следва да се каже 

кои са другите българи, носители на Ордена на Почетния легион. Това са: Тодор Живков, 

ген. Иван Фичев, ген. Владимир Стойчев, Желю Желев, Росен Плевнелиев, Димитър 

Станчов, Иван Станчов, Меглена Кунева.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/1802
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
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Родолюбиви организации и Военно-морският музей във Варна са организирали официално 

честване през 2003 г. на 105-ата годишнина от рождението на капитан I ранг Борис Рогев и 

са представили неговите заслуги за полагане основите на хидрографското дело у нас и за 

неговите организационни, научно-практически и учебно-педагогически приноси към 

военното образование у нас [1, 6 и 7]. Въпреки радикалните политически промени в 

България, които са съпътствали житейския му път, капитан I ранг Борис Рогев не е допускал 

компромиси и в личен, и в професионален аспект като човек, офицер и учен. Сред 

удостоените с орелефи за „Алеята на преподавателя в Морско училище”, подбрани измежду 

най-изявените педагози в 125-годишната история на училището през 2006 г., капитан I ранг 

Борис Рогев заема достойно място сред най-достойните в историята на българската морска 

образователна система. Със своите оригинални научни публикации в областта на физиката 

на морето и с разнообразната си научно-практически дейност като морски офицер и 

преподавател, капитан I ранг Борис Рогев с основание може да се счита за един от пионерите 

на океанологията и океанографията у нас. Капитан I ранг Борис Рогев умира през 1976 г., 

когато е на 78 години. Една улица във Варна, Район “Приморски”, местност „Сотира” носи 

неговото име. Улицата е на скат и от нея има хубава гледка към Варненския залив. Тази 

територия е застроена с красиви вили и жилищни сгради. Забележителен факт тук е, че 

съседната улица носи името на акад. Димитър Мишев (1933-2003) от ИКИТ при БАН, който 

е бил и преподавател във Варненския ВМЕИ. 

На 07.08.2013 г. в Пункт за базиране Варна с тържествен ритуал на Хидрографския кораб на 

ВМС бе присвоено името “Капитан I ранг Борис Рогев”. С огромно съжаление трябва да  

признаем, че българската висша и приложна геодезия е в огромен дълг към паметта на 

капитан I ранг Борис Димов Рогев - за огромната му работа в ДГИ и за приносите му в 

областта на математическата геодезия, картните проекции, хидрографията и навигацията, 

които са в основите на морската геодезия у нас [4], [5] и [31].  
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